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PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES 

 

 

Tieto Pravidlá používania cookies (ďalej len „Pravidlá“) upravujú, ako Summit Motors 

Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, spoločnosť založená v súlade 

s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26651/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“, „my“, „nás“, „náš“ 

alebo obdobné gramatické tvary) ako prevádzkovateľ používa technológie, ako sú súbory 

cookie, pixely a lokálne dátové úložisko na uľahčenie používania týchto webových stránok a 

prispôsobenie ich obsahu tak, aby bol pre vás relevantný. Tieto Pravidlá súčasne upravujú to, 

ako Prevádzkovateľ získava a spracúva údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi a tiež 

užívateľom poskytujú informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) a zákona 

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“). 

 

Upozornenie: Tieto Pravidlá sú vydané Prevádzkovateľom ako nezávislým poskytovateľom 

služieb. Spoločnosti skupiny Ford Motor Company nie sú zapojené do spracúvania údajov ako 

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ. 

 

1. SPRACÚVANÉ ÚDAJE 

 

Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore 

cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek 

identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo 

nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takýto 

súbor cookie považovať za osobný údaj v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR. 

 

Informácie spracovávané súbormi cookie sa môžu týkať vás, Vašich preferencií počas 

prehliadania alebo typu prehliadača, ktorý používate, a vo väčšine prípadov sa používajú na 

zabezpečenie funkčnosti webovej stránky podľa toho, na čo je určená, na zlepšenie zážitku 

z prehliadania alebo na poskytovanie prispôsobených ponúk užívateľom. Vo všeobecnosti nie 

je na základe týchto informácií možná Vaša identifikácia, cieľom je iba poskytnúť vám lepší 

zážitok z prehliadania. 

 

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v Podmienkach a informáciách 

o spracúvaní osobných údajov  na tejto webovej stránke. 

 

Keď nabudúce navštívite túto webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o 

Vašich súboroch cookie už uložené. Súbory cookie sú odovzdané buď tejto webovej stránke 

(tzv. vlastné súbory cookie) alebo inej webovej stránke, ku ktorej súbory cookie patria (tzv. 



externé súbory cookie alebo cookies tretích strán). V prípade, ak túto webovú stránku navštívite 

z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už súbory cookie nastavili, alebo ak nastane 

zmena v procese spracúvania súborov cookie (napr. úprava lehoty uloženia) budete opätovne 

požiadaný o nastavenie Vašich súborov cookie na tejto webovej stránke, t. j. napríklad 

o poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie Vašich preferencií. 

 

Rešpektujeme vaše práva a súkromie a v prípade použitia iných ako technicky nevyhnutných 

súborov cookie vám umožňujeme zrušiť používanie súborov cookie. Používanie technicky 

nevyhnutných súborov cookie je však nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky a ich 

funkcionalita bude podrobne vysvetlená nižšie. V prípade iných ako uvedených technických 

súborov cookie ukladaných v súlade s aplikovateľnou právnou úpravou, budú takéto iné súbory 

cookie ukladané iba s Vaším súhlasom. 

 

Nastavenie súborov cookie ako aj odvolanie udeleného súhlasu s ich používaním môžete 

kedykoľvek vykonať kliknutím na odkaz „Podmienky a zásady ochrany osobných údajov“, 

ktorý je neustále dostupný v spodnej časti našej webovej stránky, následným zvolením voľby 

„Nastavenia súborov cookie“ a uložením vami preferovaných nastavení. Súbory cookies 

môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom vstavaných funkcií Vami používaného 

internetového prehliadača. 

 

2. TYPY SÚBOROV COOKIE 

 

Technicky nevyhnutné súbory cookie 

Tieto súbory cookie slúžia na udržanie chodu webovej stránky a nedajú sa vypnúť. Vo väčšine 

prípadov sa spustia iba vtedy, keď na webovej lokalite použijete nejakú interaktívnu funkciu, 

ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov. 

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás upozorňoval alebo blokoval tieto súbory cookie, 

ale v takom prípade nemusí webová stránka fungovať správne. Tieto súbory cookie neukladajú 

žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na Vašu identifikáciu.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci tejto kategórie je zákon č. 452/2021 

Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 6 ods. 1 

písm. c) GDPR. 

 

Štatistické a analytické súbory cookie  

Umožňujú nám merať návštevnosť webovej stránky a jej zdrojov s cieľom zlepšiť jej 

výkonnosť. Pomáhajú nám identifikovať najobľúbenejšie a najmenej obľúbené stránky a vidieť 

poradie, v akom si ich prezerajú návštevníci. Tieto údaje vidíme v agregovanej forme, takže sú 

úplne anonymné. Ak tieto súbory cookie zakážete, Vaše návštevy nebudú zahrnuté do 

súhrnných štatistík a nebudeme môcť merať výkonnosť webovej stránky. Používanie súborov 

cookie Google Analytics môžete zrušiť aj prostredníctvom svojho prehliadača alebo 

prostredníctvom na to určeného rozhrania na udelenie súhlasu s použitím súborov cookie. 

 

Funkčné súbory cookie 

Tieto súbory cookie umožňujú stránke zapamätať si vaše voľby ako napr. vaše používateľské 

meno, jazykové predvoľby, lokalitu a pod. Tieto súbory cookie si tiež môžu zapamätať všetky 



nastavenia, ktoré ste vykonali pre veľkosť textu, písma a ďalšie časti webstránky, ktoré ste sa 

rozhodli prispôsobiť. Môžu sa tiež použiť na poskytnutie prístupu k službám ako je sledovanie 

videí alebo komentovanie blogových príspevkov. Zhromaždené informácie sú anonymizované, 

a preto nemôžu sledovať vašu históriu prehliadania a aktivitu na iných webových stránkach. 

 

Marketingové a cielené súbory cookie 

Marketingové alebo súvisiace súbory cookie určené na cielenie môžu na túto webovú stránku 

umiestniť naši partneri, ktorí môžu byť zapojení do propagačných aktivít a používajú sa na to, 

aby umožnili tomuto partnerovi zhromažďovať informácie o Vašich záujmoch a zobrazovať 

vám relevantné reklamy na iných webových stránkach. 

Tieto súbory cookie priamo neukladajú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na Vašu 

identifikáciu, ale môžu sa použiť na jedinečné rozpoznanie vášho zariadenia a/alebo 

prehliadača. Ak tieto súbory cookie zakážete, na iných webových stránkach sa vám budú 

zobrazovať menej cielené a menej relevantné reklamy. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci iných ako technicky nevyhnutných 

súborov cookie je súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 GDPR. 

 

Súbory cookie sa môžu členiť aj (1) na základe doby uchovania súborov cookie – buď ide o 

súbory cookie ukladané pre jednu reláciu (tzv. session) alebo dlhodobé súbory cookie alebo (2) 

na základe identity súborov cookie – môže ísť o súbory cookie prvej strany alebo súbory cookie 

tretích strán (tzv. first-party a third party súbory cookie, pričom (a) súbory cookie prvej strany 

vás spájajú s jednou konkrétnou webovou stránkou a uchovávajú si niektoré informácie, aby 

uľahčili používanie danej webovej stránky a (b) súbory cookie tretích strán umožňujú tretej 

osobe sledovať Vaše nákupné správanie alebo inú aktivitu na internete). 

 

Techniky nevyhnutné súbory cookie, ktoré používame 

Názov súboru cookie Účel súboru cookie Doba uchovávania 

_ford_cms_session, 

_dc_gtm_855239440, 

leady_session_id 

Nevyhnutné súbory cookie, ktoré 

ukladajú informácie, ktoré sú 

zásadné pre používanie webovej 

stránky. 

Počas prehliadania 

ARRAffinity Používa sa na optimalizovanie 

výkonu a určuje na ktorý server by 

mali vaše aktivity prejsť. 

Počas prehliadania 

ARRAffinitySameSite Tento súbor cookie je nastavený 

cloudom Windows Azure a používa 

sa na vyrovnávanie záťaže, aby sa 

zabezpečilo, že požiadavky stránky 

návštevníka sú smerované na 

rovnaký server v akejkoľvek relácii 

prehliadania. 

Počas prehliadania 

 

Štatistické a analytické súbory cookie  

Názov súboru cookie Účel súboru cookie Doba uchovávania 

_ga Tento súbor cookie nainštalovaný 

službou Google Analytics počíta údaje 

o návštevníkoch, reláciách 

2 roky 



a kampaniach a tiež sleduje používanie 

stránky pre analytický prehľad stránky. 

Súbor cookie ukladá informácie 

anonymne a priraďuje náhodne 

vygenerované číslo na rozpoznanie 

jedinečných návštevníkov. 

_gid Tento súbor cookie nainštalovaný 

službou Google Analytics ukladá 

informácie o tom, ako návštevníci 

používajú webovú stránku, a zároveň 

vytvára analytickú správu 

o výkonnosti webovej lokality. 

Niektoré zo zhromažďovaných údajov 

zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj 

a anonymne navštevované stránky. 

1 deň 

_gcl_au Tento súbor cookies poskytuje Google 

Tag Manager na experimentovanie 

s reklamnou účinnosťou webových 

stránok využívajúcich ich služby. 

3 mesiace 

uid Toto je súbor cookie Google UserID, 

ktorý sleduje používateľov v rôznych 

segmentoch webových stránok. 

2 mesiace 

CONSENT YouTube nastavuje tento súbor cookie 

prostredníctvom vložených videí 

Youtube a zaznamenáva anonymné 

štatistické údaje. 

2 roky 

 

Marketingové, cielené a funkčné súbory cookie 

Názov súboru cookie Účel súboru cookie Doba uchovávania 

YSC Tento súbor cookie nastavuje Youtube 

a používa sa na sledovanie zhliadnutí 

vložených videí na stránkach Youtube. 

3 mesiace 

visitor_info1_live Tento súbor cookie nastavený službou 

YouTube na meranie šírky pásma 

určuje, či používateľ získa nové alebo 

staré rozhranie prehrávača. 

5 mesiacov 27 dní 

c Tento súbor cookie je nastavený 

spoločnosťou Rubicon Project na 

riadenie synchronizácie identifikácie 

používateľov a výmeny 

používateľských údajov medzi 

rôznymi reklamnými službami. 

15 rokov 

test_cookie Nastavuje doubleclick.net a používa sa 

na určenie, či prehliadač používateľa 

podporuje súbory cookie. 

15 minút 

_fbp Súbor cookie spoločnosti Facebook, 

umožňuje, aby táto zobrazovala 

reklamy na Facebooku. 

3 mesiace 

fr Facebook nastavuje tento súbor cookie 

tak, aby používateľom zobrazoval 

relevantné reklamy sledovaním 

správania používateľov na webe, na 

3 mesiace 



stránkach, ktoré majú Facebook Pixel 

alebo Social Plugin od Facebookuu. 

nid, gps, ide, pref Tieto súbory cookie používajú Google 

Mapy.  

6 mesiacov 

ysc Tento súbor cookie používa Youtube. 1 rok 

 

3. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Príjemcami (resp. kategóriami príjemcov), ktorým Vaše údaje môžu byť poskytnuté, sú   

subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, prípadne aj 

odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti. 

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?  

 

Obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ 

a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru len na prípady, keď to je nevyhnutné. Niektorí 

z našich dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov však môžu byť 

usadení, alebo ich servery môžu byť umiestnené, v Spojených štátoch amerických (USA).  

Dochádza tiež k cezhraničnému prenosu osobných údajov do iných tretích krajín 

nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb 

rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí 

(Facebook, Instagram, Google (Yotube), Linkedln atď.), ii) OTT služieb 

(WhatsApp/Facebook), iii) bezpečnostných služieb (Cloudflare), iv) webovej analytiky a 

implementácie SDK do webových stránok (Add this, Facebook, Google), v) poskytovateľov 

štatistických analýz (Google), vi) iných.  

Vo väčšine z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do 

USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, 

v ostatných prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu za základe výnimky pre osobité 

situácie v zmysle čl. 49 GDPR. Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného 

prenosu osobných údajov do USA vždy použijeme štandardné zmluvné doložky schválené 

Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.  

 

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky 

na uplatnenie vašich práv v zmysle GDPR : 

 

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle 

článku 46 GDPR 

Google / 

Youtube  

https://policies.google.com/privacy?hl=en-

US 

https://privacy.google.com/busi

nesses/controllerterms/mccs/ 

https://cloud.google.com/terms

/data-processing-terms 

https://cloud.google.com/terms

/eu-model-contract-clause 



Facebook  https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/hel

p/566994660333381?ref=dp 

Instagram  https://help.instagram.com/51952212510787

5?helpref=page_content  

https://www.facebook.com/hel

p/566994660333381?ref=dp 

Linkedln https://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy 

https://www.linkedin.com/legal

/l/dpa 

https://www.linkedin.com/legal

/l/eu-sccs 

WhatsApp  https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-

policy-our-globaloperations  

https://www.facebook.com/help

/566994660333381 

      

 

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely 

 

Služba Google Analytics od spoločnosti Google 

 

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001 (ďalej len „Google“). 

 

Webové stránky Prevádzkovateľa využívajú na analytické a štatistický účely službu Google 

Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google 

Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania tejto 

webovej stránky. 

 

Informácie o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) vytvorené súbormi cookies 

budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie 

na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti 

webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb 

týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto 

informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany 

spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. 

 

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: 

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. 

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je 

dostupný tu: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.  

 

Prosíme, vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať osobné údaje aj v tretej 

krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu 

do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 

46 Nariadenia. 

 

 

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk


4. ZÁKONNÉ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov 

a môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, prípadne o vymazanie týchto údajov 

(s výnimkou povinného spracúvania údajov), o odstránenie údajov, môžete uplatniť svoje právo 

na prenosnosť údajov a podanie námietky. 

V súlade s článkami 15 až 20 GDPR máte ako rezident v Európskom hospodárskom priestore 

(alebo tam, kde sa z iných dôvodov uplatňuje GDPR) v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi 

nasledujúce práva: 

a) právo získať informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje; 

b) právo na prístup k Vašim osobným údajom; 

c) právo na opravu osobných údajov;  

d) právo na vymazanie Vašich osobných údajov; 

e) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov; 

f) právo na prenosnosť osobných údajov (prenos vašich osobných údajov inému 

prevádzkovateľovi); 

g) právo namietať proti tomu, ako spracúvane vaše osobné údaje. 

 

Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom dopytu zaslaného na kontaktné údaje 

Prevádzkovateľa, vrátane emailu zaslaného na adresu ford@summit.sk. 

 

Máte právo byť informovaní o druhu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Máte tiež 

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (právo na prístup). Ak sa žiadosť týka práv 

a slobôd iných alebo je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, vyhradzujeme si právo 

účtovať za takéto úkony primeraný poplatok alebo vo výnimočných prípadoch odmietnuť 

konanie na základe takejto žiadosti. 

Máte právo na opravu nesprávnych údajov alebo ich výmaz, prípadne právo žiadať o 

obmedzenie spracúvania údajov (právo na opravu a vymazanie). Ak spracúvame Vaše údaje na 

základe nášho oprávneného záujmu, môžete proti spracúvaniu údajov namietať (právo 

namietať). 

Máte tiež právo získať Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, v bežne používanom, strojovo 

čitateľnom formáte a ich postúpenie inému spracovateľovi alebo, ak sú splnené zákonné 

podmienky, nás môžete požiadať, aby sme údaje poslali za vás (právo na prenosnosť údajov). 

Ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, 

čo však neovplyvní zákonnosť predchádzajúceho spracúvania údajov. 

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, 

pracoviska alebo miesta, kde mala vzniknúť škoda, najmä ak je predpoklad, že pri spracúvaní 

osobných údajov dotknutej osoby došlo k porušeniu ustanovení GDPR. V Slovenskej republike 

je príslušným Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 

820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/. 

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov, pokiaľ ide o uplatnenie práv dotknutej 

osoby, je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné 

na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z GDPR a zo ZOOÚ. 

 



5. ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL 

Tieto Pravidlá budeme aktualizovať, keď to bude potrebné v dôsledku zmien v platnom práve, 

našich produktoch, okruhu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme alebo v tom, ako osobné 

údaje používame. Keď uverejníme zmeny Pravidiel, uvedieme v hornej časti dokumentu dátum 

aktualizácie. Ak vykonáme v Pravidlách podstatné zmeny, vhodnou formou (napríklad formou 

oznámenia na webovej stránke) vám to oznámime; ak budú právne predpisy vyžadovať váš 

súhlas s takýmito zmenami, požiadame vás oň. 

 


