
PRAVIDLÁ COOKIES 

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.grebecireal.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. 
Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o PRAVIDLÁCH COOKIES.       

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.grebecireal.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. 
Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.       

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť: Grebeči real, s.r.o., 821 01  
Bratislava, Haburská 16480/49C, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo : 131862/B, 
IČO: 51 986 639, v mene ktorého koná Mgr. Monika Grebeči, konateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) na internetovej 
adrese www.grebecireal.sk v mene, ktorej koná Mgr. Monika Grebeci, e-mail: info@grebecireal.sk (ďalej ako 
"spoločnosť alebo prevádzkovateľ").  Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava 
príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha 
s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti. 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.grebecireal.sk (ďalej ako "naša webová stránka") 
 a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími strana-
mi. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a pre-
vádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť nie je zodpo-
vedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tre-
tích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dô-
kladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám. 

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 
si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho 
internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady 
obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ 
alebo „súbory cookies“). 

1. Čo sú cookies? 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve 
webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako 
napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies 
obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky 
webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne 
cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom 
a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. 
Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies. 
Nutné (potrebné) cookies: 

• Základné súbory cookies 
Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie 
základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú 
napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného 
prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria 
základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok. 

• Prevádzkové  súbory cookies 
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové 
stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku 
ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových 
stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť 
bezchybný chod našich stránok. 

Dobrovoľné cookies: 
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• Štatistiky/výkonné 
pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok 
prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics. 

• Marketingové (reklamné) 
Súbory cookie reklamy sa používajú na zabezpečenie relevantných reklám a marketingových kampaní pre 
návštevníkov. Tieto cookies sledujú návštevníkov naprieč webovými stránkami a zhromažďujú informácie na 
poskytovanie prispôsobených reklám. 

2. Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ? 
Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina 
internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete 
zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. 
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k 
stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim 
preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie 
kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača. 

Potup pri odstránení cookies: 
Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov 
•Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 
•Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk 
•Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442 
•Opera:help.opera.com 
•Safari:support.apple.com 

Využívame tieto cookies. 

Potrebné 
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je 
navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez 
týchto súborov cookies. 

Štatistiky  

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi 
webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. 

Meno Poskytovate
ľ Účel Platnosť 

do Typ

XSRF-TOKEN 
__cookies_consent

Slúžia nám na ukladanie dát o tom, 
aké cookies má web používať 
(vypnuHe/zapnuHe markeHngových a 
štaHsHckých cookies)

Session HTTP Cookie
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Marketing (3) 

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobra-
zovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzeren-
tov tretích strán. 

3. Právne základy cookies a tretie strany. 

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné) používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie 
zobrazenie našej stránky.  používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva 
z vyššie uvedených cieľov.  Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe 
a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky. 

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete) spra-
cúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Men
o

Poskytova
teľ Účel Platnos

ť do Typ

_ga Google Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických 
údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

2 roky HTTP 
Cookie

_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 deň HTTP 
Cookie

_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the 
visitor uses the website.

1 deň HTTP 
Cookie

col-
lect

Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and 
behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Session Pixel 
Tracker

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ

_fbp Facebook
Used by Facebook to deliver a series of advertisement 
products such as real time bidding from third party 
advertisers.

3 mesiace HTTP 
Cookie

fr Facebook
Used by Facebook to deliver a series of advertisement 
products such as real time bidding from third party 
advertisers.

3 mesiace HTTP 
Cookie

tr Facebook
Used by Facebook to deliver a series of advertisement 
products such as real time bidding from third party 
advertisers.

Session Pixel 
Tracker
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