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Čo sú cookies?
Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim
potrebám, náš portál používa súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači
ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať
používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás
prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok
poskytovateľov analýzy.

Aké cookies používame a prečo?
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej
stránky (prevádzkovateľ: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk [1], 02/32313214) a bezpečný prístup k webovej stránke.
Naša webová stránka nemôže bez týchto cookies fungovať. K takémuto spracúvaniu údajov
dochádza v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín alebo
medzinárodných organizácii.
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Ako kontrolovať súbory cookies?
Nakoľko ide o technické cookies, nie je možné súbor cookies vymazať.

Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?
Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových
stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás
upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.
Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa
dozviete:
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Google Chrome [2]
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en [2]

Microsoft Edge [3]
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacymicrosoft-privacy [4]

Mozilla Firefox [5]
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences [5]

Microsoft Internet Explorer [6]
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
[6]

Opera [7]
https://help.opera.com/cs/latest/ [8]

Apple Safari [9]
https://support.apple.com/en-gb/safari [9]

V prípade ďalších otázok a otázok týkajúcich sa Vašich práv kontaktujte zodpovednú osobu:
zodpovednaosoba@pdp.gov.sk [10] ; alebo navštívte našu webovú stránku:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/ake-mam-prava-podla-zakona-o-ochrane-osobnychudajov-0 [11]
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