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ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV „COOKIES“ V SYSTÉME EKS 

Verzia 2.0 účinná od 25.5.2018 

VLASTNÍK LOKALITY 

ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava 

DEFINÍCIA SÚBOROV „COOKIES“ V EKS 

Súbory cookies spracúvané v Elektronickom kontraktačnom systéme (ďalej len „EKS“ alebo „trhovisko“) sú 
malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie špecifikované nižšie. Pri návšteve webovej stránky EKS sa 
tieto súbory stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia používateľa. Pri každej nasledujúcej 
návšteve EKS sa súbory cookies odošlú späť na webstránku trhoviska, ktorá daný súbor cookie spozná, čím sa 
zabezpečí správne zobrazenie webstránok trhoviska a funkčnosť vyhľadávania informácií v EKS.  

Súbory cookies sú vytvorené len na prechodnú dobu. Zaznamenávanie cookies sa začne, keď používateľ 
otvorí okno prehliadača, a skončí, keď používateľ okno zavrie.  

Trvalé súbory cookies zostávajú v zariadení používateľa po dobu uvedenú v danom súbore. Aktivujú sa vždy, 
keď používateľ navštívi webové stránky trhoviska, ktoré daný súbor cookie vytvorili.  

Návštevou stránok webového sídla trhoviska používateľ EKS beriete na vedomie, že sú spracúvané jeho 
„technické súbory cookies“, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia 
stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade s Obchodnými 
podmienkami trhoviska a týmito Zásadami používania súborov Cookies. 

POUŽÍVANIE COOKIES V EKS A OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Informácie získané zo základných technických súborov cookies neslúžia v trhovisku na identifikáciu, 
overovanie ani automatizované profilovanie používateľa v zmysle aktuálnych právnych predpisov ochrany 
osobných údajov, sú však nevyhnutné na zabezpečenie správnych funkcií EKS a základnú analýzu využívania 
webstránok trhoviska. Spracúvanie týchto základných technických súborov cookies nevyžaduje súhlas 
používateľa EKS, nakoľko právnym základom ich spracúvania je zmluva s definovanými obchodnými 
podmienkami prevádzky trhoviska. 

V prípade, že sa rozhodne používateľ EKS nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby odmietal všetky súbory 
cookies (teda aj so základnými funkčnými cookies pre trhovisko), dôsledkom bude nesprávna funkčnosť 
systému EKS. Používateľ EKS si však môže pre získanie detailného prehľadu spracúvaných cookies nastaviť 
systém hlásenia aktuálne prebiehajúceho posielania súborov cookies priamo vo svojom webovom 
prehliadači. 

V prípade, že zámerom EKS bude spracúvanie cookies na marketingové účely, poskytovanie cielenej reklamy 
alebo využívanie automatizovaného profilovania a sprístupňovania cookies sociálnym médiám a iným tretím 
stranám, predchádzať tomu bude výslovný, slobodný, kedykoľvek odvolateľný a informatívny súhlas 
používateľa EKS samostatne udelený pre jednotlivé účely spracúvania a zabezpečenie súkromia používateľov 
EKS. 

AKÉ INFORMÁCIE SA Z COOKIES ZÍSKAVAJÚ? 

Informácie zhromaždené pomocou technických cookies sa využívajú na správne zabezpečenie funkčnosti EKS 
a základnú analýzu webstránky trhoviska v službe Google Analytics bez možnosti identifikácie a overenia 
daného používateľa. Sú to napr.: 
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 Meranie času návštevy strávenej na webe trhoviska, 

 Či a kedy používateľ lokalitu naposledy navštívil. 
 Z ktorej lokality sa používateľ dostal na webovú stránku. 
 Počet a poradie navštívených stránok. 
 
Technické súbory cookies EKS nezbierajú osobné údaje, ako sú meno, e-mailová či iná adresa alebo 
fakturačné údaje. Nie je možné na základe technických súborov cookies spracúvaných v EKS identifikovať, 
autentizovať ani profilovať daného používateľa. 
Spoločnosť Google poskytuje záruky bezpečnosti súborov cookies v rámci podmienok poskytovania služby 
Google Analytics, ktoré jasne zakazujú používateľom tejto služby zhromažďovať informácie spájajúce osobné 
údaje s informáciami služby Google Analytics. 

 

Uplatnenie práv dotknutých osôb podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ako aj 
podľa §21 až 27 a §100 Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je možné cez zodpovednú osobu za 
ochranu osobných údajov na adrese gdpr@anasoft.com. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679
mailto:gdpr@anasoft.com

