
Zásady používania súborov cookies 

Webové stránky RevNGo.com používajú cookies s cieľom 

zlepšovania ponúkaných služieb na stránkach, zvýšenie 

pohodlia používateľov, sledovanie aktivít na webovej 

stránke a zobrazenie relevantných ponúk.  

Čo sú cookies a na čo sa používajú? 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehľadávačoch pomocou 

internetových služieb. Predstavujú nevyhnutnú technológiu, ktorá je potrebná na 

prevádzkovanie online služieb, poskytuje efektívne a moderné užívateľské prostredie 

a sú podporované všetkými súčasnými prehliadačmi. 

Aký druh cookies používa RevNGo.com a 

za akým účelom? 

RevNGo.com používa cookies na nasledujúce účely: 

● k zlepšeniu našich stránok,

● uľahčiť Vašu navigáciu na našich webových stránkach a využívaní jej funkcií,

čím sa zabezpečí plynulá používateľská skúsenosť,

● zhromažďovať informácie o tom, ako používate našu webovú stránku,

posúdením, ktorú časť z nich navštevujete alebo ktorú používate najviac; to

nám umožňuje vedieť, ako Vám môžeme poskytnúť ešte lepšiu používateľskú

skúsenosť po návrate na našu stránku znovu,

● umiestňovať cielené reklamy na iné webové stránky,

● rozlíšiť a identifikovať používateľov prehliadajúcich naše webové stránky,

● sledovať činnosti vykonávané na webových stránkach, aby sme Vám mohli

posielať správy o ponukách, ktoré sú špeciálne prispôsobené Vašim záujmom,

ako aj dôležité a relevantné pre Vás.



Typy cookies 

Cookies poskytujúce základnú funkčnosť 

Tieto súbory cookie sú dôležité pre základnú funkčnosť webu, zvyšujú dojem 

používateľa a zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky bez identifikácie 

návštevníkov. 

 

Patria sem napríklad informácie o navštívených a zobrazených ubytovacích 

zariadení, stav prijatia cookies, stav načítania určitých prvkov webovej stránky, alebo 

testovacie variácie ktoré ovplyvňujú fungovanie webovej stránky. 

 

 

Nezabudnite, že bez týchto súborov cookie nemôžeme zaručiť najlepší používateľský 

zážitok na našej webovej stránke. 

Analytické súbory cookies 

S cieľom rozvíjať naše webové stránky a zlepšovať používateľský zážitok používame 

tiež súbory cookies, ktoré nám umožňujú zhromažďovať informácie o tom, ako 

návštevníci používajú našu webovú stránku. Tieto cookies nie sú schopní Vás 

osobne identifikovať; zhromažďujú iba informácie, ako napríklad stránku ktorú náš 

návštevník navštívil, na ktorú časť webovej stránky používateľ klikol, koľko stránok 

otvoril, ako dlho relácia trvala a aké boli chybové hlásenia ak nejaké boli.  

 

Takéto súbory cookies sú tiež aj v Google Analytics. Ak chcete získať ďalšie 

informácie o súboroch cookies Google Analytics, kliknite sem. 

Reklamné cookies 

Cieľom týchto súborov cookies je umožniť nám, aby sa na našej webovej stránke 

zobrazovali reklamy, ktoré sú pre Vás zaujímavé alebo relevantné. Tieto cookies nie 

sú schopní Vás osobne identifikovať; zhromažďujú iba informácie, ako napríklad 

stránku ktorú náš návštevník navštívil, na ktorú časť webovej stránky používateľ 

klikol, koľko stránok otvoril - to všetko s cieľom zistiť, o aký obsah sa najviac 

zaujímate.  

 

Ak ste udelili predchádzajúci súhlas, môžeme použiť informácie získané pri sledovaní 

Vášho používania webovej stránky spolu s Vašimi osobnými údajmi, aby sme mohli 

prispôsobiť našu marketingovú komunikáciu Vašim potrebám a zobrazovať Vám 

ponuky, ktoré sú pre Vás zaujímavé a relevantné. 

Iné cookies 

Tieto súbory cookies zvyčajne pochádzajú od tretích strán a pomáhajú prevádzkovať 

externé systémy, ktoré zhromažďujú štatistické informácie o používateľoch a 

zobrazujú cielené reklamy. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


 

Je dôležité, že osobné údaje nezdieľame s tretími stranami ani prostredníctvom 

týchto súborov cookies. 

Na našom webe používame cookies od 

nasledujúcich poskytovateľov služieb: 

 
Google Adwords 

Podrobné informácie o službe sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze: 

https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy 

Facebook 

Podrobné informácie o službe sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze: 

https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Doubleclick 

Podrobné informácie o službe sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze: 

https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy 

Ako môžete kontrolovať a zmeniť 
nastavenie cookies? 

Všetky moderné prehliadače umožňujú používateľom upravovať nastavenia súborov 

cookies. Väčšina webových prehliadačov predvolene automaticky akceptuje cookies. 

Tieto nastavenia sa však zvyčajne dajú zmeniť, takže prehliadač môže zabrániť 

automatickému akceptovaniu a ponúka možnosť zvoliť si, či chcete povoliť použitie 

cookies pri každom prístupe na webovú stránku. 

 

Upozorňujeme, že keďže cieľom súborov cookies je zlepšiť alebo umožniť 

používanie a procesy našej webovej stránky, zakázanie alebo vymazanie súborov 

cookies môže mať za následok to, že nebudete môcť používať všetky funkcie našej 

https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy
https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy
https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy


webovej stránky, alebo môže spôsobiť odlišné fungovanie webových stránok v 

prehliadači ako bolo pôvodne navrhnuté. 

Informácie o nastaveniach súborov cookies u najpopulárnejších prehliadačov získate 

kliknutím na nasledujúce odkazy: 

● Google Chrome 

● Firefox 

● Microsoft Internet Explorer 

● Microsoft Edge 

● Safari 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac
https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK


Oznámenie o ochrane osobných údajov 

Informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa 

použitých súborov cookies sú zhrnuté v nasledujúcej 

tabuľke 

Cookies poskytujúce základnú funkčnosť 

 

Právne dôvody na 
spracovanie 

údajov 

Účel 
spracovania 

údajov 

Doba platnosti 
spracovania údajov 

Súbor spracovávaných 
údajov 

Oprávnený záujem Zabezpečenie 
riadneho 
fungovania 
webových 
stránok 

Súbory cookies relácie: 

do konca návštevy stránok 

Funkčné súbory cookies: 

Maximálne 10 rokov 

Google Analytics so 
zníženou funkčnosťou  

has_js 

__pid 

ab_visit 

ABTests 

acceptedCookie 

header_fb 

LS 

profile_auto_dropdown 

SS 

SSC 

VIEWED 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analytické súbory cookies 

 

Právne dôvody na 
spracovanie 

údajov 

Účel spracovania 
údajov 

Doba platnosti 
spracovania 

údajov 

Súbor spracovávaných 
údajov 

Váš súhlas Zhromažďovanie 
informácií o tom, ako 
návštevníci používajú 
našu webovú stránku 

V závislosti od 
súboru cookies: 

 

Maximálne 2 roky 

Kód Google Analytics 

 

_ga 

_gid 

_gat 

_gac_<property-id> 

UID 
__utma 

__utmb 

__utmc 

__utmt 

__utmx 

__utmz 

_dc_gtm_UA-# 

collect 

GPS 

IDE 

PREF 

test_cookie 

VISITOR_INFO1_LIVE 

YSC 

 

Kliknutím sem zobrazíte 
popis všetkých súborov 
cookies.  

 

 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs


 

Reklamné cookies 

Právne dôvody 
na spracovanie 

údajov 
Účel spracovania údajov 

Doba platnosti 
spracovania údajov 

Súbor 
spracovávaných 

údajov 

Váš súhlas Zobrazovanie 
relevantných reklám, 
tvorba a uchovávanie 
identifikátorov 

V závislosti od 
súboru cookies: 

 

Maximálne 3 roky 

Konverzný kód 
Google Adwords 

Remarketingový kód 
Google Adwords 

Remarketing funkcia 
Google Analytics 

Konverzný kód 
Facebook 

Remarketingový kód 
Facebook 

Kód DoubleClick 
Floodlight 

Kód Criteo 
remarketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iné cookies 

Právne dôvody na 
spracovanie 

údajov 
Účel spracovania údajov 

Doba platnosti 
spracovania údajov 

Súbor 
spracovávaných 

údajov 

Váš súhlas Ďalšie iné súbory 
cookies, zvyčajne súbory 
cookies tretích strán, 
ktoré zhromažďujú 
štatistické informácie o 
správaní používateľov, 
alebo slúžia na 
zobrazovanie cielenej 
reklamy  

 

V závislosti od súboru 
cookies: 

 

Maximálne 13 
mesiacov 

Nastavenia 
vloženého videa 
YouTube 

__ab12# 

__chj 

adx/cm 

anj 

APID 

ayl_visitor 

CMDD 

CMID 

CMPRO 

CMPS 

CMRUM3 

CMSC 

CMST 

criteo_write_test 

csync 

cto_lwid 

cto_tld_test 

dspuuid 

IDSYNC 

LIG_# 

uu 

uuid 

uuid2 

pxrc 



quartic_cookie 

rlas3 

sc_timings 

TestIfCookieP 

tu 

um2 

https://sk.revngo.com/nastavenie-cookies
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Cookie
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Cookie

