
PODMIENKY A INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIES 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako 

„Nariadenie“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

 

Prevádzkovateľ: pzpecko.sk s.r.o. 

so sídlom Vojenská 1531/63, 900 23 Viničné 

IČO: 54 472 539  

DIČ: 2121686017  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 

vložka č. 159306/B  

e-mail: info@pzpecko.sk 

web: https://www.pzpecko.sk 

(ďalej aj ako „pzpecko.sk s.r.o.“ a/alebo „prevádzkovateľ“ a/alebo  

„PFA“) 

Cookies ako malý textový súbor automaticky spracúvame, vzniká navštívením každej webovej 

stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj informácií o tom, ako sú naše webové stránky 

využívané. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sa na Vašom pevnom disku 

koncového zariadenia načítajú alebo ich uloží Váš internetový prehliadač skrz navštívené 

webové stránky.  

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme Vám boli 

schopní webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej 

webovej stránky v súlade s Vašimi preferenciami.  

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú Vaše cookies ukladané iba s Vaším súhlasom, 

prípadne na základe zákona.  

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového 

prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami našich webových 

stránok sa môžu po takomto zablokovaní cookies vyskytnúť problémy.  

Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore 

cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek 

identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo 

nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto 

cookie považovať za osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia.  

O súhlas s používaním cookies Vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty, ktorej 

spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. 

Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) Vám poskytujeme stručné a základné informácie 

k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú Vám ponúknuté možnosti spravovania 

zberu cookies.  

Kliknutím na tlačidlo „PRIJAŤ VŠETKO“ vyjadrujete Váš súhlas s používaním všetkých 

cookies vrátane externých cookies (t. j. nielen cookies, ktoré sa spracúvajú na právnom základe 
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zákon, ale aj cookies, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlas), ktoré na našej webovej 

stránke používame. Pri výbere tretích osôb – našich partnerov v analytickej a reklamnej oblasti 

– dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú úroveň ochrany OÚ v Európskej únii.  

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte 

možnosť kliknúť na tlačidlo „NASTAVENIA“, ktoré Vás presunie do druhej vrstvy našej 

cookies lišty. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť sa detailne so všetkými tretími 

stranami, s ktorými spolupracujeme (resp. aj s tretími stranami, s ktorými spolupracujú naši 

partneri), zvoliť si len určité tretie strany, ktorým súhlas udelíte, alebo jedným tlačidlom 

„POTVRDIŤ MOJE NASTAVENIA“ ponechať základné nastavenie našej cookies lišty. 

Základné nastavenie našej cookies lišty v zásade znamená, že budeme spracúvať výlučne 

cookies prvej strany, t. j. naše vlastné technické cookies, ktorých právnych základom 

spracúvania je zákon. V prípade, ak budete mať záujem nastaviť svoje preferencie inak, máte 

možno cookies lištu kedykoľvek znova vyvolať a to prostredníctvom sekcie „NASTAVENIE 

SÚKROMIA“ v spodnej časti našej webovej stránky.  

Po kliknutí na text „Pokračovať s nevyhnutnými cookies“ v hornej časti lišty budeme spracúvať 

iba základné cookies potrebné pre fungovanie stránky.  

Naša webová stránka používa nasledovné druhy cookies, ktoré sme zaradili do troch 

základných kategórii:  

A. NEVYHNUTNE POTREBNÉ TECHNICKÉ SÚBORY COOKIES  

Nevyhnutne potrebné technické súbory cookies („technické cookies“) Vám umožňujú 

pohybovať sa na našej webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Do tejto kategórie 

zaraďujeme aj funkčné cookies, ktoré sa tvoria ako reakcia na úkony, ktoré ako používateľ 

aktívne urobíte na našej webovej stránke.  

Technické cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky. Ich hlavnou funkciou 

je napr. uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení, zaručenie bezpečnosti, 

predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb a iné.  

Technické cookies zabezpečujú správne fungovanie funkcionalít našej webovej stránky a 

umožňujú jej optimálne využívanie ak to vyžaduje používateľa.  

Účel spracovania osobných údajov: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a 

zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, 

riadne využívanie webovej stránky.  

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákon č. 

452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

Používanie technických a funkčných cookies na našej webovej stránke je možné aj bez Vášho 

súhlasu. Z tohto dôvodu nemôžu byť technické alebo funkčné cookies zapnuté ani vypnuté v 

cookies lište, ktorá Vám umožňujete individuálne spravovať Vaše preferencie na našej webovej 

stránke. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek, takýto úkon však 

môže znamenať problémy s funkčnosťou našej webovej stránky pri vašom prehliadaní.  



Zoznam technických a funkčných cookies na našej webovej stránke môže variovať v závislosti 

od zmien funkcionalít našej webovej stránky, jej zabezpečenia a iného nastavenia 

umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný 

zoznam technických a funkčných cookies.  

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, 

odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky 

a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, poskytovateľ riešenia cookies lišty.  

B. ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ COOKIES  

Analytické a štatistické cookies nám umožňujú, aby sme Vás spoznali pri návrate na našu 

webovú stránku a umožnili Vám ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napr. 

zapamätanie si Vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie a nemôžu 

sledovať pohyby užívateľov na iných webových stránkach. Slúžia hlavne na analytické účely 

(napr. štatistiky v rámci Google Analytics). Zaznamenávame najmä počet Vašich návštev našej 

webovej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, 

poradie navštívených stránok a hľadané výrazy, ktoré vás k nám priviedli. Účelom našich 

analytických činností je snaha prispôsobiť sa potrebám našich používateľov a optimalizovať 

našu ponuku.  

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, 

odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe 

cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, poskytovateľ 

riešenia cookies lišty.  

C. MARKETINGOVÉ A RETARGETINGOVÉ SÚBORY COOKIES  

Marketingové cookies využívame okrem iného aj na profilovanie a to spôsobom, že sa 

zaznamenávajú aktivity používateľa na našej webovej stránke, navštívené stránky a odkazy, na 

ktoré ste klikli za účelom presnejšieho cielenia reklamného obsahu dostupného na našej 

webovej stránke. Tieto informácie používame na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre 

používateľov a ich záujmy relevantnejšie. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení 

reklamy a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Ich hlavnou funkciou je napr. výber 

základných reklám, výber personalizovaných reklám, vytvorenie profilu personalizovaného 

obsahu, výber personalizovaného obsahu, technické doručovanie reklám alebo obsahu, 

porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov údajov, prepojenie rôznych zariadení, 

prijímanie a používanie automaticky odosielaných charakteristík zariadenia na identifikáciu, 

používanie presných údajov o geografickej polohe (ak súhlasíte) a i.  

Ak nám teda udelíte súhlas so spracovaním marketingových cookies, tieto cookies môžeme 

spájať s informáciami o vašich aktivitách na našej webovej stránke – napr. s používaním 

používateľského účtu, prihlásením sa k odberu určitého typu informácií, o ktoré máte záujem. 

Účelom tohto spájania je naša snaha ponúknuť vám personalizované služby, personalizovaný 

obsah a personalizované reklamy. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.  

Účel spracovania osobných údajov: výber základných reklám, výber personalizovaných 

reklám, vytvorenie profilu personalizovaného obsahu, výber personalizovaného obsahu, 



technické doručovanie reklám alebo obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov 

údajov za účelom doručovania marketingového odkazu.  

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej 

osoby. 

 

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, 

odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti, od spoločností Google, Inc.,využívame nástroje na analytické účely, ktoré 

ukladajú anonymné cookies. Spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie 

podpory pri správe cookies. Spoločnosti zabezpečujúce predaj online reklamy, spoločnosti 

poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, štatistické spoločnosti, poskytovateľ 

riešenia cookies lišty.  

Všeobecne k spracovávaniu osobných údajov – COOKIES  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, 

prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia. Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo Vašich 

zariadeniach a nakonfigurovať Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete 

to urobiť pomocou nastavení predvolieb Vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete 

navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo 

„Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V 

závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou 

rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku 

prehliadača.  

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to 

vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ 

neuskutočňuje priamo prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / 

Európskeho hospodárskeho priestoru).  

V súvislosti so spracúvaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:  

1) Právo na prístup k osobným údajom  

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa spoločnosti pzpecko.sk 

s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a to 

odoslaním Vašej požiadavky na e-mail info@pzpecko.sk . 

Ak spoločnosť pzpecko.sk s.r.o.  ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje máte 

právo ako dotknutá osoba získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o : 

- Účele spracúvania osobných údajov 

- Kategórii spracúvaných osobných údajov 

- Identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť 

osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej 

organizácií, ak je to možné. 

- Dobe uchovania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách 

jej určenia, 
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- Práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa 

dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve 

namietať spracúvanie osobných údajov, 

- Práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení,  

- Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 

- Existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v týchto 

prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom 

postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania 

osobných údajov pre dotknutú osobu.     

 

2) Právo na opravu osobných údajov  

 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ spoločnosť pzpecko.sk s.r.o. 

bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás ako dotknutej 

osoby týkajú a /alebo so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá 

osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

  

3) Právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý) 

 

Ako dotknutá osoba môžete žiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali (k vymazaniu 

osobných údajov však nepríde v prípade dokumentov, ktoré sa musia uchovať). 

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje nevyhnutné pre uplatnenie nášho práva alebo 

plnenia povinností vyplývajúcich či už zo zmluvy alebo z právneho predpisu Vaša 

žiadosť bude odmietnutá (napr. ak evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade 

prebiehajúceho reklamačného konania).    

 

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade 

ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa výnimky stanovené v zákone: 

 

a) Osobný údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali. 

b) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov. 

vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.  

c) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných 

údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 

ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

d) Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. 

e) Je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa platného zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná. 

f) Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 

podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 



4) Právo na obmedzenie spracovania 

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných 

údajov, ak: 

 

a) Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 

umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov. 

b) Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie 

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia. 

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, 

ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku. 

d) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 

oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  

 

5) Právo na prenosnosť údajov 

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 

formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to 

technicky možné a ak: 

 

a) osobné údaje sa spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), §16 ods. 2 písm. a) alebo § 

13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 

6) Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej 

konkrétnej situácie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na 

základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu 

založenému na našom oprávnenom záujme.  

 

7) Právo odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov  

Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať 

Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou 

nastavení predvolieb Vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné 

nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo 

„Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej 

stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory 

cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte 

príslušnú webovú stránku prehliadača.  

-  na našej webovej stránke v dolnej časti - NASTAVENIE SÚKROMIA, na ktoré keď 

kliknete viete si cookies lištu kedykoľvek vyvolať a udeliť/odvolať súhlas so 

spracúvaním osobných údajov. Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je 

dotknutá osoba oprávnená uplatniť na adrese info@pzpecko.sk.  

 

8) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

mailto:info@pzpecko.sk


 

Dotknutá osoba má právo, v prípade ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných 

údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte 

právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

 

 

V Bratislave,  dňa 01.12.2022 

 

 

     

 

          

 

 


