
Čo sú to cookies? 

Pri návšteve našej webovej stránky naša spoločnosť (220volt.sk s.r.o.) používa, ukladá na Vašom počítači malé 

dátové súbory, tzv. cookie, pomocou ktorých sa Vám snažíme uľahčiť a urýchliť nákup a výber tovaru a to 

spracovaním údajov o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových 

stránkach. Súbory cookies môžete zmeniť podľa uváženia. Tieto súbory napríklad pomáhajú rozpoznať Vaše 

zariadenie pri ďalšej návšteve našich stránok a zbiera pre nás informácie za účelom vytvorenia štatistiky návštev. 

Aké údaje spracúva cookie a aký je účel správy dát? 

Cookies registrujú Vaše kroky na našich stránkach, odlišujú Vás od iných návštevníkov, zapamätá si položky 

vložené do košíka, zbiera údaje o kategórii najčastejšie vyhľadávaných položiek, pri odoslaní objednávky si 

pamätá Vaše údaje, ako Vaše meno, doručovacia adresa, fakturačná meno, adresa, PSČ, email, telefón.  

Spracovávame nasledujúce osobné údaje: 

I.) optimalizácia našich služieb a uľahčenie Vášho nákupu 

II.) Identifikácia nášho zákazníka 

III.) Poskytovanie našich služieb 

IV.) Vytvorenie štatistiky a analýzy návštěvovanosti a využívania webových stránok 

V.) zlepšenie a vývoj našich marketingových ponúk 

VI.) Zlepšenie a vývoj nášho systému IT 

VII.) Ukladanie informácií v jednotlivých krokoch Vášho nákupu 

VIII.) Informácií o Vami prehliadaných produktoch 

IX.) Informácií naposledy prehliadaných produktoch 

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností 

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto 

dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše 

identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich 

zákonov: 

 

zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, 

zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, 

zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, 

zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve. 

 

Ako dlho uchovávame tieto údaje? 

Údaje o pohybe na našich stránkach ukladáme po dobu 2 týždňov po zatvorení prehliadača. 

Ako si môžeme upraviť cookies vo svojom prehliadači? 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov 

súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho 

webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. 



Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich 

webových stránkach: 

Nastavenie predvolieb súborov cookie ako aj informácie o prehľadačoch najdete na nasledovných webových 

stránkach 

Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK 

Prenášanie dát tretej strane 

Poskytovatelia ako napr. Google Analytics, Doubleclick, môžu na Vašom zariadení inštalovať súbory 

získávajúce  informácie, ako sú napríklad IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej 

komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet), operačný systém vášho zariadenia,prehliadač, ktorý na 

svojom zariadení používate. 

Ďalšie informácie o správe údajov nájdete v nasledujúcich odkazoch: 

Google analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk 

Doubleclick: https://policies.google.com/privacy?hl=sk 

Ak kliknete na "Súhlasím s použitím cookies" vyjadruje tým informovaný súhlas s použitím cookies na našich 

webových stránkach. 
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