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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipi-
sci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 
iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain 
was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teach-
ings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, 
dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how 
to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. 

Spoľahlivosť
na roky dopredu

SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE  

Webové lokality 

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve 
našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako 
vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite www.h-j.sk/www.hagarajulinek.sk, 
a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. 
Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, 
jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia 
stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-
mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú 
signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú 
uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na 
poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie 
efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie 
celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene 
môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov 
služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali 
informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie 
zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto 
zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – 
nájdete na lokalite Networkadvertising.org. 

Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo 
väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií 
automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich 
chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii,    
v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich 
weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na 
príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné 
fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať. 
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Analytické služby 

Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic 
Retargeting sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategóriách 
používateľov, ich záujmoch a správania na webových lokalitách a informáciach    o  
zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj 
Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové 
stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, 
ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a 
ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics. 

Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globálne anonymné 
údaje o reklamných spotoch, koľko ľudí daný obsah videlo, kliklo na neho, atď. Získajte 
ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich 
používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich 
údajov službou Facebook AdReporting. 

Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základné 
anonymné demografické údaje o ľuďoch, ktorým inzerujeme danú ponuku. Najmenšia 
zobraziteľná vzorka je 1000 ľudí. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto 
analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete 
odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AudienceInsights. 

Hotjar: Služba Hotjar sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na 
webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich 
dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto 
analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete 
odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Hotjar. 
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Služby retargetingu 

Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby 
Facebook Pixel prevádzkované spoločnosťou Facebook. Tá nám umožňuje ukázať 
návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti 
spoločnosti H-J Konštrukcie, s.r.o.. 

 
Sociálne siete 

Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo 
funkcie sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo 
Google na vyhľadanie priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči 
sa mi to“ pre stránky) na webových lokalitách www.h-j.sk/www.hagarajulinek.sk a 
profiloch spoločnosti H-J Konštrukcie, s.r.o. na sociálnych sieťach môžu používať súbory 
cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o 
vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou 
stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke 
danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany 
môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením 
informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, 
ktoré o vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, 
ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach 
(napr. impresie a kliknutia).
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