
ZÁSADY SÚBOROV COOKIE 

 

DISCOVERGLO.SK INFORMÁCIE O COOKIES 

 

1.  NAŠE POUŽÍVANIE COOKIES 

 

1.1. Vitajte na webových stránkach https://discoverglo.sk. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje 

spoločnosť British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 61775339, so sídlom Karolinská 

654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe 

pod sp. zn. C 35426, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej 

zložky British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka, IČO: 543 77 714, so 

sídlom Plynárenská 1, Bratislava-Ružinov, PSČ 821 09, Slovenská republika, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 8789/B, odd. Po (ďalej len „my“ alebo „BAT“). 

 

1.2. Súbory cookies sú malé dátové súbory (textové súbory), ktoré sa ukladajú v prehliadači zariadenia, 

keď návštevník vstúpi na stránku, a zhromažďujú informácie, ako je jazyková predvoľba alebo 

prihlasovacie údaje používateľa (ďalej len "súbory cookies" alebo "cookies"). Tieto súbory cookie 

pochádzajú od nás a nazývame ich vlastné súbory cookie. Používame tiež súbory cookie tretích 

strán, ktoré pochádzajú z inej domény, než je doména stránky, ktorú ste navštívili, a ktorú používame 

za účelom reklamy a propagácie. 

 

1.3. Naše webové stránky vás môžu pomocou cookies odlíšiť od ostatných používateľov. To nám pomáha 

poskytnúť vám lepší zážitok pri prechádzaní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje naše 

stránky vylepšovať. Tu nájdete informácie o tom, aké súbory cookies môžu byť nastavené pri 

návšteve našich webových stránok a o účeloch, na ktoré tieto súbory cookies používame. 

 

1.4. Ďalšie informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme (vrátane 

informácií zhromaždených pomocou nášho používania súborov cookies), nájdete v našej informácii 

o spracovaní osobných údajov. 

 

2.       NASTAVENIE COOKIES 

 

2.1. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby naše webové stránky fungovali 

(ďalej len „nevyhnutné súbory cookies“). Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, 

objaví sa vám vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies (ďalej len 

„banner cookies“). Aby sme vedeli, či sme vám toto oznámenie už predložili, musíme použiť súbor 

cookies (podrobnosti o tomto a ďalších súboroch cookies nájdete v sekcii „Nastavenie cookies“, 

rozkliknutím určitého druhu cookies a kliknutím na „Podrobnosti súborov cookie“). 

 

2.2. Pri prvej návšteve nášho webu nastavíme na vašom zariadení absolútne nevyhnutné súbory cookies, 

pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo nevyberiete svoje vlastné preferencie pre 

súbory cookies. Informáciu o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, ktoré používame, nájdete 

nižšie v sekcii „Ako kontrolovať a mazať cookies“. 

 

https://discoverglo.sk/


2.3. S použitím iných typov cookies musíte výslovne súhlasiť prostredníctvom banneru cookies alebo 

dodatočne cez odkaz „Nastavenie cookies“, ktorý nájdete v spodnej časti webovej stránky. Pokiaľ 

nedáte súhlas s použitím určitého typu cookies, nebudeme tieto cookies vo vašom zariadení 

nastavovať. 

2.4. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou ikony Cookies v rohu zariadenia, aby ste vypli 

alebo odhlásili príslušné súbory cookies. Súbory cookies môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, 

čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie informácie nájdete v časti 6 nižšie alebo na stránkach 

pomocníka vášho prehliadača, kde nájdete informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť zo 

zariadenia. 

 

2.5. Informáciu o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, ktoré používame, nájdete nižšie v sekcii 

„Ako kontrolovať a mazať cookies“. 

 

3.       ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES 

 

3.1. Cookies používame na nasledujúce účely: 

 

a) Nevyhnutné súbory cookies. Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie 

našich webových stránok. Máme napríklad súbor cookies, ktorý vás požiada o overenie vášho 

veku. 

 

b) Výkonnostné súbory cookies. Tieto súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať fungovanie 

našich webových stránok, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo 

hľadajú. Používame tiež súbory cookies tretích strán, aby sme vám pomohli s výkonom. 

Niektoré súbory cookies Google Analytics nám napríklad poskytujú informácie, ktoré nám 

umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov našich webových stránok a zistiť, ako sa 

na nich návštevníci pohybujú. 

 

 

c) Funkčné súbory cookies. Tieto sa používajú na to, aby sme vás spoznali, keď sa vrátite na 

našu webovú stránku, a vložili funkcionality tretích strán. Pomáhajú nám zlepšovať funkčnosť 

a zabezpečenie webu vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webových 

stránok. 

 

d) Cielené súbory cookies. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok 

našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na profilovanie vašich 

záujmov a na zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú priamo osobné 

údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového 

zariadenia. Pokiaľ tieto cookies nepovolíte, prídete o cielenú reklamu. 

 

3.2. Taktiež používame a spolupracujeme s radom dodávateľov a partnerov tretích strán, ktorí nastavujú 

alebo čítajú súbory cookies na tejto webovej stránke. Tieto cookies sú používané na rovnaké účely, 

aké sú vymedzené vyššie v článku 3.1. 

 

3.3. Zoznam vlastných súborov cookies a cookies tretích strán použitých v súvislosti s touto webovou 

stránkou nájdete v sekcii „Nastavenie cookies“, rozkliknutím určitého druhu cookies a kliknutím na 

„Podrobnosti súborov cookie“. 

 



 

 

 

4.       AKO NAKLADÁME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI 

 

Osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom súborov cookies, ktoré používame na webových stránkach, 

používame na nasledujúce účely z nižšie uvedených právnych dôvodov: 

Pokiaľ existuje zákonný dôvod pre nevyhnutné súbory cookies. 

4.1. Vaše osobné údaje používame na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď 

od nás zákon vyžaduje: 

 

a) vykonávať overenie veku; a 

b) rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky cookies). 

Pokiaľ ste nám poskytli súhlas s výkonnostnými súbormi cookies, s funkčnými súbormi cookies a 

s cielenými súbormi cookies 

4.2. Vaše osobné údaje môžeme použiť a spracovať, pokiaľ ste udelili súhlas, na tieto účely: 

 

a) na náhľad a analýzu vykonanú s cieľom informovania o našich marketingových stratégiách a 

na zlepšenie vašej návštevnosti; 

b) na identifikáciu a zaznamenanie, kedy ste otvorili webové stránky alebo sa zapojili do 

elektronickej komunikácie; 

c) na analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našich produktov a služieb tak, aby vaša návšteva a 

používanie webovej stránky boli užitočnejšie a zábavnejšie; 

d) na zhodnotenie použitia webu, aby sme vám mohli poskytnúť rozšírené služby; 

e) na kontrolu kvality, výkonu webových stránok a správu systému; 

f) na sledovanie vášho prehliadača na iných weboch a vytváranie profilu vašich záujmov, aby 

sa vám zobrazovali relevantné reklamy na iných webových stránkach; a 

g) na účely zabezpečenia, ako je napríklad prevencia alebo odhalenie podvodnej činnosti. 

 

4.3. Na účely ochrany osobných údajov vám oznamujeme, že sme prevádzkovateľom osobných údajov 

uvedených vyššie. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete v našej informácii o 

spracovaní osobných údajov, a to vrátane informácie o odovzdávaní a dĺžke uchovávania vašich 

osobných údajov a vašich právach. 

 

5.       AKO KONTROLOVAŤ A MAZAŤ COOKIES 

 

5.1. Nastavenie súborov cookies vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nastavenia 

vášho prehliadača, v ktorom môžete vypnúť či zakázať príslušné súbory cookies. Aby sa vaše 

nastavenia prejavili, možno bude potrebné stránku aktualizovať. 

 

5.2. Vezmite, prosím, na vedomie, že akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa 

bude vzťahovať iba na konkrétny webový prehliadač, pre ktorý ste upravili nastavenia. Pokiaľ v 

zariadení používate viac než jeden webový prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý 

prehliadač a každé zariadenie. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii 



v rámci funkcie „pomocníka“ prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu 

vášho zariadenia. 

 

5.3. Po tom, čo odvoláte súhlas s nevyhnutnými súbormi cookies, náš web už nebude k týmto súborom 

cookies pristupovať ani ich čítať. V závislosti od súborov cookies to znamená, že súbory, skripty, 

kódy a ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu zostať v zariadení uložené. Tieto súbory 

cookies môžete odstrániť vymazaním súborov cookies a medzipamäte prehliadača pomocou 

nastavenia webového prehľadávača. Podrobné pokyny k odstraňovaniu súborov cookies nájdete v 

časti „pomocník“ v prehliadači. 

 

 

5.4. Ak chcete sa odhlásiť zo sledovania Google Analytics na všetkých weboch, navštívte stránku 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

5.5. Pokiaľ odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies, nemusí 

zodpovedajúca funkcia alebo funkcia tejto webovej stránky fungovať správne alebo vôbec. Použitie 

základných funkcií a funkčnosť webovej stránky nebude ovplyvnená. 

 

5.6. Pokiaľ pomocou nastavení webového prehľadávača zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo 

všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií a funkcií tejto webovej 

stránky vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, nebude fungovať správne alebo vôbec. 

 

6.       SLEDOVANIE EMAILOV 

 

6.1. Niektoré e-maily, ktoré vám zasielame, môžu obsahovať „pixelový webový maják“ (GIF) alebo 

sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené 

v e-maile, ktorý ste navštívili. Tieto informácie používame na určenie, ktoré časti našich e-mailov vás 

najviac zaujímajú. 

 

6.2. Pixel môžete odstrániť odstránením e-mailu. Pokiaľ si neprajete stiahnuť pixel do svojho počítača 

alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť výberom toho, že od nás budete dostávať e-maily vo 

formáte jednoduchého textu, nie HTML pomocou vášho e-mailového softvéru alebo služby, alebo 

neotváraním obrázkov v e-maile. 

 

 

6.3. Prípadne sa môžete odhlásiť z nášho mailing listu kontaktovaním nás na adrese 

info@discoverglo.sk. 

 

7.     PRÁVO ZMIEN 

 

7.1. Môžeme kedykoľvek zmeniť túto informáciu o cookies, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými 
podmienkami alebo zverejnením ich kópie na webových stránkach. Akékoľvek zmeny nadobudnú 
účinnosť 7 dní po dátume nášho e-mailu alebo dátume, keď zverejníme upravené podmienky na 
webových stránkach, podľa toho, čo nastane skôr. 
 

8.     KONTAKTUJTE NÁS 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
mailto:info@discoverglo.sk


 

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 61775339 , so sídlom Karolinská 654/2, Karlín,  
186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe pod sp. zn. C 35426. 

Telefonicky na čísle (+420) 800 610 610 či e-mailom na info@discoverglo.sk.  

mailto:info@discoverglo.sk

