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ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE 

1. SÚBORY COOKIE 

1.1 Čo je súbor cookie? 
„Cookie“ je malý textový súbor obsahujúci informácie, ktorý je uložený vo vašom počítači. Súbory cookie sa používajú iba z 
technických dôvodov a na zaistenie toho, aby ste mohli používať webové stránky. Jeden typ súboru cookie, „trvalý súbor cookie“, 
vo vašom počítači uloží súbor dlhodobo. Dá sa následne použiť na prispôsobenie webových stránok podľa volieb a preferencií 
užívateľa. Ďalším bežným typom súboru cookie je „súbor cookie relácií“. Keď navštívite webové stránky, dôjde k odosielaniu 
súborov cookie relácií medzi počítačom a serverom za účelom získania informácii. Súbory cookie relácií nie sú potom, čo zavriete 
webový prehliadač, uložené. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie nájdete na adrese www.allaboutcookies.org.  

1.2 Aké súbory cookie sa používajú na adresách: 

1.2.1 www.matracetropico.cz 

1.2.2 www.matracetropico.sk 

1.2.3 www.slumberland.cz 

1.2.4 www.slumberland.sk 

1.2.5 www.curem.cz 

1.2.6 www.curem.sk 

1.2.7 www.spirit-continental.cz 

1.2.8 www.spirit-continental.sk 

1.2.9 www.matrace-fox.cz 

1.2.10 www.matrace-fox.sk 

1.2.11 www.drsleep.cz 

1.2.12 www.drsleep.sk   

• Google Analytics 
Neustále usilujeme o vylepšovanie týchto webových stránok. Preto používame nástroj na analýzu webov „Google Analytics“ 
na anonymné a súhrnné analýzy chovania návštěvníkov na týchto webových stránkach. Umožňujeme, aby nástroj Google 
Analytics inštaloval a spravoval súbory cookie na týchto webových stránkach. Nástroj Google Analytics používa nasledujúce 
súbory cookie: 

− Pri doménach (okrem reklamných sú na všetkých weboch použité i esenciálne cookies, ktoré sú dôležité pre základnú 
funkčnosť webu): 

▪ www.matracetropico.cz 
▪ www.matracetropico.sk 
▪ www.slumberland.cz 
▪ www.slumberland.sk 
▪ www.spirit-continental.cz 
▪ www.spirit-continental.sk 
▪ www.matrace-fox.cz 
▪ www.matrace-fox.sk 
▪ www.drsleep.cz 
▪ www.drsleep.sk   

• Google Analytics:  

− typ cookies:  

▪ Analytické (účel: pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tak, že pochopíme, ako ho užívatelia 
používajú) 

▪ Trackingové (účel: pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov) 

▪ ako dlho sú súbory cookie uložené: maximálne 50 mesiacov 

▪ cookie nezdieľajú informácie s tretími stranami 

http://www.matracetropico.cz/
http://www.matracetropico.sk/
http://www.slumberland.cz/
http://www.slumberland.sk/
http://www.curem.cz/
http://www.curem.sk/
http://www.spirit-continental.cz/
http://www.spirit-continental.sk/
http://www.matrace-fox.cz/
http://www.matrace-fox.sk/
http://www.drsleep.cz/
http://www.drsleep.sk/
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▪ Bližšie informácie o pravidlách spoločnosti Google 
https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/   

− Pri doménach (okrem reklamných sú na všetkých weboch použité i esenciálne cookies, ktoré sú dôležité pre základnú 
funkčnosť webu): 

▪ www.curem.cz 
▪ www.curem.sk  

• Google Analytics:  

− typ cookies:  

▪ Analytické (účel: pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tak, že pochopíme, ako ho užívatelia 
používajú) 

▪ Trackingové (účel: pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov) 

▪ Remarketingové (účel: používame ich na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie) 

▪ Konverzné (účel: umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov) 

▪ ako dlho sú súbory cookies uložené: maximálne 50 mesiacov 

▪ cookie nezdieľajú informácie s tretími stranami 

▪ Bližšie informácie o pravidlách spoločnosti Google 
https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/  

• Spätná väzba 
Určité súbory cookie používame na to, aby sme získali spätnú väzbu od funkcií na našich uvedených webových stránkach. Všetky 
používané súbory cookies sú vyššie uvedené a rozpísané pre jednotlivé domény a podľa povahy. 

1.3 Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o použití súborov cookie na týchto webových stránkach, napíšte nám na e-mailovú 
adresu info.cz@hildinganders.com   

1.4 Ako  je možné použitie súborov cookie vypnúť? 
Ak si neprajete súbory cookie prijímať, môžete zmeniť nastavenie svojho webového prehliadača tak, aby automaticky odmietal 
ukladanie súborov cookie alebo vás informoval, kedykoľvek nejaká webová stránka bude chcieť uložiť súbory cookie vo vašom 
počítači. Prostredníctvom webového prehliadača môžete tiež zmazať skôr uložené súbory cookie (podrobnejšie informácie 
nájdete nižšie v časti 1.5). Upozorňujeme, že určité oblasti a funkcie na tejto webovej stránke vyžadujú súbory cookie a nemusia 
fungovať, pokiaľ budú súbory cookie odstraňované alebo odmietané. 

1.5 Ako je možné uložené súbory cookie zmazať? 
Pokiaľ používate počítač a aktualizovaný prehliadač a želáte si odstrániť súbory cookie, ktoré sú už vo vašom zariadení uložené, 
stlačte súčasne klávesy CTRL, SHIFT a DELETE. Stránky podpory pre najčastejšie používané prehliadače nájdete tu: 

o Internet Explorer 
o Mozilla Firefox 
o Google Chrome 
o Safari 
o Súbory cookies Flash 

2. SOCIÁLNE MÉDIA A OVLÁDACIE PRVKY 

Webové stránky vedia využívať ovládacie prvky pre sociálne média, ktoré užívateľom sprístupňujú obsah z webových stránok 
Facebook – profily „MatraceTropico“ a „Dr.Sleep“ na rôznych platformách sociálnych médií (napr. Facebook, YouTube, Twitter 
a LinkedIn). Ak chcete  podrobnejšie zistiť, ako a aké informácie sú prostredníctvom sociálnych médií zhromažďované a aké 
súbory cookie príslušná tretia strana používa, odporúčame vám prečítať si aktuálne zásady o ochrane osobných údajov 
jednotlivých sociálnych platforiem. Pre Facebook účty našej spoločnosti využívame v zásade tieto: 

• Trackingové (účel: pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov) 

• Remarketingové (účel: používame ich na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie) 

• platnosť: trvalá 

• Facebook zdieľa informácie s tretími stranami viď: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 

mailto:info.cz@hildinganders.com
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=da_DK&viewlocale=en_UK
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

