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PRAVIDLÁ COOKIES 
 

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si 
Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia Vášho 
internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady 
obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ 
alebo „súbory cookies“). 
 
Za ochranu osobných údajov je zodpovedná spoločnosť InovaReal SK s.r.o., so sídlom Doležalova 15C, Bratislava - 
mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 54 039 428 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka č.: 155088/B (ďalej len ako „spoločnosť InovaReal“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „MY“), ktorá je 
prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne www.inovareal.com. (ďalej len ako „webová stránka“) 
a poskytovateľom s tým súvisiacich služieb projektu „Inovatívne reality“. Spoločnosť pri používaní a spracúvaní 
osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov.  
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
E-mail:  privacy@inovareal.com 
 
Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom. 
Názov zodpovednej osoby: KROČKA & PARTNERS s.r.o. 
Sídlo: Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava 
Kontakt: dpo@krockaparters.sk 
 
1. Čo sú cookies? 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré plnia pre našu webovú stránku kľúčové funkcie. Ukladajú sa do Vášho 
zariadenia počas prehliadania (spracúva a ukladá ich Váš webový prehliadač). Cookies sa dajú veľmi ľahko zobraziť 
alebo vymazať. Cookies, ktoré využívame, slúžia na optimalizáciu webovej stránky a jej rýchlejšie zobrazenie s cieľom 
skvalitňovať naše služby.  
 
Na našej webovej stránke používame tzv. nevyhnutné súbory cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku a fungovanie 
webovej stránky a v našich systémoch ich nemôžeme vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len v reakcii na Vaše akcie 
(žiadosti o služby), ako napríklad prihlásenie alebo vyplnenie formulára a podobne. Môžete si svoj prehliadač nastaviť 
tak, aby tieto súbory cookie blokoval, čo však môže spôsobiť, že niektoré časti našej webovej stránky nebudú fungovať 
správne, pretože bez týchto súborov cookie nemôžeme poskytovať naše základné služby. Tieto súbory cookie 
neukladajú Vaše osobné údaje.   
 
2. Postup pri odstránení cookies: 
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Ak používate 
rozličné zariadenia na prístup k našim stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na 
týchto zariadeniach prispôsobiť Vašim preferenciám. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky 
naraz. 

 

Návody pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov: 

•Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 

•Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk 

•Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442 

•Opera:help.opera.com 

•Safari:support.apple.com 


