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Cookies 
Pre zlepšenie ponúkaných služieb stránka www.ddzlatyvek.sk používa cookies. Používaním 
stránky súhlasíte s používaním cookies, pričom za súhlas sa považuje aj použitie príslušného 
nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. 
 
Čo sú 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 informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality 
alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 
 
Aké cookies používame a prečo? 
  

Názov Poskytovateľ Účel TYP Lehota 
uloženia 

GPS youtube.com Súbor Cookie 
používaný na cielenú 
reklamu založenú na 
geografickej polohe. 

HTTP 1 deň 

IDE doubleclick.net Súbor Cookie 
používaný službou 
Google DoubleClick 
na registráciu a 
hlásenie činnosti 
používateľa Webovej 
stránky po prezeraní 
alebo kliknutí na 
reklamu s cieľom 
posúdiť jej účinnosť a 
predkladať 
používateľovi cielenú 
reklamu. 

HTTP 1 rok 

test_cookie doubleclick.net Používa sa na 
kontrolu, či prehliadač 
používateľa podporuje 
súbory cookies. 

HTTP 1 deň 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Súbor Cookie 
používaný 
spoločnosťou 
YouTube na určenie 
video rozhrania 
používateľa. 

HTTP 179 dní 

YSC youtube.com Súbor Cookie 
používaný video 
službou spoločnosti 
YouTube na 
stránkach s vloženými 
videami zo servera 
YouTube. 

HTTP session 

yt-remote-cast-
installed 

youtube.com Ukladá používateľské 
parametre 
prehrávania videa pre 
vložené videá 
YouTube 

HTML session  

yt-remote-connected-
devices 

youtube.com Ukladá používateľské 
parametre 

HTML persistent 
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prehrávania videa pre 
vložené videá 
YouTube 

yt-remote-device-id  youtube.com Ukladá používateľské 
parametre 
prehrávania videa pre 
vložené videá 
YouTube 

HTML persistent 
 

yt-remote-fast-check-
period 

youtube.com Ukladá používateľské 
parametre 
prehrávania videa pre 
vložené videá 
YouTube 

HTML session 

yt-remote-session-app youtube.com Ukladá používateľské 
parametre 
prehrávania videa pre 
vložené videá 
YouTube 

HTML session 

yt-remote-session-
name  

youtube.com Ukladá používateľské 
parametre 
prehrávania videa pre 
vložené videá 
YouTube 

HTML session 

 
Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo 
mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa 
zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, 
keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo 
opakovane informácie znova vypĺňať. 
 
Perzistentné cookies -  zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom 
zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky), takéto cookies pomáhajú webovej stránke 
(stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako 
osobu. 
 
YouTube má svoje vlastné súbory cookies a politiku rešpektovania súkromia, nad ktorými 
nemáme žiadnu kontrolu. 
Ak ste sa vo Vašom prehliadači nastavili možnosť neakceptovať cookies tretích strán, tieto 
súčasti sa nebudú ukladať. 
 

Ako kontrolovať súbory cookies 

Súbory cookies môžete kedykoľvek kontrolovať a/alebo vymazať. Viac informácií nájdete na 
stránke aboutcookies.org. Máte možnosť vymazať všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené 
na Vašom počítači, a nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby ich blokovali. 

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez 
Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre stránku 
www.ddzlatyvek.sk ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový 
prehliadač. 
 

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

http://www.aboutcookies.org/
https://www.ddzlatyvek.sk/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
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Firefox https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-
ukladaju-na-vas-pocitac  

Internet 
Explorer 

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies  

Safari https://support.apple.com/sk-sk/HT201265  
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