Zásady používania súborov cookie
Úrad vlády SR so sídlom Námestie 1. mája, 811 06 v Bratislave („my“, „nás“ alebo “Úrad
vlády“) na tejto webovej lokalite používa súbory cookie, aby vám poskytla lepší zážitok z
návštevy webovej stránky. Ak chcete naplno využiť webovú lokalitu slovenskovoforme.sk
(“webová lokalita”), cez váš počítač, tablet alebo mobilný telefón budete musieť prijať súbory
cookie. Myslíme si, že je dôležité, aby ste vedeli, aké súbory cookie naša webová lokalita
používa a na aké účely. To pomôže ochrániť vaše súkromie a zároveň vám zabezpečí tú
najlepšiu skúsenosť online.

Čo je súbor cookie?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvá informácií, ktoré sa
stiahnu a môžu byť uložené na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači (alebo
inom zariadení, ktoré podporuje internet, napríklad smartphone alebo tablet). Môžeme
použiť podobné techniky, ako sú pixely, webové majáky (web beacons) a odtlačky prstov
zariadenia (device fingerprints). Z dôvodu konzistentnosti budú všetky tieto techniky spolu
ďalej označované ako „súbory cookie“.
Tieto Zásady používania súborov cookie vám poskytujú informácie, ktoré súbory cookie
používame a prečo. Naše Zásady ochrany osobných údajov obsahujú úplné informácie o
ďalších údajoch, ktoré môžeme zhromažďovať a ako môžeme Vaše osobné údaje používať.

Súbory cookie používané na webovej lokalite
Kliknutím na “Súhlasím” na banneri nastavenia súborov cookie, udeľujete Úradu vlády SR
súhlas na umiestnenie a/alebo čítanie súborov cookie. Úrad vlády SR používa viacero
druhov súborov cookie: 1) funkčné súbory cookie, 2) analytické súbory cookie a 3) reklamné
súbory cookie. Niektoré z nich sú cookie relácie, ktoré sú dočasné a umožňujú nám prepojiť
vaše akcie počas relácie prehliadača. Súbory cookie relácie budú automaticky vymazané pri
zatvorení vášho prehliadača. Ostatné súbory cookie sú trvalé súbory cookie, ktoré zostanú
vo vašom zariadení počas obdobia uvedeného v súbore cookie. Webová lokalita používa
súbory cookie na nasledujúce účely:

FUNKČNÉ SÚBORY COOKIE
Funkčné súbory cookie sú nevyhnutné a pomáhajú vás navigovať na webových stránkach.
Zvyšujú užívateľskú nenáročnosť webovej lokality pre návštevníkov. Tieto súbory cookie
zabezpečujú na weboch napríklad to, aby vás košík zostal uložený počas všetkých krokov
procesu platby. Tieto súbory cookie tiež pomáhajú podporovať zabezpečenie webovej
lokality a základné funkcie.

ANALYTICKÉ SÚBORY COOKIE
Analytické súbory cookie nám pomáhajú pochopiť správanie našich návštevníkov a
používanie webovej lokality agregovaným spôsobom. Tieto súbory cookie môžeme napríklad
použiť na získanie náhľadu na to, ako návštevníci využívajú našu webovú lokalitu. Znamená
to, že môžeme zistiť, čo funguje a čo nie, umožňuje nám to neustále zlepšovať webovú
lokalitu a merať, aká efektívna je naša reklama a komunikácia.

REKLAMNÉ SÚBORY COOKIE
Reklamné súbory cookie si zapamätajú preferenciu produktu a stránok, a vo všeobecnosti
návštevu webovej lokality. Usilujeme sa poskytovať vám reklamu relevantnú pre vás a na
základe vašich záujmov z iných online platforiem, ktoré sú dostupné na základe vašich
návštev a prehliadania našej webovej lokality a iných webových lokalít tretích strán. Na
základe týchto záujmov vytvárame segmentovaný profil a potom prispôsobujeme obsah a
reklamy na našej webovej lokalite rôznym skupinám zákazníkov. Tretie strany, ktoré
nastavia súbory cookie cez našu webovú lokalitu, sa môžu týmto spôsobom tiež pokúsiť
zistiť, aké sú vaše záujmy a tieto informácie môžu tiež použiť na to, aby vám poskytli obsah
alebo reklamy, o ktorých sa zdá, že by mohli byť pre vás relevantné na iných ako webových
lokalitách Úradu vlády SR. V takom prípade sa informácie o vašej aktuálnej návšteve
webovej lokality môžu kombinovať s informáciami z predchádzajúcich návštev iných
webových lokalít, ako sú naše. Tieto reklamné súbory cookie sa tiež používajú na
obmedzenie počtu zobrazení reklamy a tiež na meranie jej efektívnosti.
Webová lokalita umožňuje používanie súborov cookie sociálnych sietí tretích strán (napr.
Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). To vám umožňuje zdieľať obsah webovej lokality na
sociálnych sieťach. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie na vlastné účely. My
nemáme vplyv na to, ako tieto sociálne siete využívajú vaše údaje. Ďalšie informácie o
súboroch cookie, ktoré súvisia so sociálnymi sieťami nájdete v ich vlastných zásadách
ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

Kontrola nastavení súborov cookie
Úrad vlády SR vám ponúka možnosť udeliť súhlas so spracovaním súborov cookie alebo
nastaviť vaše preferencie týkajúce sa určitých kategórií súborov cookie kliknutím na
možnosť “Nastavenia súborov cookie” na banneri.
Okrem použitia hypertextového odkazu “Nastavenia cookie/ Nastaviť preferencie” na našej
webovej lokalite, môžete tiež kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie aj v
nastaveniach vášho prehliadača. Je ale možné, že váš prehliadač vám nemusí ponúkať
rovnako jednoduché použitie ako “Nastavenia cookie/ Nastaviť preferencie” na našej
webovej lokalite. Ak v nastaveniach prehliadača jednoducho zakážete všetky súbory cookie,
možno zistíte, že niektoré časti alebo funkcie našej webovej lokality nebudú fungovať,
pretože váš prehliadač nám môže zabrániť v nastavení funkčne nevyhnutných súborov
cookie. Z toho dôvodu sa odporúča používať nastavenie súborov cookie na našej webovej
lokalite, namiesto zakázania všetkých súborov cookie cez webový prehliadač.

Prehľad súborov cookie
Nižšie je uvedený úplný zoznam súborov cookie používaných na webovej lokatite
slovenskovoforme.sk:
Funkčné súbory cookie

MENO

PRETRVÁVANIE

POPIS

ZDROJ

cookielawinfo-checkb
ox-analytickev

11 mesiacov

Ukladá rozhodnutie
užívateľa o povolení
alebo nepovolení
analytických cookies.

slovenskovoforme.sk

cookielawinfo-checkb
ox-necessary

11 mesiacov

Ukladá rozhodnutie
užívateľa o povolení
alebo nepovolení
potrebných cookies.

slovenskovoforme.sk

cookielawinfo-checkb
ox-non-necessary

11 mesiacov

Ukladá rozhodnutie
užívateľa o povolení
alebo nepovolení
nepotrebných cookies.

slovenskovoforme.sk

viewed_cookie_policy

11 mesiacov

Zaznamenáva
potvrdenie súhlasu s
používaním cookies

slovenskovoforme.sk

Analytické súbory cookie

MENO

PRETRVÁVANIE

POPIS

ZDROJ

_ga

2 roky

Cookies využívané
službou Google
Analytics na
anonymné meranie
návštev.

Google

_gat_*

Do konca návštevy

Cookies využívané
službou Google
Analytics na
anonymné meranie
návštev.

Google

_gid

1 deň

Cookies využívané
službou Google
Analytics na
anonymné meranie
návštev.

Google

test_cookie

11 mesiacov

Cookie spoločnosti
Google na určenie, či
užívateľov prehliadač
podporuje cookies.

Google

f.fbq

180 dní

Cookies využívané
službou Facebook Ads
na možnosť cieliť
minulých
návštevníkov webu

Facebook

gtag

180 dní

Cookies využívané
službou Google Ads
na možnosť cieliť
minulých
návštevníkov webu

Google

Záverečné poznámky
Tieto zásady používania súborov cookie budeme prehodnocovať a podľa potreby
aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie budú
zverejnené na našej webovej lokalite, a budete o nich informovaný. Na tejto webovej lokalite
môžete získať ich najnovšiu verziu.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky a/alebo pripomienky, kontaktujte nás emailom na
planobnovy@vlada.gov.sk

Táto verzia Zásad používania súborov cookie je zo dňa 4.10.2021

