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Spracovanie Cookies 

 

Telegrafia, a.s. Vám chce poskytnúť tie najlepšie služby a udržať si Vašu dôveru. Chceme Vás jasne 
informovať o tom, ako používame a ukladáme súbory cookies z našich webov www.telegrafia.sk, 
www.telegrafia.eu, www.electronic-sirens.com, www.sirenaselectronicas.com, 
www.ekonomickysoftver-dynamicsnav.sk a acusticusprofessional.telegrafia.eu a vo Vašom 
koncovom zariadení.   

 

Čo sú cookies? 

 
Za účelom zlepšenia a skvalitňovania poskytovaných služieb pre vás využívajú takmer všetky webové 
stránky (vrátane našich) neškodné súbory cookies. Tie sú uložené priamo v prehliadači, ktorý 
používate vo vašom zariadení – počítači, tablete alebo smartfóne. Používaním súborov cookies 
nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko sa ich 
používaním nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Súbory cookies sú u vás, neposkytujeme ich tretím 
stranám. 

Každý používateľ našich webstránok má právo (podľa GDPR a zákona č. 18/2018) súhlasiť alebo 
nesúhlasiť s ich ukladaním do jeho prehliadača. Taktiež má právo odmietnuť ich časti, a teda má 
právo si ich nastaviť podľa svojich potrieb. Na tieto možnosti upozorňujeme pri prvej návšteve našich 
webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ vyjadruje používateľ svoj súhlas, prípadne si cez 
„nastavenie“ zmení svoje nastavenia. 

Všetky naše súbory cookies, ktoré sú uložené v súvislosti s našou stránkou vo vašich prehliadačoch, 
sú ukladané výhradne vo vašom zariadení, a teda nikto iný okrem našich webstránok k nim nemá 
prístup. Vo vašom prehliadači a v jeho sekcii Nastavenia si ich môžete kedykoľvek zmeniť alebo tiež 
úplne vymazať. 

Údaje o vašom prehliadaní internetu sú zbierané a analyzované anonymne. 

 

Aké súbory cookies používame? 

 Google Analytics – informácie o bežnom používaní našich webstránok 
 Google Analytics: konverzné – umožňujú nám analyzovať výkon rôznych predajných kanálov 
 Google Analytics: trackingové – v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon 

rôznych predajných kanálov 
 Google Analytics: remarketingové – používame na personalizáciu obsahu reklám a ich 

relevantné cielenie reklamy 
 Facebook: remarketingové – používame na personalizáciu obsahu reklám a relevantné 

cielenie 
 technické WordPress cookies – dôležité pre základnú funkčnosť našej webstránky, webu a 

redakčného systému 

http://www.telegrafia.eu/
http://www.electronic-sirens.com/
http://www.sirenaselectronicas.com/
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 Live Chat: trackingové – v kombinácii s konverznými akciami a cieľmi pomáhajú analyzovať 
výkon rôznych predajných kanálov a v prípade používania chatu si pamätajú vaše údaje a 
informácie o navštívených podstránkach 

 Acusticus cookies  

 

Využívame remarketingové nástroje na personalizovanie reklamy pomocou systémov Google 
AdWords a Facebook, čo znamená, že sa aj vám prostredníctvom nich pokúsime zobrazovať 
internetovú reklamu s našimi produktami. Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, 
ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity 
(tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o navštívených produktoch na našich stránkach 
môžu byť neskôr zohľadnené pri vyobrazovaní reklamných bannerov, aby sme mohli lepšie 
prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových 
stránkach. Podľa týchto údajov vás nie je možné osobne identifikovať. 

Ako cookies odmietnuť? 

Všetky bežne používané prehliadače umožňujú spravovať súbory cookies v rámci svojich nastavení. 
Väčšina z nich je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V nastavení prehliadača 
je možné cookies odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo ich úplne 
vymazať. 

Ďalšie informácie o súboroch cookies a o tom, ako je ich možné spracovať, sa dozviete na 
adrese http://www.youronlinechoices.com/ vydané Európskou interaktívnou alianciou pre digitálnu 
reklamu (EDAA). 

 
 
 

http://www.youronlinechoices.com/

