
SEPS, a.s. 
Údernícka 11 
851 01 Bratislava 
Slovenská republika 

www.sepssk.sk 
office@sepssk.sk 

Tel.: +421 2 68 245 720 
Fax: +421 2 68 245 721  

s e r v i s   p o t r u b n ý c h   s y s t é m o v  
 
 

 
 
Bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava, č.účtu: 2627040689/1100 
IČO: 35686413, IČ DPH: SK2020339552, IBAN: SK3511000000002627040689 
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa,  
vložka č.: 5176/B, zo dňa: 18.3.1996.    
 

FVS-02S

 

Informácie o používaní dátových súborov cookies 
 
 
Súbory cookies 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality (www.sepssk.sk) ukladáme niekedy na 
Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. 

 

Čo sú súbory cookies? 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo 
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas 
uchováva určité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku tejto webovej lokality a získanie 
základných anonymných informácií pre štatistiku. Bez týchto súborov cookies by prehliadanie nášho 
webu bolo oveľa zložitejšie a zobrazovanie by nebolo správne. Používaním súborov cookies 
nedochádza k zhromažďovaniu osobných údajov a ani ich poskytovaniu tretím stranám. 

 

Ako používame súbory cookies? 

Táto webstránka používa iba také súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre jej správnu funkcionalitu. 

Konkrétne súbory cookies, používané na našej web stránke: 

· _ga - registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o 
tom, ako návštevník používa webovú stránku – doba uloženia : 2 roky, 

· _gid - registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov 
o tom, ako návštevník používa webovú stránku – doba uloženia : iba počas pripojenia, 

· _gat - používa služba Google Analytics na rýchlosť požiadaviek na škrtenie – doba uloženia : 
iba počas pripojenia, 

· cc-ok - slúži na zapamätanie si skrytia hlásenia o cookies po kliknutí na tlačítko „Rozumiem“ 
– doba uloženia : 1 deň 

Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej 
lokality. Súbory cookies môžete sami vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže 
stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali, resp. nebudú 
fungovať vôbec. 

Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na Vašu osobnú identifikáciu a štruktúra 
údajov je plne pod našou kontrolou. 
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Ako kontrolovať súbory cookies 

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať sami podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na 
stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a 
väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade 
však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať 
niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies 

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina 
prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v ich úvodnom nastavení. 

Účinný nástroj pre správu súborov cookies je taktiež k dispozícii na stránkach 
http://www.youronlinechoices.com/sk/ 
 
 
 


