
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Spoločnosť FixDistribution s. r. o., sídlom Stará Vajnorská 12292/15, 831 04 Bratislava IČO: 47441429, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č. 92566/B, telefón: +421 948 248  494, e-mail: 
info@fixdistribution.sk, internetová stránka: : https://fixdistribution.sk/ ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) 
považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady spracúvania súborov cookies, v ktorých je určený základ, na 
ktorom súbory cookies alebo podobné technológie používame na našej webovej stránke

Čo sú to súbory cookie? 

Cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré Webová stránka odosiela do Vášho počítača, tabletu, mobilného 
telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom ktorého navštívite Webovú stránku a ukladá ich buď dočasne (tzv. session 
cookies) alebo trvalo (tzv. persistent cookies) na pevný disk týchto zariadení. 

Základné pojmy
Názov (cookies) – jedná sa o  technický názov súboru cookies. Pod týmto názvom je možné predmetné cookies nájsť na 
internete a zistiť o ňom viac informácií. 

Hostiteľ – je internetová stránka (doména), ktorá odisiela súbory cookies do Vášho prehliadača.

Strana – určuje či sa jedná o naše súbory cookies alebo o súbory cookies tretej strany.

Cookies tretej strany – v prípade ak je v tabuľke uvedená strana rozdielna od prevádzkovateľa domény znamená to, že tieto 
cookies na našu stránku umiestnil náš partner, ktorého služby využívame.

Trvanie – predstavuje časový úsek, ktorý určuje po aký čas sa cookies ukladajú vo Vašom prehliadači.

Typy cookies, ktoré na našej webovej stránke používame: 

Podrobnejšie informácie o súboroch cookie umiestnených na našej webovej stránke https://fixdistribution.sk/ nájdete v tabuľke 
nižšie:

• Nevyhnutné cookies 

Nevyhnutné cookies sú cookies, bez ktorých nie je možné prehliadať webové stránky štandardným spôsobom v súlade s Vašimi 
očakávaniami. Ide hlavne o základné technické cookies alebo bezpečnostné cookies, ktoré sú potrebné na poskytovanie online 
služby, o ktorú návštevník výslovne požiadal.

Nevyhnutné cookies, ktoré používame:

Názov cookie Hostiteľ Strana Trvanie Popis

cookielawinfo-checkbox-
advertisement

fixdistribution.
sk

FixDistributio
n 1 rok

Tento súbor cookie nastavený doplnkom 
GDPR Cookie Consent sa používa na 
zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies 
v kategórii „Reklama“.

CookieLawInfoConsent fixdistribution.
sk

FixDistributio
n 1 rok 

Zaznamená predvolený stav tlačidla 
príslušnej kategórie a stav CCPA. Funguje 
iba v koordinácii s primárnym súborom 
cookie.

cookielawinfo-checkbox-
analytics

fixdistribution.
sk

FixDistributio
n 11 mesiacov

Tento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR 
Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na 
uloženie súhlasu používateľa pre súbory 
cookie v kategórii „Analytické“.

cookielawinfo-checkbox-
necessary

fixdistribution.
sk

FixDistributio
n 11 mesiacov

Tento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR 
Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú 
na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním 
súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.

tel:+421948248494
https://fixdistribution.sk/
https://fixdistribution.sk/


• Analytické cookies 

Analytické cookies sa využívajú na analýzu návštevnosti a správania sa jednotlivých návštevníkov na Webovej stránke. Tieto 
súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú danú webovú stránku. Údaje, ktoré tieto cookies 
zbierajú, sú štandardne anonymizované. Ich primárnym cieľom je zlepšiť funkcie webových stránok. 

Analytické cookies, ktoré používame:

Udelenie a odvolanie súhlasu 
Zakliknutím možnosti „Povoliť všetky cookies“ udeľujete súhlas na používanie všetkých skupín cookies, ktoré naša webová 
stránka používa. V prípade, ak nesúhlasíte s používaním cookies na našej Webovej stránke alebo chcete odvolať súhlas 
môžete tak jednoducho a kedykoľvek v nastaveniach cookies.

Nastavenie súborov cookies v internetovom prehliadači

Okrem nastavení súborov cookies priamo na našej Webovej stránke, môžete spravovať nastavenia súborov cookies podľa 
Vášho uváženia aj v paneli Možnosti/Predvoľby Vášho internetového prehliadača. Viď nižšie uvedené pokyny, ako spravovať 
súbory cookie v niektorých obľúbených prehliadačoch:

• Microsoft Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari pro macOS
• Safari pro iOS

Ďalšie informácie o súboroch cookie a pokyny, ako nakonfigurovať prehliadač tak, aby prijímal, mazal alebo odmietal súbory 
cookie, nájdete na adrese www.allaboutcookies.org. 

Spracúvanie osobných údajov 

Pri používaní súborov cookies môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Bližšie informácie o tom ako 
spracúvame Vaše osobné údaje, a aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov sa dozviete v Zásadách ochrany 
osobných údajov zákazníkov e-shopu.

Kontakt na zaslanie odpovede

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania súborov cookies na našej Webovej stránke, neváhajte sa nám ozvať, 
napríklad e-mailom na adresu info@fixdistribution.sk alebo poštou na adresu FixDistribution s. r. o., sídlom Stará Vajnorská 

viewed_cookie_policy fixdistribution.
sk

FixDistributio
n 11 mesiacov

Súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR 
Cookie Consent a používa sa na uloženie 
toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s 
používaním súborov cookie. Neuchováva 
žiadne osobné údaje.

Názov cookie Hostiteľ Strana Trvanie Popis

_ga fixdistribution.sk Google 1 roky

Súbor cookie _ga nainštalovaný 
službou Google Analytics počíta 
údaje o návštevníkoch, reláciách a 
kampaniach a tiež sleduje 
používanie stránky pre analytický 
prehľad stránky. Súbor cookie 
ukladá informácie anonymne a 
priraďuje náhodne vygenerované 
číslo na rozpoznanie jedinečných 
návštevníkov.

_ga_RX4BN7YRV1 fixdistribution.sk Google 1 roky Tento súbor cookie je nainštalovaný 
službou Google Analytics.

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://www.allaboutcookies.org/
https://fixdistribution.sk/wp-content/uploads/2022/10/FixDistribution_Zasady-spracuvania-osobnych-udajov-a-suborov-cookies.pdf
https://fixdistribution.sk/wp-content/uploads/2022/10/FixDistribution_Zasady-spracuvania-osobnych-udajov-a-suborov-cookies.pdf


12292/15, 831 04 Bratislava, uložíme Vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko, Vaše 
telefónne číslo, adresu) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak 
pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti 
ich uchovávať.


