
 

 

Prevádzkovateľ  

 

Táto webová stránka, prevádzkovaná spoločnosťou Pravé krídlo s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 

02 Bratislava, IČO: 50 941 615, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sro, Vložka č.:106179/B, používa cookies na personalizáciu reklamy, analýzu návštevnosti a 

poskytovanie služieb.. Pre bližšie informácie prosím pozrite tu: LINK 

Čo sú súbory cookies?  

Súbory cookies predstavujú malé textové súbory, uchovávané prostredníctvom vášho internetového 

prehliadača vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Cookies nám napríklad umožňujú 

identifikovať, že z vášho zariadenia navštevujete našu webovú stránku opakovane, čo nám umožňuje 

ponúknuť vám obsah, ktorý zodpovedá vaším predchádzajúcim návštevám. Cookies nám tiež umožňujú 

zabezpečiť riadne fungovanie nášho webu a môžeme vďaka nim zlepšovať jeho funkčnosť a tým 

zabezpečiť váš užívateľský komfort. 

Aké cookies používame a na čo?  

Súbory cookies využívame predovšetkým za účelom zlepšovania našich služieb a zabezpečenie vášho 

užívateľského komfortu pri prezeraní našej webovej stránky. Základné cookies umožňujú používanie 

základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred-vypĺňanie 

formulárov. Konverzné cookies nám umožňujú analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov 

návštevnosti. Sledovacie cookies nám spolu v kombinácii s konverznými cookies pomáhajú analyzovať 

výkon, objem a kvalitatívne parametre rôznych kanálov návštevnosti.  

Dočasné súbory cookies 

- Účelom dočasných cookies je, že si Vás náš webový prehliadač pamätá v momente, keď sa na 

ňom nachádzate. Akonáhle opustíte náš webový prehliadač, tieto dočasné súbory cookies sú 

automaticky zmazané. V prípade, že si tieto súbory cookies zablokujete, musíme vás upozorniť 

na možnosť, že náš web prípadne niektoré jeho časti nemusia fungovať správne.  

Permanentné súbory cookies 

- Účelom permanentných cookies je zvyšovanie užívateľského komfortu pri využívaní online 

služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Permanentné cookies sú 

uchovávané na vašom harddisku najviac však po dobu 3 rokov odo dňa vašej poslednej návštevy 

webového prehliadača. Vypnutie prehliadača nemá vplyv na ich uloženie.  

Analytické súbory cookies  

Účelom analytických cookies je získavanie údajov o návštevách a výkonnosti webu. Úlohou 

analytických cookies je rozpoznanie návštevy nášho webového prehliadača a sledovanie 

aktivity pri jeho prezeraní. Získané informácie slúžia na rozpoznanie technických problémov, 

ktoré sa môžu na našom webovom prehliadači vyskytnúť.  

Technické súbory cookies 

Účelom technických cookies je pomáhať udržať prehľad o tom, či ste nám udelili súhlas s 

používaním reklamných súborov cookies Tento typ súborov cookies teda používame, aby sme 

boli schopní zabezpečiť Vami zvolené preferencie pri používaní nášho webu.  

 

  

https://www.novyruzinov.sk/download/PK_GDPR_FINAL_web.pdf


 

 

Cookies tretích strán  

Cookies tretích strán sú cookies, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované našim webom, ale treťou 

nezávislou stranou (napr. obchodný partner, poskytovateľ služieb atď.). Na našom webe aktuálne 

používame tieto cookies tretích strán:  

GoogleAnalytics - na našom webe používame platformu Google Analytics, ktorá používa 

cookies na analýzu Vašej návštevy na našom webe (viď. analytické súbory cookies). Pre viac 

informácii ohľadne týchto cookies môžete navštíviť webovú stránku prevádzkovateľa 

platformy: 

 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.   

 

Google Ads – na našom webe používame platformu Google Ads, ktorá používa cookies, s 

cieľom individualizovania reklamy (viď. reklamné súbory cookies). Prostredníctvom tejto 

platformy Vám môže Google ponúknuť individualizovanú reklamu. Za týmto účelom sa na 

Vašom počítači ukladajú cookies.Pre viac informácií ohľadne týchto cookies môžete navštiviť 

webovú stránku prevádzkovateľa platformy: 

https://support.google.com/adspolicy/answer/1704381?hl=sk . 

App.livechatoo.com  

  

Čo ak si neželám, aby ste používali cookies?  

Cookies používame len v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. 

Dovoľujeme si vás informovať, že vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie 

Cookies prednastavené.  

V prípade, ak si neželáte, aby sme Cookies používali, zmeňte, prosím,  nastavenia vášho internetového 

prehliadača. Takúto zmenu môžete väčšinou zrealizovať v časti „nastavenia“ alebo „možnosti.“ V rámci 

nastavenia vášho internetového prehliadača je tiež možné zabezpečiť odstránenie Cookies alebo môžete 

ukladanie Cookies zakázať úplne. 

Zoberte, prosím, na vedomie, že vzhľadom na nastavenia našej webovej stránky, môže prípadný zákaz 

používania Cookies negatívne ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť vám používanie niektorých funkcií. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.%20%20
https://support.google.com/adspolicy/answer/1704381?hl=sk

