
Zásady používania súborov cookies 

  

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia (počítač 

alebo mobilný telefón) po návšteve na túto web. stránku: https://besouly.com môže používať 

podobné techniky, napr. pixely, webové signály a podobne. Kvôli konzistentnosti budeme 

v tomto dokumente všetky tieto techniky označovať spoločným názvom „súbory cookie“. 

 

Spoločnosť Haranta s. r. o. so sídlom: Hubice 250 930 39 Hubice, IČO: 53 048 857, IČ DPH: 

SK2121236282, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Trnava, oddiel: Sro, 

vložka č. 46607/T, používa na tejto internetovej stránke súbory cookies za účelom merania 

návštevnosti, marketingové účely a prispôsobenia zobrazenia internetovej stránky. 

 

Čo sú súbory cookies? 

Malé textové súbory (informácie) ukladajúce sa vo vašom prehliadači. Umožňujú internetovej 

stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás 

môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našej 

internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám. 

 

Rozdelenie cookies 

Z hľadiska funkcie, ktorú cookies plnia ich môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

• základné (esenciálne), dôležité pre základnú funkčnosť internetovej stránky, 

• analytické, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu našich stránok, 

• konverzné a sledovacie, umožňujúce analýzu a vyhodnocovanie výkonu reklamných 

kampaní, 

• remarketingové, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a správne 

zacielenie. 

Údaje, ktoré prevádzkovaním internetovej stránky získa, môžu byť sprístupnené ďalším 

spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook. 

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená nižšie pre jednotlivé súbory marketingových 

cookies. Súhlas so zbieraním údajov cookies pre marketingové účely je možné kedykoľvek 

odvolať a to pomocou zmeny nastavenia príslušného prehliadača. V rámci nastavenia 



prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať. 

Detailnejšie informácie nájdete v nápovede vášho prehliadača. 

 

Možnosti nastavanie správy cookies v rámci najpoužívanejších prehliadačov nájdete na 

nižšie uvedených adresách: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3

DDesktop&hl=cs 

• Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstraněn%C3%AD-a-

správa-souborů-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

• Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%

C3%A1n%C3%AD%20cookies 

• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265  

 

Zhromažďované cookies súbory sú spracúvané najmä prostredníctvom služby Google 

Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA. 

 

Ktoré súbory cookies využívame? 

Spoločnosť zbiera na stránke https://besouly.com nasledujúce súbory cookies: 
 

Typ – Názov – Účel – Exspirácia 

Cookies tretích strán – Google Analytics – Získanie štatistických informácií – 50 mesiacov 

Cookies tretích strán – Google Adwords – identifikácia v rámci reklamnej siete – 540 dní 

Internetová stránka https://besouly.com nezbiera remarketingové (retargetingové) cookies.  
 
Cookies pre cielenie reklamy budú na internetových stránkach používané a spracovávané 
výhradne len na základe vášho aktívneho súhlasu. 
 
Spoločnosť  Haranta s. r. o môže z času na čas toto vyhlásenie týkajúce sa súborov cookie 

pozmeniť, napríklad z dôvodu zmeny našej webovej stránky alebo pravidiel súvisiacich so 

zmenou súborov cookie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho 

upozornenia pozmeniť obsah vyhlásenia týkajúceho sa súborov cookie a súbory cookie 

uvedené v príslušných zoznamoch. Nové vyhlásenie týkajúce sa súborov cookie nadobudne 

platnosť hneď po zverejnení. Ak s revidovaným vyhlásením nesúhlasíte, upravte svoje 



preferencie alebo zvážte ukončenie používania webovej stránky spoločnosti Haranta s. r. o. Ak 

budete naďalej pristupovať k našim službám a využívať ich aj po tom, ako tieto zmeny vstúpia 

do platnosti, potvrdzujete tým svoju viazanosť podľa revidovaného vyhlásenia týkajúceho sa 

súborov cookie. Najnovšiu verziu nájdete na tento webovej stránke https://besouly.com. 

 

V prípade nejasností týkajúcich sa cookies nás môžete kontaktovať na emailovej 

adrese: hello@besouly.com alebo navštívte našu stránku kontaktov: https://besouly.com. 


