
                                                                

Zásady ochrany osobných údajov 
Táto verzia bola vydaná dňa 22.09.2021 

  

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 21 a nasledujúcich 

ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR). 

VYMEDZENIE POJMOV 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, 

najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 

identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 

fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej 

osoby. 

Spracúvanie osobných údajov je činnosť alebo súbor činností s osobnými údajmi, 

napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie, obmedzenie, vymazanie, likvidácia a to 

automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania 

osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom 

mene. Pre účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom spoločnosť KUŽELKA s.r.o. (ďalej len 

“KUŽELKA”, resp. “Prevádzkovateľ” ). 

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa. V prípade spoločnosti KUŽELKA s.r.o. je to jednotný informačný systém 

v cestnej doprave (jiscd.sk). 

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému 

sa osobné údaje poskytujú. 

Zodpovednou osobou je oprávnenou osobou, ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou 

osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 

Dohľad nad ochranou osobných údajov predstavuje viacero úloh a činností, ktoré je 



                                                                

zodpovedná osoba povinná plniť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednou 

osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky. Zodpovednou osobou 

môže byť aj štatutár prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo osoba, ktorá koná v 

mene štatutárneho orgánu. Zodpovednou osobou môže byť jedna alebo viacero fyzických 

osôb; zodpovednou osobou môže byť aj externá fyzická osoba. 

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav 

vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, 

komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti 

súhlasu. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať 

hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej 

prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom. Súhlas musí byť hodnoverne preukázateľný. 

Súhlas sa preukazuje napríklad v písomne podobe, zvukovým alebo zvukovo-obrazovým 

záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného 

systému, prípadne iným hodnoverným spôsobom. 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU 
KUŽELKA 

Radi by sme Vás informovali o osobných údajoch a ďalších dátach, ktoré spoločnosť 

KUŽELKA s.r.o. ako prevádzkovateľ na tejto a ďalších webových stránkach zbierajú a o 

spôsobe ich využitia. Je pre nás dôležité, aby každý porozumel, ktoré osobné údaje o Vás 

spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Tieto sú získavané výhradne na legitímne 

účely v primeranom a presne určenom rozsahu a na základe definovaných právnych základov. 

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní 

servisu v súvislosti s Vašou prihláškou na naše kurzy. Je pre nás nevyhnutné aby sme Vás mohli 

informovať o priebehu Vášho kurzu a v závere kurzu Vám mohli vystaviť osvedčenie o 

absolvovaní kurzu alebo certifikát. Spracovávame tiež osobné údaje o návštevníkoch našej 

webovej stránky. Bez ohľadu na situáciu Vás ubezpečujeme, že Vaše osobné údaje budeme 

chrániť, nikdy ich nepredáme ani nepoužijeme v rozpore s platnými právnymi predpismi na 

ochranu osobných údajov. 

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní 

servisu v súvislosti s Vašou prihláškou na naše kurzy. Je pre nás nevyhnutné aby sme Vás mohli 

informovať o priebehu Vášho kurzu a v závere kurzu Vám mohli vystaviť osvedčenie o 

absolvovaní kurzu alebo certifikát. Spracovávame tiež osobné údaje o návštevníkoch našej 

webovej stránky. Bez ohľadu na situáciu Vás ubezpečujeme, že Vaše osobné údaje budeme 



                                                                

chrániť, nikdy ich nepredáme ani nepoužijeme v rozpore s platnými právnymi predpismi na 

ochranu osobných údajov. 

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom formulára dostupného na internetových 

stránkach Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ s poukazom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o 

ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať aj bez súhlasu, nakoľko spracúvanie 

predmetných osobných údajov, ako osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných 

údajov, je nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch, a/alebo na plnenie zmluvy, v ktorej 

dotknutá osoba podľa Zákona o ochrane osobných údajov, vystupuje ako jedna zo zmluvných 

strán. 

Súhlas s použitím fotografií a videozáznamov: zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov na účely vlastného marketingu Prevádzkovateľa súhlasíte s vyhotovením a 

zverejnením fotografií a videozáznamov z výučby, resp. v súvislosti s výučbou, za účelom 

propagácie Prevádzkovateľa. Fotografie, resp. videá budú zverejnené na webovom sídle 

Prevádzkovateľa, na facebooku Prevádzkovateľa, instagrame Prevádzkovateľa, na nástenkách 

Prevádzkovateľa a na propagačných materiáloch Prevádzkovateľa. Tento súhlas platí na dobu 

neurčitú. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek 

písomne(t.j. listinne alebo elektronicky) odvolať zaslaním žiadosti Prevádzkovateľovi. 

Vyjadrením Vášho súhlasu, že ste si prečítali poučenie o ochrane osobných 

údajov pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vyhlasujete, že beriete na vedomie, že 

poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie Prihlášky, prípadne Požiadavky 

na rekvalifikáciu a následne riadne plnenie Zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie 

vzdelávacích služieb zo Prevádzkovateľom. 

Prevádzkovateľ týmto dáva na vedomie, že Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej 

krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a oprávnenými 

osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. 

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá Prevádzkovateľ, ako prevádzkovateľ. 

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, 

stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, 

ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal 

Prevádzkovateľ primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce 

spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické 

prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných 

rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému. 

ÚČELY A CIELE SPRACÚVANIA ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely: 



                                                                

• Administrácia klientov - evidujeme údaje o všetkých našich zákazníkoch a službách, 

ktoré im boli poskytnuté 

• Zákaznícka zóna - na základe Vášho prístupového mena a hesla sa môžete prihlásiť do 

Vašej zákazníckej zóny, kde sú evidované všetky Vaše objednávky, ktoré ste si objednali 

a faktúry, ktoré sme Vám vystavili 

• Dane a účtovníctvo - Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platných zákonov a 

predpisov spojených s Vašou úhradou za službu sme povinní spracovávať niektoré 

Vaše osobné údaje - napr. pri vystavovaní faktúry k úhrade za službu 

• Dodržiavanie zákona - Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, 

sťažností, právnych postupov, alebo aby sme dodržiavali zákon (napr. aby sme vyhoveli 

súdnemu príkazu). 

• Marketingové súhlasy - Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne 

na základe osobitného súhlasu, ktorý sme si od Vás vyžiadali, resp. si od Vás vopred 

vyžiadame. 

• Príslušné ministerstvo, resp. iná štátna inštitúcia, ktorá udeľuje oprávnenie na 

vzdelávanie - pokiaľ je kurz, ktorý absolvujete akreditovaný, resp. osobitne zákonom 

upravený, sme na základe toho zákona povinní napr. nahrať Vaše osobné údaje do 

registra, ktoré eviduje Váš doklad o získanom vzdelaní, archivovať Vaše osobné údaje 

DOBA SPRACÚVANIA A ARCHIVÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa 

osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov, prípadne dobu 

uchovávania Vašich osobných údajov určíme vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom 

prostredníctvom našej internej politiky. 

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania 

osobných údajov sú nasledovné: 

• Administrácia klientov (t.j. organizovanie kurzov, školení alebo odborných seminárov): 

Po skončení Vášho kurzu, školenia alebo odborného seminára. Môže ísť o obdobie až 

11 rokov. V prípade, že Váš kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, 

archivujeme Vaše osobné údaje a Váš doklad o získanom vzdelaní celoživotne. 



                                                                

• Marketingové súhlasy (zasielanie newslettera a propagácia/reklama): Až do Vášho 

odhlásenia sa alebo do zaslania námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. 

• Dane a účtovníctvo: počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa 

účtovné doklady týkajú. 

• Dodržiavanie zákona (právna agenda): Až do premlčania právneho nároku. 

Uvádzame tu len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na 

konkrétne účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných 

údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak Vaše osobné údaje už 

považujeme za nepotrebné z pohľadu uvedených účelov spracúvania. 

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV 

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je 

nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na 

zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania 

na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedný Prevádzkovateľ. 

ZODPOVEDNÁ OSOBA 

Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, obráťte sa, 

prosím na našu zodpovednú osobu: autoskola@kuzelka.sk, tel.: 0905 749 610, Pražská 2, 040 

11 Košice-Západ. 

VAŠE PRÁVA PODĽA ZÁKONA O OCHRANE ÚDAJOV 

Právo na prístup k údajom - Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ 

tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme 

potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

Právo na opravu - Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli 

správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete 

nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

Právo na vymazanie - Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje 

vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje 

vymažeme, ak 



                                                                

• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli 

• odvoláte svoj súhlas 

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov 

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne 

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť 

• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez 

internet 

Právo na obmedzenie spracúvania - Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili 

spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje 

budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich 

údajov dôjde, ak 

• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich 

správnosť 

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na 

miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili 

• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie 

alebo obhajovanie svojich práv 

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše 

oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

Právo na prenosnosť údajov - Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje 

vo forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. 

Právo namietať - Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné 

údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie 

kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje 

spracúvame v nasledovných prípadoch: 

• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, 

• z dôvodu nášho oprávneného záujmu, 

• vytvárania zákazníckeho profilu, 

• môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 



                                                                

Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného 

zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené 

práva a slobody iných dotknutých osôb. 

Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči: 

• spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto 

podmienkach, 

• spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 

spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 

• využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho 

marketingu v poštovom styku, alebo 

• poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely 

priameho marketingu, 

• spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) 

ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o 

neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo 

môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. 

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo 

u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré 

by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne 

na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má 

právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od 

automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa 

vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená 

osoba. 

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať 

Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak 

používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť 

zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť 

blízka osoba. 

COOKIES 

Čo sú súbory cookies? 



                                                                

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo Vašom počítači alebo 

mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas 

uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve webovej 

stránky prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, 

ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré na našej webovej stránke používame, 

nepoškodzujú Váš počítač. 

  

Ako fungujú súbory cookies? 

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, 

identifikáciu účastníkov, optimalizáciu a personalizovanie návštevy užívateľa na tejto 

webstránke, analýzu informácií o návštevnosti, zlepšenie komunikácie a pre nevyhnutnú 

funkcionalitu webstránok. Rovnako sú používané na čo najlepšie identifikovanie našej cieľovej 

zákazníckej skupiny s účelom upravovať našu ponuku podľa dopytu a čo najlepšieho priameho 

prezentovania našej činnosti. 

  

Typy súborov cookies sú: 

• súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie 

prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia 

• trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie 

môže užívateľ vymazať. 

• súbory cookie tretích strán: 

Na našej webovej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových 

stránok. Preto môžu byť počas používania našej webovej stránky vytvorené súbory 

cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak 

prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú 

automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje 

obsah webových stránok tretej strany, napr. Facebook alebo Smartsupp. To má za 

následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Nemôžeme mať 

kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako 

tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a 

zásady používania súborov cookie týchto služieb. 



                                                                

Tzv. Trafficinformation ako IP adresa, miesto, dátum a čas návštev a aktivita na stránke môžu 

byť uložené v aplikácii tretej strany na základe identifikácie podľa cookie. 

  

Súhlas užívateľa s používaním cookies 

Ako užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním 

cookies do Vášho prehliadača. O tejto skutočnosti ste boli upozornený pri návšteve našej 

webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak ako 

užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymažte alebo 

zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej 

navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. 

Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov. Osobné údaje a ich prípadné poskytovanie nie sú povinné. Ukladá 

sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby 

užívateľa pri Vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Prípadné osobné údaje poskytujeme v 

súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade so zákonom č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade 

so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení, povereným zamestnancom – oprávneným osobám na základe našich pokynov a v 

súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami 

týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia. 

  

Ako kontrolovať súbory cookies? 

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite 

na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie 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. 

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete 

dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové 

cookies upozornil , ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však 

odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke. Cookies nespôsobujú na Vašom 

počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. 



                                                                

Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo 

odmietnuť kliknutím na jeden z týchto odkazov: Súhlasím s použitím súborov cookie / 

Odmietam súbory cookie. 

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. 

prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie 

súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o 

správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách: 

www.allaboutcookies.org / support.mozilla.org / support.google.com / sk.wikipedia.org 

ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER 

Ak sa prihlásite na odoberanie elektronického newslettra spoločnosti KUŽELKA s.r.o., 

môžeme Vás informovať o ďalších možnostiach vzdelávania vo KUŽELKA s.r.o.. Informácie 

Vám zašleme e-mailom na adresu, ktorú nám poskytnete. 

Odhlásenie z elektronického newslettra 

Kedykoľvek sa môžete z odoberania elektronického newslettra odhlásiť prostredníctvom 

webovej stránky www.kuzelka.sk.  

 


