
Pravidlá používania cookies 

Toto vyhlásenie môže byť priebežne aktualizované aj bez upozornenia. Preto vám 

odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom 

linku:  

Cookies 
 
Na našej webstránke využívame súbory COOKIES. Ak navštívite stánku, 
ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie 
súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá 
vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej 
prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa 
pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne vám 
informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej 
reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už 
vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v 
nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky 
odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli 
využiť. V súlade s právnymi predpismi si Vás týmto dovoľujeme 
informovať, že pre zabezpečenie komfortu pri návšteve našich stránok 
využívame súbory cookies. Súbory cookies používame na analýzu 
návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google 
AdSense. Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom 
webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto 
prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje 
o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých 
návštevníkov. 
 

Právny základ spracúvania 

 
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka 
webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto 
spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym 
základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri 
sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem 
prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb 
alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou 
spoločnosťou vrátane priamej reklamy. 
 

https://www.granden.sk/ochrana-osobnych-udajov


Aké cookies vyhodnocujeme 

 
Session (dočasné) 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 
(dlhodobé) 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. 
 

Potrebné cookies (2) 

 
Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku našich webových 
stránok. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové 
fungovanie webových portálov a stránok klmre.sk . Tieto súbory cookie 
tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú 
používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie 
prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti 
opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto 
cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. 
Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod 
stránok. 

 
 

Štatistické súbory cookie (4) 

 
Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o tom, ako 
používate naše webové stránky. Vďaka týmto informáciám máme prehľad 
o používaní našich stránok, o tom ktoré stránky si prezrelo koľko 
návštevníkov, apod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať 
naše stránky tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky našich 

Meno
Poskytova

teľ Účel
Platnosť 

do Typ

CookieConse
nt klokan.sk

Uloží stav súhlasu používateľa cookie pre 
aktuálnu doménu. 1 rok

HTTP 
Cookie

PHPSESSID klokan.sk
Sleduje stav relácie používateľa v rámci 
požiadaviek na stránku. 13 dni

HTTP 
Cookie



návštevníkov. 

 
 

Súbory cookie reklamných systémov (4) 

 
Tieto súbory cookie využívame na efektívne zobrazovanie reklamných 
ponúk na našich stránkach, ako aj na stránkach partnerov zapojených do 
spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na 
zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. 
Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a 
zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na našich stránkach, ale aj v 
sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše 
reklamné aktivity. 

Meno
Poskytovate

ľ Účel
Platno
sť do Typ

_ga googleanaytics.c
om

Registruje jedinečný ID, ktorý sa používa 
na generovanie štatistických údajov o tom, 
ako návštevník používa webovú stránku.

2 roky HTTP 
Cookie

_gat googleanaytics.c
om

Používa sa v službe Google Analytics na 
zníženie rýchlostí žiadostí - obmedzuje 
zhromažďovanie údajov na stránkach s 
vysokou návštevnosťou. Jeho platnosť 
vyprší po 10 minútach.

1 deň HTTP 
Cookie

_gid googleanaytics.c
om

Registruje jedinečný ID, ktorý sa používa 
na generovanie štatistických údajov o tom, 
ako návštevník používa webovú stránku.

1 deň HTTP 
Cookie

History.sto
re klokan.sk

Obsahuje ID návštevníka - slúži na 
sledovanie navigácie a interakcie 
návštevníkov na webovej stránke na účely 
vnútornej optimalizácie webových stránok.

Session
HTML 
Local 
Storage

Men
o

Poskytova
teľ Účel

Platno
sť do Typ

_fbp facebook.com
Používané Facebookom na poskytovanie série 
reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v 
reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 
mesiace

HTTP 
Cookie

fr facebook.com
Používané Facebookom na poskytovanie série 
reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v 
reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 
mesiace

HTTP 
Cookie

r/
collect

doubleclick.n
et

Tento súbor cookie sa používa na odosielanie údajov 
do služby Google Analytics o zariadení a správaní 
návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč 
zariadeniami a marketingovými kanálmi a pomáha 
lepšie porozumieť skúsenostiam našich používateľov 
s našiou webovým stránkou.

Session
Pixel 
Tracke
r



 
 
Na webových stránkach a portáloch klmre.sk môže byť integrovaný obsah 
našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť 
sa, že na našich stránkach je vložený obsah len od dôveryhodných a 
preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich 
stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy užívateľa na 
našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na koncovom 
zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej 
kontrole spoločnosti KLM Real Estate.  Jedná sa napríklad o nástroje 
spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, 
vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov 
potrebných na efektívnu marketingovú komunikáciu spoločnosti KLM Real 
Estate. Nástroje od partnerov ako napr. Facebook, Twitter, Youtube 
apod. KLM Real Estate ako prevádzkovateľ nemá pod kontrolou a nemá 
kontrolu nad údajmi ukladanými v cookie súboroch tretích strán. Ak 
chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookies, 
oboznámte sa prosím so zásadami používania súborov cookies a zásadami 
ochrany súkromia na stránkach našich partnerov. 
 

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať 

 

• Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky 
www.klmre.sk) 

• Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača 
• Informácie o vašej aktivite 

 
 

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie 

 
V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s 
vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše 
práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k 
profilovaniu. 
 

Ako skontrolovať nastavenie cookies 

tr facebook.com
Používané Facebookom na poskytovanie série 
reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v 
reálnom čase od inzerentov tretích strán.

Session
Pixel 
Tracke
r



 
Ukladanie súborov cookies do Vášho počítača môžete odmietnuť alebo ich 
blokovať. Zároveň môžete vymazať už uložené cookies. Spracovanie 
cookies na našich stránkach môžete teda jednoducho a bezplatne zakázať, 
a to prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Musíme 
Vás však upozorniť, že odmietnutie či vymazanie cookies môže sposobiť, 
že niektoré funkcie na našej webovej stránke nemusia fungovať správne. 
Pre detailnejšie informácie použite prosím inštrukcie vášho prehliadača. Ak 
bude mať prehliadač povolené využívanie cookies, budeme predpokladať, 
že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov 
a webových stránok. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať 
podľa uváženia. Podrobnosti nájdete 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. 
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený 
zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho 
disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému 
zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do 
našich internetových aplikácii. Návod pre odstránenie všetkých aj 
nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie. 
 

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch 

 
Nižšie nájdete postup, ako vymazať cookies z bežne používaných 
internetových prehliadačov: 
 
Google Chrome: na lište prehliadača vyberte ponuku Chrome. Vyberte 
„Nástroje“. Zvoľte „Vymazať údaje o prehliadaní“. V okne, ktoré sa 
zobrazí, vyberte „Súbory cookies a iná dáta webu a pluginov“ a „Obrázky 
a súbory medzipamäte“. V možnostiach v hornej časti okna vyberte od 
začiatku veku, aby boli vymazané všetky dáta. Zvoľte „Vymazať údaje o 
prehliadaní“. 
 
MicrosoftEdge: V menu „Nástroje“ zvoľte časť „Možnosti internetu“. 
Kliknite na „Osobné údaje“. Posuňte prepínač na ľavej strane dialógového 
okna úplne nahor – „Blokovať všetky súbory cookies“ a pomocou tlačidla 
OK potvrďte zvolené nastavenie. 
 
Mozzila Firefox: v ponuke „Nástroje“ zvoľte „Možnosti“. V časti 
„Súkromie“, zvoľte na paneli „Cookies“ „Zobraziť cookies“. Odstráňte 
všetky cookies tlačidlom „Odstrániť všetky cookies“, alebo odstráňte len 
vybrané tým, že ich označíte a stlačíte tlačidlo „Odstrániť cookies“. Vaše 
údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA. 
 



Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania 

 
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú 
uchovávané v našichsystémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek 
podať podnet na Dozorný orgán SR,ktorým je Úrad na ochranu osobných 
údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk. 
 
Webová stránka klmre.sk používajú cookies, aby zabezpečili, že obsah je 
informatívny, aktuálny a že webová stránka funguje správne. Ak nám to 
povolíte, použijeme tieto prostriedky na zhromažďovanie údajov o vašich 
návštevách na účely personalizácie reklamy a obsahu na základe profilu. 
Za účelom zlepšenia personalizácie reklamy a obsahu je možné pridávať 
ďalšie dáta. Možno merať výkonnosť reklamy a obsahu. Možno odvodzovať 
poznatky o užívateľoch, ktorí reklamu a obsah videli. Dáta je možné použiť 
na vytvorenie alebo zlepšenie užívateľského prostredia, systémov a 
softvéru. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

