
Informácie o súboroch cookie a spracovávaní e-mailov  

Súbory cookie  

Cookie je jednoduchý textový súbor (zvyčajne s veľkosťou len niekoľkých kB), ktorý do vášho 
počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia uloží navštívená webová lokalita.  

Webové lokality používajú súbory cookie primárne na poskytovanie svojho obsahu vrátane 
napríklad umožnenia navigácie na webových stránkach. Súbory cookie sa ďalej používajú 
tiež na zaznamenávanie informácií o vašej návšteve na účely zlepšenia používateľského 
pohodlia, keďže ich povolenie umožňuje zapamätať si vás a vaše individuálne nastavenia a 
predvoľby. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia.  

Webová lokalita www.budsafeonline.sk používa anonymné súbory cookie Google Analytics, 
ktoré poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“) na účely monitoringu použitia a 
analýzy webovej lokality. Informácie generované týmito súbormi cookie sa prenášajú 
spoločnosti Google, ktorá ich používa na analýzu použitia webovej lokality a na účely 
poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a internetu. Spoločnosť 
Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, ak to vyžaduje zákon alebo v 
prípade, keď tieto strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť 
Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi uloženými spoločnosťou Google. 
Viac informácií o tom, ako Google využíva tieto údaje, nájdete tu.  

Webová prezentácia www.budsafeonline.sk využíva aj rozšírenia, tzv. sociálne pluginy (napr. 
facebookové tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“ atď.) alebo systémy tretích strán ako 
napr. vyššie opísaný Google Analytics. Za konkrétnu podobu, množstvo a účel súborov 
cookie uložených do vášho prehliadača od poskytovateľov tretích strán zodpovedá výhradne 
poskytovateľ tejto služby alebo služieb. Súbory cookie môžete prezerať a spravovať 
pomocou nastavení svojho prehliadača.  

Spracovanie e-mailov a súvisiacich údajov  

V rámci webovej lokality www.budsafeonline.sk je možné sa prihlásiť na odber e-mailov, a 
to vložením e-mailovej adresy a prípadne tiež určením toho, či je záujemca o odber e-mailov 
študent, učiteľ alebo rodič. Tieto údaje vrátane e-mailových adries sa budú spracúvať len na 
účely zasielania e-mailov (ktoré môžu byť prispôsobené tak, aby boli relevantné pre daného 
adresáta, t. j. študenta, učiteľa či rodiča), ktoré budú obsahovať konkrétne informácie 
týkajúce sa súťaží a iných akcií organizovaných v rámci kampane „Buď safe online!“, šírenia 
osvety a podpory vzdelávania v otázke bezpečného používania internetu, a ďalej tiež iné 
informácie a novinky s tým súvisiace vrátane informácií a noviniek týkajúcich sa produktov či 
služieb.  

Poskytnutie osobných údajov vrátane e-mailovej adresy na účely odberu e-mailov a 
odoberania týchto e-mailov je úplne dobrovoľné. Každý e-mail bude obsahovať link, 
pomocou ktorého bude možné ďalší odber e-mailov zrušiť. Ak ktokoľvek odber e-mailov 
zruší, jeho e-mailová adresa bude z databázy prevádzkovateľa webu www.budsafeonline.sk 
(ďalej len „prevádzkovateľ stránok“) automaticky vymazaná s tým, že prevádzkovateľ 
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stránok si vyhradzuje právo ponechať si informácie o tom, že určitá e-mailová adresa bola v 
určitom okamihu odstránená z databázy, a to na účely preukázania tejto skutočnosti 
kedykoľvek v budúcnosti.  

Každý, koho osobné údaje prevádzkovateľ stránok spracúva, má právo na prístup k osobným 
údajom a právo na opravu nesprávnych údajov. Všetky údaje sa ukladajú v digitálnej forme. 
Osobné údaje budú spracúvané v uvedenom rozsahu v elektronickej databáze 
prevádzkovateľa stránok. Prevádzkovateľ stránok je oprávnený využiť pri spracovaní 
osobných údajov služby spracovateľov, t. j. osôb, ktoré preňho vykonávajú na základe 
zmluvy určité činnosti pri spracúvaní osobných údajov (napríklad hosting serveru, na ktorom 
je databáza uložená, a pod.). Spracovatelia nemajú v žiadnom prípade oprávnenie akokoľvek 
spracúvať osobné údaje mimo rámca činnosti vykonávaných pre prevádzkovateľa stránok. 
Každý, koho osobné údaje prevádzkovateľ stránok spracúva, v prípade, že zistí alebo sa 
domnieva, že prevádzkovateľ stránok vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je 
v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, 
konkrétne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať 
prevádzkovateľa stránok alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby 
prevádzkovatelia stránok či spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav (napríklad formou 
blokovania, vykonania opravy, doplnenia či likvidácie osobných údajov). Zároveň má táto 
osoba právo obrátiť sa na dozorný orgán, Úrad na ochranu osobných údajov.  


