
POUŽÍVANIE COOKIES

Prevádzkovateľom webovej stránky http://dominkusicky.sk a www.naturalvino.sk je: VÍNO 
NATURAL Domin & Kušický s.r.o. Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš, Zastúpený: p. Dianou 
Kušickou, konateľkou.

Váš súhlas je platný pre doménu: www.dominkusicky.sk

ČO SÚ COOKIES
Cookies sú nevyhnutnou súčasťou drvivej väčšiny internetových 
prehliadačov. Ukladajú informácie o tom, aké stránky ste navštívili, vaše 
preferencie (napríklad to, že ste odsúhlasili okienko s informáciou o cookie) 
ako aj vaše správanie na internete. Na základe toho získavate relevantné 
reklamy, ktoré sú personalizované priamo pre vás a oveľa viac. Cookies 
predstavujú nevyhnutnú súčasť analytickej stránky našej práce, bez ktorej by 
sme nedokázali ďalej fungovať. Menovite analýzu návštevnosti čitateľov 
(Google Analytics) alebo funkcionalitu servera, na ktorom je webstránka 
pivnicabrhlovce.sk (ďalej len webstránka) uložený.

AKO POUŽÍVAME COOKIES A PREČO
Údaje, ktoré spracovávame pri používaní
Pri návšteve webstránky dochádza k zberu niektorých základných informácií, 
a to: časti IP adresy (anonymizované), identifikátor zariadenia, súbory cookie 
a polohu.

Dôvod, prečo informácie zbierame
• Je to dôležité pre skvalitnenie chodu nášho webu ako aj pre vývoj 

nových webových služieb
• Taktiež pre vykonávanie analýz a meraní, ktorých cieľom je pochopiť 

našu čitateľskú bázu a to, ako je web využívaný
• Informácie zbierame aj preto, aby sme vám dookola nezobrazovali 

obsah, ktorý ste už videli
• Pre prispôsobenie obsahu a reklamy. Inými slovami, aby ste mali pred 

očami to, čo sa vám páči najviac

AKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVAME
Essential/ Necessary (nevyhnutné): Niektoré cookies sú nevyhnutné pre to, 
aby ste mohli stránku plnohodnotne používať. Umožňujú nám spracovať 
užívateľské správanie a zabrániť incidentom ako spamovanie a iným 

http://dominkusicky.sk
http://www.naturalvino.sk


podobným bezpečnostným hrozbám. Cookies nezbierajú žiadne osobné 
informácie. Vám ale umožňujú napríklad prihlásiť sa do svojho účtu a 
bezpečne objendávať či nakupovať.

Statistics (štatistické): Tieto cookies ukladajú informáce o počte 
návštevníkov webstránky, o unikátnych návštevníkoch, o 
najnavštevovanejších stránkach a najčítanejších článkoch, stránku alebo 
internetový priestor odkiaľ ste k nám prišli. Tieto údaje nám pomáhajú 
pochopiť a analyzovať aká je výkonnosť nášho webu a čo by sme mali 
zlepšiť.

Marketing: Naša stránka neobsahuje reklamu tretích strán.

Functional (funkčné): Tieto cookies nám pomáhajú poskytnúť vám niektoré 
nie nevyhnutné funkcie stárnky, ako napríklad vloženie videa alebo zdieľanie 
obsahu na sociálnych sieťach či iných webstránkach.

Preferences (preferencie): Tieto cookies nám pomáhajú uložiť vaše 
nastavenia a preferencie ako napríklad jazyk, ktorý si prajete používať, a 
zapamätať si ich pre vašu budúcu návštevu webstránky.

AKO MÔŽEM KONTROLOVAŤ A MENIŤ SVOJE 
PREFERENCIE?
Zoznam reklamných sietí, s ktorými zdieľame informácie

• Google (Google Ireland, 3rd Floor, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin, ID: 368047)

Vypnúť to môžete na tejto adrese.

Zoznam služieb využívaných pre analytické účely
Google (Google Analytics): Google Ireland, 3rd Floor, Gordon House, 
Barrow Street, Dublin, ID: 368047

Pre zhromažďovanie a analýzu návštevnosti využívame jedinú službu – 
Google Analytics, ktorá je súčasťou azda všetkých webstránok. Pre nás 
predstavuje možnosť merania aktuálnej návštevnosti, správania používateľov 
na webových stránkach a pod.
Ak si neprajete aby sme tieto informácie zbierali, prosím stiahnite si doplnok 
pre prehliadač.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných 
prehliadačov

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=1-636610217032174346-1413698471&rd=1
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=1-636610217032174346-1413698471&rd=1
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk


• Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
• Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
• Opera: help.opera.com
• Safari: support.apple.com

Návod pre vypnutie notifikácií na nové články
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?hl=en
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-

firefox#w_how-do-i-revoke-web-push-permissions-from-a-specific-site
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21493?locale=sk_SK

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
http://help.opera.com/
https://support.apple.com/
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox#w_how-do-i-revoke-web-push-permissions-from-a-specific-site
https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox#w_how-do-i-revoke-web-push-permissions-from-a-specific-site
https://support.apple.com/kb/PH21493?locale=sk_SK

