
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES 

Spoločnosť Benefit Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 
48 059 528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
102826/B (ďalej „Benefit Systems“, „my“, alebo len „prevádzkovateľ“) prevádzkuje webové stránky 
www.multi-sport.sk. Tieto webové stránky používajú súbory cookies.  

Čo sú cookies a na čo sa používajú 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Váš počítač, tablet, mobilné zariadenie alebo 
podobný prístroj, akonáhle otvoríte na tomto zariadení webovú stránku. Súbory cookie Váš webový 
prehliadač prijme a tieto súbory slúžia ako identifikácia vášho zariadenia. Súbory cookies môžu byť 
dočasné a trvalé. Dočasný súbor cookie sa vymaže na konci vašej webovej relácie, keď zatvoríte 
webový prehliadač. Trvalé cookies zostávajú na Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti (doba, 
počas ktorej sú údaje uložené v protokoloch servera) alebo dokým ich manuálne nevymažete. Doba, po 
ktorú sa spracúvame jednotlivé typy cookies, je zároveň uvedená v nastaveniach tzv. cookies lište pre 
konkrétne typy súborov cookies.  

Okrem cookies, ktoré sú umiestnené na našej webovej stránke našou spoločnosťou (tzv. naše cookies), 
používame aj tzv. cookies tretích strán, t.j. sú umiestnené do vášho zariadenia inou spoločnosťou pri 
používaní našich webových stránkach. Cookies tretích strán môže do vášho zariadenia umiestňovať ten, 
kto nám poskytuje určitú službu (napríklad Google Analytics). Tretie strany nemajú prístup k dátam 
v našich súboroch cookies a takisto naša spoločnosť nemôže získať prístup k súborom cookies tretích 
strán. Naše cookies neposkytujeme žiadnym tretím stranám a ani nie sú predmetom prenosu do tretích 
krajín.  Odporúčame Vám preto oboznámiť sa s informáciami o používaní takýchto coookies súborov, 
ktoré sú uvádzané v zásadách o ochrane osobných údajov na webových stránkach príslušnej tretej 
strany. Zoznam služieb tretích strán:   

 Google Analytics spoločnosti Google s cieľom analyzovať ako návštevníci používajú webovú stránku 
a ako sa správajú. Google spracováva údaje získané prostredníctvom webovej stránky v anonymnej 
podobe iba na základe cookies. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, navštívte stránky 
google.com/analytics. 

 služby spoločnosti Formstack využívame na funkčnosť našich formulárov. Viac informácii nájdete 
na stránke https://www.formstack.com/privacy. 

 live chat spoločnosti Smartsupp, prostredníctvom ktorého sa s nami môžete spojiť cez chat. Pre viac 
informácii navštívte https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

 naša spoločnosť má aktívne profily na týchto sociálnych sieťach: Facebook, LinkedIn, Instagram 
a YouTube, a preto máme odkazy na tieto sociálne siete alebo obsah z nich umiestnený aj na našich 
webových stránkach. Kedykoľvek tieto stránky navštívite alebo otvoríte obsah z nich vložený, cookies 
tretích strán poskytujúce tieto služby sociálnych sietí sa uložia do Vášho počítača, tabletu, mobilného 
zariadenia či podobného prístroja. Aj tu platí, že nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto 
súborom. Preto Vám odporúčame sa s pravidlami používania cookies tretích strán oboznámiť.  

Na aké  účely používame súbory cookies na našich webových stránkach 

Nevyhnutné: Nevyhnutné cookies sú absolútne nevyhnutné pre základné riadne fungovanie webovej 
stránky. Tieto cookies zabezpečujú základné funkcie a bezpečnostné prvky webovej stránky. 
Automaticky sa umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies vás 
nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo správne zobrazenie a fungovanie 
webovej stránky (predovšetkým zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke 
a na vyplnenie a zaslanie kontaktných formulárov).  Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť 
našej stránky.   



Funkčné cookies: slúžia k poskytovaniu služieb alebo na zapamätanie si nastavení s cieľom zaistenia 
maximálneho komfortu pri používaní webových stránok (voľba preferovaného jazyka, predvyplnenie 
údajov vo formulároch, zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií príp. 
funkcie tretích strán). Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali 
na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať 
správne. 

Výkonnostné cookies: Výkonnostné cookie sú používané k pochopeniu a analýze kľúčových indexov 
výkonu webovej stránky, čo pomáha zvyšovať komfort pre návštevníkov našich webových stránok.  

Analytické cookies: Analytické cookie sú používané pre pochopenie interakcie návštevníkov 
s webovou stránkou, aby sme zistili, ako môžeme zlepšiť služby, ktoré poskytujeme všetkým našim 
užívateľom. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu 
totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia na to, aby sme vedeli akú máme 
návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú 
pre našich návštevníkov zaujímavé. 

Reklamné cookies: používajú sa na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní 
návštevníkom. Tieto cookie podľa stránok, ktoré užívatelia navštívili, poskytujú prispôsobené reklamy. 
Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného 
používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti 
konkrétnej reklamy. Údaje z týchto cookies získavajú priamo prevádzkovatelia reklamných systémov 
a naša strana k nim nemá prístup.  

Ostatné nezaradené cookie: sú také, ktoré sa analyzujú a ešte neboli zaradené do žiadnej kategórie. 

Nastavenie cookies  

Pri prvej návšteve našich webových stránok sa objaví cookies lišta so správou upozorňujúcou na naše 
používanie cookies. Do vášho zariadenia sa vtedy ukladajú iba nevyhnutné súbory cookies. Ostatné 
typy cookies nebudú vo vašom zariadení nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím, a to kliknutím 
na príslušné tlačidlo v cookies lište „Prijať všetky“,  kedy udeľujete súhlas na používanie všetkých 
súborov cookie, alebo môžete udeliť súhlas len na konkrétne typy v „Nastaveniach“, prípadne všetky 
cookies (okrem nevyhnutných) „Odmietnuť“. Ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete 
súhlas príslušným tretím stranám (udelenie súhlasu je dobrovoľné; jeho neudelenie však môže mať 
vplyv na prehliadanie webových stránok a niektoré časti tejto webovej stránky potom nemusia byť 
úplne funkčné).  

Vypnutie cookies/Odvolanie súhlasu: Súbory cookie môžete kontrolovať a spravovať rôznymi 
spôsobmi. Nezabúdajte, že odstránenie alebo vypnutie súborov cookie môže mať vplyv na prehliadanie 
webových stránok a niektoré časti tejto webovej stránky potom nemusia byť úplne funkčné.  

Pre vypnutie príslušných súborov cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete kedykoľvek 
odvolať svoj súhlasu s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony cookies v príslušnej časti 
stránok.  

Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa 
rozhodnete ich nepoužívať. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies a medzipamäte 
prehliadača pomocou nastavenia vášho webového prehliadača. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov 
cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie „pomocník“ prehliadača alebo operačného systému 
alebo v návode na obsluhu vášho zariadenia prípadne na stránke http://www.aboutcookies.org/.  

Akákoľvek zmena nastavenia vášho prehliadača sa vzťahuje iba na tento konkrétny webový prehliadač. 
Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre 
každý typ prehliadača a každé zariadenie.  



Akýkoľvek súhlas s prijatím alebo odmietnutím súborov cookie je obmedzený na našu webovú  nie na 
iné stránky, na ktoré môže naša stránka odkazovať.  

Na akom právnom základe sú cookies spracúvané  

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať 
o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Tam, 
kde ktorýkoľvek zo súborov cookies implementovaný nami spracováva osobné údaje, vykonáva sa toto 
spracovanie v súlade s článkom 6 (1) (f) nariadenia GDPR (s cieľom chrániť naše legitímne záujmy na 
optimálnom fungovaní webových stránok a zabezpečiť, aby boli naše webové stránky užívateľsky 
príjemné a efektívne (základné a nevyhnutné cookies), alebo sa to robí na základe vášho súhlasu v 
súlade s článkom 6 (1) (a) nariadenia GDPR (funkčné, výkonnostné analytické a reklamné cookies 
vrátane cookies tretích strán). 

Informácia o právach dotknutej osoby 

Kompletné informácie o právach dotknutej osoby sú uvedené na stránke https://multi-sport.sk/ochrana-
informacii/.  

Kontaktujte nás 

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu na: dpo@multi-sport.sk. Radi Vám na 
Vaše otázky odpovieme.   

 


