
VYHLÁSENIE O DÁTOVYCH SÚBOROCH (COOKIE) - EURÓPSKE ZÁKONY 

Naše zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše zásady týkajúce sa zhromažďovania, 
spracovania a uchovávania vašich osobných údajov. Táto zásada konkrétne vysvetľuje, ako 

implementujeme cookies, ako aj možnosti, ktoré mate, aby ste ich mohli spravovať. 

Cookies používame na prispôsobenie obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií na sociálnych sieťach a na 
analýzu návštevnosti našich stránok. Informácie o vašom používaní našich webových stránok zdieľame aj 
s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými 
informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré ini získali prostredníctvom vášho využívania ich služieb. 

SÚHLASÍTE S NAŠIMI COOKIES, AK POKRAČUJETE POUŽÍVAŤ NAŠE WEBOVÉ 
STRÁNKY. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Cookies  pozostávajú  z  častí  kódu  nainštalovaných  v  prehliadači,  ktoré  nám  pomáhajú  poskytovať  vám 
služby v súlade s opísaným účelom. Niektoré z účelov na ktoré sú cookies inštalované, môžu vyžadovať aj 
váš súhlas; 

Tam,  kde  je  inštalácia  cookies  založená  na  súhlase,  takýto  súhlas  sa  môže  kedykoľvek  odvolať  podľa 
pokynov uvedených v tomto dokumente; 

Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie nastavujú služby tretích strán, 
ktoré sa zobrazujú na našich stránkach; 

Toto  vyhlásenie  bolo  pripravené  na  základe  viacero  legislatívnych  ustanovení  vrátane  článkov  13  a  14 
Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  2016/679  z  27.  apríla  2016  -  Všeobecné  nariadenie  o 
ochrane  údajov  -  a  Smernice  Európskeho  parlamentu  a  Rady  2002/58/ES  -  Smernica  o  elektronickom 
súkromí. 

1. DEFINÍCIE 

“Aplikácia” Prostriedok, ktorým sa osobné údaje používateľa zhromažďujú a 
spracúvajú. 

“Overenie”  cookies, na identifikáciu používateľa po prihlásení, počas 
trvania relácie  

“Cookies” Cookies sú malou časťou údajov, ktoré webová stránka 
požaduje,  aby  váš  prehliadač  uložil  do  vášho  počítača  alebo 
mobilného zariadenia. Súbor cookie umožňuje webovej stránke, 
aby si v priebehu času „pamätala“ na vaše akcie alebo 
preferencie. 
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“Kontrolór” ili “Kontrolór údajov” predstavuje fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, 
agentúru  alebo  iný  orgán,  ktorý  sám  alebo  spolu  s  ostatnými 
určuje  účel  a  prostriedky  spracovania  osobných  údajov;  ak  sú 
účely  a  prostriedky  takéhoto  spracovania  stanovené  právnymi 
predpismi Únie alebo členských štátov, kontrolór alebo osobitné 
kritériá  na  jeho  vymenovanie  môžu  byť  ustanovené  právnymi 
predpismi Únie alebo členských štátov. 

“Subjekt údajov” je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. 

“Európska únia (alebo EÚ)” pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v 
tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty 
Európskej únie a Európsky hospodársky priestor. 

“Súbory cookie na prvej stránke” sú cookie súbory nastavené webovým serverom navštívenej 
stránky a zdieľajú rovnakú doménu. 

“Vyvažovanie záťaže” Pomocou cookies, počas trvania relácie. 

“Vytrvalý (trvalý) súbor cookie” súbor cookie, ktorý zostane v počítači/zariadení používateľa po 
vopred stanovenú dobu. 

“Osobné údaje (alebo údaje)” predstavujú  akékoľvek  informácie  týkajúce  sa  identifikovanej 
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); 
identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú je možné priamo 
alebo  nepriamo  identifikovať,  najmä  odkazom  na  identifikátor, 
ako  je  meno,  identifikačné  číslo,  lokalizačné  údaje,  sieťový 
identifikátor  alebo  jeden  alebo  viac  faktorov  špecifických  pre 
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, 
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

“Procesor”  je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra 
alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene kontrolóra. 

“Služba(y)” predstavuje  službu  poskytovanú  touto  aplikáciou  tak,  ako  je  to 
uvedené v určitých Podmienkách a ustanoveniach na tejto 
webovej stránke. 

“Súbor cookie relácie” cookie, ktorý sa odstráni, keď používateľ zatvorí prehliadač. 

“Súbory cookie tretích strán” predstavujú  súbory  cookie,  ktoré  sú  uložené  inou  doménou  v 
doméne  navštívenej  stránky.  Môže  k  tomu  dôjsť,  keď  webová 
stránka odkazuje na súbor, napríklad JavaScript, ktorý sa 
nachádza mimo jeho domény. 

“Súbory cookie tretích strán na 
zahrnutie zdieľaného obsahu” 

zdieľanie  súborov  cookie  pre  registrovaných  členov  sociálnej 
siete.
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2. COOKIES / DÁTOVÉ SÚBORY 

2.1. Súbory cookie, ktoré používame  

2.1.1.Táto aplikácia používa (a) Cookies na vstup používateľa; b) Cookies na overenie; (c) 
Bezpečnostné cookies zamerané na užívateľa; (d) cookies na vyrovnávanie záťaže; e) cookies 
na prispôsobenie používateľského rozhrania; a (f) cookies na sociálne zdieľanie obsahu tretích 
strán.  Podľa  poradného  orgánu  EÚ  pre  ochranu  údajov  WP29  sú  tieto  súbory  cookie  zo 
súhlasu používateľa vyňaté. 

2.1.2.Táto aplikácia používa cookies na ukladanie nastavení prehliadania a na optimalizáciu 
Užívateľskej skúsenosti v prehliadavaní. Medzi tieto súbory Cookie patria napríklad súbory, 
ktoré sa používajú na nastavenie preferencií jazyka alebo meny alebo na správu štatistík prvej 
strany priamo Kontrolórom. 

2.1.3. Technické  cookies  a  cookies  slúžiace  na  jednotné  štatistické  účely.  Táto  aplikácia  používa 
cookies na ukladanie užívateľských relácií a vykonávanie ďalších aktivít, ktoré sú nevyhnutne 
potrebné pre fungovanie tejto aplikácie, napríklad v súvislosti s distribúciou prenosu. 

“Údaje o použití” sú  informácie,  ktoré  sa  automaticky  zbierajú  prostredníctvom 
tejto Aplikácie (alebo služieb tretích strán, ktoré používajú túto 
aplikáciu) a ktoré môžu zahŕňať: IP adresy alebo názvy domén 
počítačov používaných Užívateľmi, ktorí používajú túto 
Aplikáciu, identifikátory URL adresy (URL - Jedinečný 
identifikátor zdroja), čas žiadosti, spôsob použitia na odosielanie 
požiadaviek  na  server,  veľkosť  prijatého  súboru  v  odpovedi, 
číselný kód zobrazujúci stav odpovede servera (úspešný 
výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, vlastnosti prehliadača a 
operačného systému použité Užívateľom, rôzne časové 
podrobnosti na návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v 
rámci  aplikácie)  a  podrobnosti  o  ceste,  ktorá  sa  v  aplikácii 
sleduje so osobitným upozornením na poradie navštívených 
stránok  a  ďalšie  parametre  týkajúce  sa  operačného  systému 
zariadenia a/alebo IT prostredia Užívateľa. 

“Užívateľ” jednotlivec  používajúci  túto  aplikáciu,  ktorý  sa,  pokiaľ  nie  je 
uvedené inak, zhoduje s dotknutou osobou.  

“Bezpečnostné súbory cookie 
cielené na používateľa” 

súbory cookie, ktoré sa používajú na zisťovanie zneužitia 
overenia na obmedzenú dobu trvania. 

“Vstup užívateľa” súbory cookie (session-id) ako čo sú súbory cookie tretích strán, 
ktoré sledujú vstup používateľov pri vyplňovaní online 
formuláru, nákupných košíkov atď., počas trvania relácie alebo 
trvalé súbory cookie, ktoré sú v niektorých prípadoch 
obmedzené na niekoľko hodín. 

“Prispôsobenie užívateľského 
rozhrania”

súbory cookie ako sú nastavenie jazyka alebo písma počas 
trvania relácie (alebo trochu dlhšie) 
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2.1.4.  Účel a popis: 

2.1.5.Nižšie sú uvedené príklady súborov cookie, ktoré poskytujeme s vysvetlením ich účelu. 
Upozorňujeme, že toto nie je podrobný zoznam, ale je uvedený na účely prezentácie. 

Účel Popis

Výkonnosť Táto  aplikácia  je  vytvorená  pomocou  bežných  internetových 
platforiem.  Majú  zabudované  súbory  cookie,  ktoré  pomáhajú 
pri  problémoch  s  kompatibilitou  (napr.  pri  identifikácii  typu 
prehliadača)  a  zvyšujú  výkonnosť  (napr.  rýchlejšie  načítanie 
obsahu). 

Bezpečnosť Ak  sa  zaregistrujete  na  prístup  do  obmedzenej  oblasti  naše 
súbory cookie zabezpečia, aby bolo vaše zariadenie 
zaregistrované počas vašej návštevy. Na prístup do 
vyhradených  oblastí  budete  potrebovať  užívateľské  meno  a 
heslo. 

Funkčné (technické) Súbory  cookie  umožňujú  webovej  stranke  zapamätať  si  vaše 
voľby (napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo oblasť 
v ktorej sa nachádzate) a poskytovať vylepšené, lepšie 
prispôsobené funkcie. Tieto súbory cookie sa dajú použiť aj na 
zapamätanie  zmien  veľkosti  textu,  typov  písma  a  iných  častí 
webových stránok, ktoré môžete prispôsobiť. 

Analyticky Používame niekoľko analytických nástrojov tretích strán, ktoré 
nám  pomáhajú  pochopiť  ako  návštevník  webových  stránok 
používa  našu  webovú  stránku.  To  nám  umožňuje  zlepšovať 
kvalitu  a  obsah  pre  vas.  Súhrnná  štatistika  sa  týka  položiek, 
ako je celkový počet návštev alebo zobrazení stránok a ukazuje 
na náš web. 

Súbor cookie Popis a účel Druh 

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE Analiticky. Súbor cookie prvej 
stránky. 

OAGEO Informácie o geo-umiestnení.  
Funkčnosť a výkonnosť. 

Súbor cookie tretej 
stránky. 

_gat Analiticky. Súbor cookie tretej 
stránky. 

_ga Analiticky. Súbor cookie tretej 
stránky. 
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2.2. Cookies sa nebudú používať na žiadny iný účel okrem toho, ktorý je tu uvedený. 

3. TRETIE STRANY INŠTALUJÚCE COOKIES 

3.1.Niektoré z nižšie uvedených služieb zhromažďujú štatistické údaje v anonymnej a konsolidovanej 
podobe a nemusia si vyžadovať súhlas používateľa alebo ich priamo môže spravovať kontrolór v 
závislosti od ich popisu - bez pomoci tretích strán. 

3.2.Ak  sú  medzi  nástrojmi  uvedené  nižšie  aj  akékoľvek  spravované  služby  tretích  strán,  môžu  sa 
použiť  na  sledovanie  návykov  prehliadania  -  okrem  informácií  tu  uvedených  a  bez  vedomia 
Kontrolóra.  Podrobnejšie  informácie  nájdete  v  pravidlách  ochrany  osobných  údajov  uvedených 
služieb. 

(i) Analytika. Služby obsiahnuté v tejto časti nám umožňujú sledovať a analyzovať internetový 
prenos a môžu sa tiež použiť na monitorovanie správania používateľov. 

(a) Google Analytics (Google INC.)  
Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. 
(  "Google").  Spoločnosť  Google  používa  zhromaždené  údaje  na  sledovanie  a  testovanie 
používania  tejto  aplikácie,  na  prípravu  správ  o  činnostiach  a  na  ich  zdieľanie  s  ostatnými 
Google službami. 
Spoločnosť Google môže zhromažďované informácie použiť na usporiadanie a prispôsobenie 
svojich reklám vlastnej reklamnej siete. 

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. 
Miesto spracovania: US 
Zo služby Google Analytics sa môžete odhlásiť na stránke www.google.com/settings/ads alebo  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

_gid Analiticky. Súbor cookie tretej 
stránky. 

_utma Analiticky. Súbor cookie tretej 
stránky. 

_utmc  
_utmb 

Analiticky. Súbor cookie tretej 
stránky. 

_utmz Analiticky. Súbor cookie tretej 
stránky. 

LAYOUT_COOKIE Výkonnosť. Súbor cookie prvej 
stránky. 

splash_i Funkčný. Súbor cookie prvej 
stránky.
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Zásady ochrany osobných údajov - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

(ii) Reklama. Tento typ služby umožňuje, aby sa údaje Užívateľa používali na reklamné 
komunikačné účely zobrazené vo forme bannerov a iných reklám v tejto aplikácii. 

(a) Revive platforma na umiestňovanie reklamy 
Platforma  Revive  je  server  s  otvoreným  kódom  a  je  riadená  neziskovou  spoločnosťou  s 
názvom  Revive  Software  and  Services  BV.  Túto  platformu  používame  na  umiestňovanie 
našich interných reklám. Viac informácií o platforme Revive a GDPR (General Data Protection 
Regulations  -Všeobecné  nariadenia  o  ochrane  údajov)  -  https://www.revive-adserver.com/
privacy/gdpr/ a https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/  

4. AKO UDELIŤ ALEBO ZRUŠIŤ SCHVÁLENIE PRE INŠTALÁCIU COOKIES 

4.1.ĎALŠIE INFORMÁCIE V TOMTO DOKUMENTE UŽÍVATEĽ MÔŽE SPRAVOVAŤ 
PREFERENCIU COOKIE PRIAMO V RÁMCI VYHĽADÁVATEĽOV A PREDÍSŤ - NAPRÍKLAD - 
TRETIE STRANY INŠTALOVAŤ COOKIES. 

4.2.   Prostredníctvom  nastavení  prehľadávača  je  tiež  možné  odstrániť  súbory  cookie  nainštalované  v 
minulosti  vrátane  súborov  cookie,  ktoré  si  mohli  zachovať  pôvodný  súhlas  pre  inštaláciu  súborov 
cookie na tejto webovej stránke. 

4.3.  Užívateľ môže kontrolovať a/alebo mazať cookies, pozrieť podrobnosti na aboutcookies.org. 
Používateľ  môže  odstrániť  všetky  súbory  cookie,  ktoré  už  sú  vo  Vašom  počítači  a  môže  nastaviť 
väčšinu prehľadávačov, aby zabránili ich nastaveniu. Ak tak urobíte, bude potrebné, aby ste pri každej 
návšteve  nejakého  webu  manuálne  upravili  niektoré  nastavenia  a  preto  niektoré  služby  a  funkcie 
nemusia fungovať. 

4.4.  Pokiaľ ide o súbory cookie inštalované tretími stranami, užívatelia môžu spravovať svoje preferencie 
aj odvolaním svojho súhlasu kliknutím na odkaz na zrušenie prihlásenia (ak je uvedený), použitím 
prostriedkov  uvedených  v  pravidlách  ochrany  osobných  údajov  tretích  strán  alebo  kontaktovaním 
tretej strany. 

4.5.   Pretože  inštaláciu  Cookies  tretích  strán  a  iných  sledovacích  systémov  prostredníctvom  Služieb 
používaných  v  tejto  aplikácii  Kontrolór  technicky  nemôže  riadiť,  akékoľvek  špeciálne  odkazy  na 
cookies  a  sledovacie  systémy  nastavené  tretími  stranami  sa  považujú  za  označené.  Za  účelom 
získania  úplných  informácií  je  používateľ  povinný  oboznámiť  sa  s  politikou  ochrany  osobných 
údajov pre príslušné služby tretích strán uvedené v tomto dokumente. 

4.6.  Z dôvodu zložitosti identifikácie technológií založených na súboroch cookie táto aplikácia 
povzbudzuje  Užívateľov,  aby  sa  obrátili  na  Kontrolóra  údajov,  ak  chcú  získať  akékoľvek  ďalšie 
informácie o používaní súborov cookie. 

**** 

Kontakt Kontrolóra 

Dating Factory  
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1 
6300 Zug, Švajčiarsko,
+1 (661) 451-1077
legal@datingfactory.com 
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Vyhlásenie Cookie naposledy aktualizované dňa  [04/05/2020] 
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