
Internetová stránka www. jarabinsky.sk  (ďalej len „ internetová stránka“ )  

využíva rôzne súbory cook ies na technické zabezpečenie jednotlivých 

funkcionalít internetovej stránky,  ako aj na odlíšenie používateľ ov 

internetovej stránky.  Na zák lade informácií získaných zo súborov cook ies 

dokážem poskytnúť lepšie používanie našej internetovej stránky,  ako aj 

zlepšovať samotnú internetovú stránku.  
 

Súbory cook ies sú malé textové súbory,  k toré internetová stránka zasiela 

prostredníctvom vášho internetového prehliadača na pevný disk  vášho 

zariadenia.  Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje 

súbory cook ies,  avšak v prípade vášho záujmu môžete kedykoľ vek  zmeniť 

nastavenie vášho prehliadača,  aby ste uk ladaniu cook ies zabránili.  

Nastavenie cook ies nájdete štandardne v  nastaveniach svojho 

internetového prehliadača.  

 

Vezmite prosím na vedomie,  že ak  odmietnete používanie všetkých cook ies 

mojou internetovou stránkou,  nebudete môcť naplno využívať niektoré jej 

funkcie.  Súbory cook ies sú špecifikované pre konkrétny server,  k torý ich 

vytvoril a nemôžu byť sprístupnené pre iné servery,  čo znamená,  že nemôžu 

byť využité na sledovanie vášho používania siete internet.  Aj napriek  tomu,  že 

cook ies rozpoznajú počítač užívateľ a,  súbory cook ies neidentifikujú 

užívateľ a internetovej stránky ako fyzickú osobu a neobsahujú žiadne 

osobné údaje.  

 

Na mojej internetovej stránke používam nasledujúce typy súborov cookies:  

 

Session cookies –  sú prechodné cook ies uložené na vašom počítači,  

notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte internetovú 

stránku.  Po opustení internetovej stránky sa tieto cook ies automaticky 

vymažú.  Takéto cook ies pomáhajú internetovej stránke,  aby si zapamätala 

informácie,  keď prechádzate zo stránky na stránku,  takže informácie 

nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.  

 

http://www.jarabinsky.sk/


Perzistentné cookies –  zostávajú uložené na vašom počítači,  notebooku 

alebo mobilnom zariadení,  aj keď opustíte internetovú stránku; takéto 

cook ies pomáhajú internetovej stránke,  aby si vás pamätala,  keď sa vrátite 

ako návštevník ,  pritom vás neidentifikujú ako osobu.  

 

Funkčné cookies.  Tieto súbory cook ies slúžia k  poskytovaniu služieb 
internetovej stránky alebo zapamätanie jej nastavení s cieľ om zaistenia 

maximálneho komfortu pri vašej návšteve.  Prostredníctvom týchto cook ies 

môžeme rozpoznať,  kedy sa na našu stránku vrátite,  aby sme vám mohli 

ponúknuť vaše preferencie a nastavenia.   

 

Návod na vypnutie cookies vo vašom prehliadači :  

 

Internet Explorer:  

Zvoľ te ponuku “ Nástroje”  a následne “ Možnosti siete Internet”  

Kliknite na položk u “ Súkromie”  

Zvoľ te vhodné nastavenie 

 

Google Chrome:  

Zvoľ te Nastavenia>Rozšírené 

Pod “ Ochrana súkromia a zabezpečenie” ,  k liknite “ Nastavenia obsahu”  

Kliknite “ Súbory cook ie”  

 

Safari:  

Zvoľ te Preferencie>Súkromie 

Kliknite na “ Odstrániť všetky údaje internetových stránok”  

 

Firefox:  

Zvoľ te menu “ Nástroje” ,  následne “ Možnosti”  

Kliknite na ikonu “ Súkromie”  

Nájdite menu “ cook ie”  a zvoľ te požadované možnosti 

 

Opera 6.0 a novšie:  

Zvoľ te menu “ Súbory”  >  “ Preferencie”  



Súkromie 

 

Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie ohľ adom použitia súborov 

cookies,  prosím kontaktujte ma na adrian@jarabinsky.sk  
 


