
 

Informácie o cookies 

Prevádzkovateľom stránky klimkoreality.sk je KLIMKO s.r.o., IČO: 52 113 868, Sekčovská 9,  
08006 Ľubotice (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Na stránku klimkoreality.sk sa vzťahujú 
zásady používania súborov cookies. 

Zásady používania súborov cookies 
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako Prevádzkovateľ používa súbory cookies a 
podobné technológie (ďalej len „cookies“). 

Používanie cookies 
Používateľ webových stránok Prevádzkovateľa, ktorý má vo svojom webovom 
prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s 
cookies na konkrétnej webovej stránke. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne 
nastavená na automatické akceptovanie cookies. V rámci nastavení webového 
prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich 
použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. 
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. V takom prípade 
však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu. 

Používaním stránky prevádzkovanej Prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím 
cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku a v 
prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich 
podmienok používania súborov cookies. 

Popis cookies 
Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa 
pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. 
Súbory cookies nemôžu preskúmavať počítač Používateľa alebo iné zariadenia alebo 
čítať v nich uložené dáta. 

Význam cookies 
Súbory cookies slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu 
vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre 
ďalšiu návštevu našich stránok. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy 
pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. 
Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom 
zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky. Doba, počas ktorej si informácie 
ponechávame, závisí od typu súborov cookies. 
Na webových stránkach používame niekoľko typov cookies: 



Základné súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a 
umožňujú používanie základných funkcií. Pomáhajú nám identifikovať Vás ako 
unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve. 
Prevádzkové súbory cookies zbierajú štatistické informácie o tom, ako používate našu 
webovú stránku. Jedná sa o informácie technického charakteru, ktoré nám slúžia na 
identifikáciu napr. na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili 
naposledy a podobne. Tieto súbory cookies nám slúžia na vytváranie anonymných 
štatistických záznamov napr. na analýzu obsahu, výkonu našej stránky a ich následné 
vylepšenia. 
Reklamné súbory cookies nepoužívame. 
•
Cookies tretích strán 
Súbory cookies tretích strán na webových stránkach Prevádzkovateľa sú prepojenia a 
integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našej 
webovej stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej 
spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na 
analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje 
spoločnosti Google, Facebook). Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním 
ani prístup k týmto súborom cookies. Zásady používania súborov cookies tretích strán 
sú upravené tretími stranami na ich webových stránkach.


