
Prevádzkovateľom stránok https://www.imunoklub.sk/ je spoločnosť PLEURAN, s. r. o. 

(ďalej len „Pleuran“). Spoločnosť Pleuran používa cookies a podobné technológie na zlep-

šovanie svojich online služieb. Používaním stránok https://www.imunoklub.sk/ vyjadrujete 

tejto spoločnosti súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak nesúhla-

síte, opustite prosím, túto web stránku. 

 

Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, 

považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. In-

štrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehlia-

dača. 

 

 

ČO SÚ SÚBORY COOKIES 

 

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný disk 

užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na 

webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP 

pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky 

navštevované na webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú 

súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v 

počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. 

 

AKÉ DRUHY SÚBOROV COOKIES SA POUŽIVAJÚ NA WEBOVEJ STRÁNKE 

 

základné súbory cookies - tvoria základ pre prevádzku 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. 

prevádzkové súbory cookies - predstavujú štatistické informácie o tom, ako často sa používa 

webová stránka, na ktoré časti webovej stránky sa kliklo, ktoré časti webovej stránky boli 

navštívené naposledy a pod. 

funkčné súbory cookies - pomáhajú vylepšiť funkčnosť webových stránok. Ide napríklad o 

zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie 

obsahu, aby si ich užívateľ nemusel znova nastavovať. Pomocou týchto cookies sa dá zistiť, či 

užívateľovi už bola ponúknutá určitá služba. 

dočasné súbory cookies - uchovávajú sa v zariadení užívateľa, kým stránku neopustí. 

trvalé súbory cookies - zostávajú na zariadení užívateľa do uplynutia ich platnosti alebo do 

ručného vymazania. Doba, počas ktorej sú informácie ponechávané, závisí od typu súborov 

cookies. 

Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics. 

Táto služba je integrovaná do našich stránok, pretože ju považujeme za užitočnú a plne bez-

pečnú. 

 

https://www.imunoklub.sk/
https://www.imunoklub.sk/
https://www.imunoklub.sk/


Viac informácií o podmienkach služby Google Analytics 

Viac informácií o tom ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie 

jej partnerov 

 

 

AKÝ JE ÚČEL POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 

 

Účel požívania súborov cookies je nasledovný: 

 

a) slúžia na analýzu a vylepšovanie webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu; 

b) efektívnejšie cielia priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedzujú počet zobrazení 

reklamy a merajú efektívnosť reklamných kampaní; 

c) optimálne vytvárajú a neustále skvalitňujú služby, prispôsobujú webové stránky záujmom 

a potrebám užívateľa a zlepšujú ich štruktúru a obsah; 

d) zisťujú, ktoré stránky a funkcie sú najčastejšie používané, na základe čoho možno čo 

najlepšie prispôsobiť ponuku požiadavkám klienta; 

e) slúžia na zapamätanie si prihlasovacích údajov užívateľa, ktoré potom nie je nutné 

opakovane zadávať; 

f) umožňujú sledovať návštevnosť webovej stránky a využívanie jej rôznych funkcií; 

g) pomáhajú optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na 

iných webových stránkach; 

h) slúžia k vyhodnoteniu toho, ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na 

webovú stránku dostávajú; 

i) slúžia na zber anonymných štatistík a ovládanie stránky s cieľom jej optimalizácie a 

zlepšenie používateľskej skúsenosti. 

 

AKÉ SÚBORY UCHOVÁVAME 

 

Uchovávame iba anonymné dáta v rozsahu: 

 unikátny identifikátor cookie, 

 zoznam navštívených stránok 

Typ cookie Funkcia/účel Doba uchovávania 

_gid Služba Google Analytics na 

štatistické účely 

1 deň 

_gat Služba Google Analytics na 

štatistické účely 

1 minúta 

_ga Služba Google Analytics na 

štatistické účely 

2 roky 

_utma Služba Google Analytics, 

zaznamenáva rozdiel medzi 

používateľmi a reláciami 

2 roky 

_utmb Služba Google Analytics, 

zaznamenáva novú reláciu 

alebo používateľa 

30 minút 

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sk
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sk
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sk


_utmc Služba Google Analytics, 

zaznamenáva dĺžku návštevy 

Počas relácie 

_utmz Služba Google Analytics, 

zdroj kampane alebo dátové-

ho toku 

6 mesiacov 

 

 

Vyššie uvedené aktivity prebiehajú na základe anonymných údajov získaných z cookies 

súborov alebo IP adresy. Nejde v žiadnom prípade o osobné alebo dôverné informácie. 

Používanie cookies záleží len na vás. Kedykoľvek ich môžete zablokovať v nastaveniach 

vášho internetového prehliadača. 

 

ODMIETNUTIE ALEBO VYMAZANIE COOKIES 

 

Súbory cookies je možné odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení internetového 

prehliadača. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky. 

Nastavenia prehliadača možno kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. 

zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím užívateľ vyslovene nesúhlasí. Informácie o 

nastaveniach súborov cookies je možné nájsť v príslušnej časti nápovede konkrétneho 

zariadenia alebo prehliadača.  

 

Príklady nastavení v najpoužívanejších prehliadačoch: 

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Google Chrome: 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 


