
 

 

  
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE NA STRÁNKACH WWW.ACCOLADE.EU  

(ďalej len „zásady”)  

Accolade, s.r.o.  

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,  

IČO: 278 51 371  

spoločnosť je zapísaná v OR vedenom pri Mestskom súde v Prahe, 

oddiel C, vložka 146043  

(ďalej len „spoločnosť Accolade“)  

  

1.  ÚVOD  

1.1 Tieto zásady sa vzťahujú na používateľov – fyzické osoby, ktorí si prezerajú, čítajú alebo uvádzajú svoje údaje na internetovej 

stránke https://accolade.eu/ („internetová stránka“) alebo prostredníctvom internetových stránok tretích strán poskytujú svoje 

údaje spoločnosti Accolade. Tieto zásady majú okrem iného za úlohu používateľa internetových stránok náležitým spôsobom 

informovať o používaní súborov cookie a o možnosti používanie súborov cookie zakázať.  

1.2 Tieto zásady opisujú, akým spôsobom sú získavané, zhromažďované, spracovávané a používané údaje používateľov 

internetových stránok spoločnosti Accolade a ako pomocou súborov cookie spoločnosť Accolade získava a spracováva 

informácie o používateľoch internetových stránok.  

1.3 Na účely týchto zásad sa za súbory cookie považujú súbory cookie a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, 

webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu pri návšteve internetových stránok automaticky zhromažďovať údaje. 

Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúcu URL adresu, 

informácie o aktivitách na webových stránkach, dátumy a časy návštev webových stránok.  

 

2.  ČO SÚ SÚBORY COOKIE  

2.1.  Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce malé množstvo údajov, ktoré môžu byť pri návšteve ľubovoľného webu 

uložené na zariadenie používateľa.  

2.2. Súbory cookie predovšetkým:  

a. slúžia na efektívnu navigáciu na webe, na personalizáciu, ukladanie nastavení a všeobecne na zdokonalenie 

používateľskej skúsenosti z webu,  

b. umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil internetové stránky alebo či je to nový návštevník, a 

pomáhajú pri zaznamenávaní štatistík o návštevníkoch internetových stránok,  

c. pomáhajú zobrazovať na internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho používateľa.  

2.3. Súbory cookie možno rozdeliť podľa toho, kto ich k vám umiestňuje, t. j. na:  

a. súbory cookie prvej strany (first party cookies) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý si prezeráte. 

Tieto súbory cookie sú považované za bezpečnejšie.  

b. súbory cookie tretej strany (third party cookies) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľa tak 

možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často na vyhodnotenie účinnosti reklamných kampaní.  

3. ÚČEL POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE  

3.1. V rámci internetových stránok používa spoločnosť Accolade súbory cookie na tieto účely:  

a. nevyhnutné – umožňujú základné funkcie webu (napr. prihlasovanie) alebo stránok (napr. prehrávať videá, zdieľať 

obsah a pod.), na použitie týchto nevyhnutných súborov cookie nie je potrebný súhlas používateľa,  

b. funkčné – zjednodušujú ovládanie a vylepšujú funkcie internetových stránok, slúžia na zapamätanie si 

používateľských preferencií a zvýšenie zabezpečenia,  

c. analytické – slúžia na získavanie neanonymných údajov o správaní používateľov; Na ich základe môže spoločnosť 

Accolade upraviť internetovú stránku tak, aby zlepšila používateľskú skúsenosť; 

d. marketingové  

• remarketingové – slúžia na cielenie reklám na používateľov, ktorí už internetovú stránku navštívili, 

• konverzné – s ich pomocou môžeme vyhodnotiť úspešnosť reklamných kampaní.  

4.   SÚBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA TÝCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKACH   

4.1  NEVYHNUTNÉ SÚBORY COOKIE  

Pri návšteve a používaní internetových stránok len na informačné účely, t. j. ak sa používateľ nezaregistruje alebo nám 

neudelí súhlas, zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré prehliadač odovzdáva na náš server, čo je nevyhnutné, aby sme 

mohli zobraziť internetové stránky a zaručiť stabilitu a bezpečnosť ich používania.  
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INTERNÉ     

Názov  Hostiteľ  Podrobnosti  Životnosť  

_dc_gtm_UA-xxxxxxxx  accolade.eu  
Tento súbor cookie sa využíva na načítanie ďalších 

skriptov a kódu na internetovú stránku.   Niekoľko sekúnd  

4.2  FUNKČNÉ SÚBORY COOKIE   

Zjednodušujú ovládanie a vylepšujú funkcie internetových stránok. Používame ich na aktiváciu konkrétnych funkcií 

internetových stránok a ich nastavenie podľa výberu (napr. jazyk) používateľa. Funkčné súbory cookie slúžia tiež na 

zapamätanie si preferencií používateľa pri ďalšej návšteve internetových stránok a zvýšení ich zabezpečenia. Nezhromažďujú 

informácie, ktoré by používateľa dokázali jednoznačne identifikovať.  

  

INTERNÉ     

Názov  Hostiteľ  Podrobnosti  Životnosť  

_ym_d  accolade.eu  
Slúžia na uloženie prvej návštevy internetových 

stránok.  
1 rok  

nette-samesite  360.accolade.eu  Systémová obrana proti CSRF útoku.   Relácia  

_nss  accolade.eu  Tento súbor cookie slúži na odhalenie CSRF útoku.  Relácia  

TRETIA STRANA     

lang  linkedin.com  

Používa sa na zapamätanie si jazykového 

nastavenia používateľa, aby sa zaistilo, že stránka 

LinkedIn.com sa zobrazí v jazyku vybranom 

používateľom vo svojich nastaveniach.  

Relácia  

4.3  ANALYTICKÉ SÚBORY COOKIE   

Tieto súbory cookie slúžia na zlepšenie fungovania internetových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a zistiť počet návštevníkov 

a sledovať, ako návštevníci internetové stránky používajú. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým internetové stránky 

fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom jednoducho nájsť to, čo hľadajú. Pomocou týchto nástrojov tiež 

analyzujeme a pravidelne zlepšujeme funkčnosť našich internetových stránok. Získané štatistiky môžeme použiť na zlepšenie 

komfortu používateľov. Tieto súbory cookie väčšinou nezhromažďujú informácie, ktoré by dokázali jednoznačne identifikovať 

osobu používateľa.  

 

INTERNÉ    

Názov  Hostiteľ  Podrobnosti  Životnosť  

_ga  accolade.eu  

Rozlíšenie používateľov priradením náhodne 

generovaného čísla, slúži na vypočítanie počtu 

návštevníkov, relácií a kampaní na základné 

analýzy.  

2 roky  

_gclxxxx  accolade.eu  Meranie interakcie používateľov.  3 mesiace  

_gid  accolade.eu  Ukladanie počtu zobrazených internetových 

stránok.  

1 deň  

_ym_uid  accolade.eu  
Tieto súbory cookie sa používajú na identifikovanie 

používateľov internetových stránok.  1 rok   

_ym_visorc  accolade.eu  

Súbor cookie na webovú analytiku obsahuje 

jedinečný identifikátor, ktorý je priradený každému 

prehliadaču na účely sledovania interakcie 

používateľa s internetovými stránkami.  

Relácia  

_ym_isad  accolade.eu  
Určuje, či má používateľ zapnuté blokovanie 

reklám.  
Niekoľko sekúnd  

TRETIA STRANA    

yandexuid  yandex.ru  

Tento súbor cookie slúži na identifikovanie 

používateľov, zhromažďuje informácie o tom, ako 

návštevníci používajú internetové stránky, používa 

sa na internú analýzu s cieľom optimalizácie 

stránok.  

1 rok  

AnalyticsSyncHistory  linkedin.com  
Používa sa na ukladanie informácií o čase, kedy 

došlo k synchronizácii so súborom cookie.  1 mesiac  



 

 

metrika_enabled  mc.yandex.ru  
Zisťuje počet používateľov, zdroje návštevnosti a 

správanie používateľov na internetových stránkach.  
Relácia  

yabs-sid  mc.yandex.ru  
Registruje údaje o správaní návštevníkov 

internetových stránok.   
Relácia  

 

 

 

4.4  MARKETINGOVÉ SÚBORY COOKIE   

Používajú sa na sledovanie preferencií používateľa internetových stránok na účely cielenia reklamy, t. j. zobrazovanie 

marketingových a reklamných oznamov (aj na stránkach tretích strán) v súlade s týmito preferenciami. Marketingové 

súbory cookie využívajú nástroje externých spoločností. Tieto marketingové súbory cookie budú použité len na základe 

vášho súhlasu.   

INTERNÉ     

Názov  Hostiteľ  Podrobnosti  Životnosť  

_fbp  accolade.eu  

Používa ho sociálna sieť Facebook na 

poskytovanie viacerých reklamných produktov, 

napríklad ponuky v reálnom čase od inzerentov 

tretích strán.  

mesiace  

metrika_enabled  accolade.eu  

Používa sa na sledovanie návštevníkov na 

viacerých webových stránkach s cieľom 

prezentácie relevantnej reklamy na základe 

preferencií používateľa.  

Relácia  

TRETIA STRANA 

sid  seznam.cz  Uloženie informácií o používateľovi naprieč 

webom.  

dní  

VISITOR_INFO1_ŽIVĚ  youtube.com  

Tento súbor cookie nastavuje Youtube s cieľom 

sledovať preferencie používateľov pre videá služby 

YouTube vložené do stránok; môže tiež určiť, či 

návštevník webu používa novú alebo starú verziu 

rozhrania Youtube.  

mesiacov  

li_gc  linkedin.com  Slúži na uloženie preferencií používateľov.  roky   

IDE  doubleclick.net  
Zobrazovanie reklám spoločnosti Google na 

weboch tretích strán.  
rok  

lidc  linkedin.com  Ukladá akcie používateľa na internetových 

stránkach.  

deň  

bcookie  linkedin.com  

Toto je súbor cookie na zdieľanie obsahu  

internetových stránok prostredníctvom sociálnej 

siete.  

roky  

YSC  youtube.com  
Zapamätanie vstupu používateľa a pridruženie 

akcií používateľa.  
Relácia  

CONSENT  youtube.com  

Tento súbor cookie poskytuje informácie o tom, 

ako používateľ používa internetovú stránku, a o 

všetkých reklamách, ktoré používateľ mohol vidieť 

pred návštevou internetovej stránky.  

rokov  

UserMatchHistory  linkedin.com  

Tento súbor cookie sa používa na sledovanie 

používateľov, aby mu mohli byť prezentované 

relevantnejšie reklamy na základe jeho preferencií.  

mesiac  

bscookie  www.linkedin.com  
Používa ho služba sociálnej siete LinkedIn na 

sledovanie používania integrovaných služieb.  
roky  

ymex  yandex.ru  
Zaznamenáva údaje o správaní používateľa na 

internetových stránkach.   
rok   

C  adform.net  
Identifikuje, či prehliadač používateľa prijíma 

súbory cookie.  
mesiac  

testovací_cookie  doubleclick.net  

Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť  

DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť  

Google), aby zistila, či prehliadač návštevníka  

internetovej stránky podporuje súbory cookie.  

Niekoľko sekúnd  



 

 

 

5.  MARKETINGOVÉ NÁSTROJE  

5.1. Tieto internetové stránky môžu využívať nasledujúce marketingové nástroje:  

a. Google Analytics spoločnosti Google LLC. Podmienky týkajúce sa  spracovávania údajov službou Google Analytics a 

Podmienky využívania súborov cookie;  

b. Google AdWords spoločnosti Google LLC  Podmienky spracovávania údajov  službou AdWords a Podmienky 

využívania súborov cookie;  

c. Sklik spoločnosti Seznam.cz, a.s. Podmienky spracovávania údajov službou Sklik;  

d. Facebook Pixel a Connect spoločnosti Facebook Ireland Ltd.  Podmienky spracovávania údajov službou Facebook.  

6.  NASTAVENIE SÚBOROV COOKIE  

6.1. Súbory cookie môžete nastaviť prostredníctvom našej lišty pre súbory cookie. Nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť 

prostredníctvom prepojenia nastálo umiestneného na webových stránkach. Ak nám však nepovolíte používanie základných 

súborov cookie, niektoré funkcie webových stránok nemusia fungovať tak, ako by mali.  

Súbory cookie môžete tiež všeobecne odmietnuť alebo si nastaviť aktiváciu len niektorých (v závislosti od typu prehliadača) 

prostredníctvom svojho internetového prehliadača. Nastavenie súborov cookie v najčastejšie používaných prehliadačoch 

nájdete na nasledujúcich prepojeniach:  

• Chrome: support.google.com  

• Opera: opera.com  

• Firefox: support.mozilla.org  

• MS Internet Explorer / Edge windows.microsoft.com  

• Safari: support.apple.com  

7. SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ĎALŠIE VYUŽÍVANIE ÚDAJOV ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÝCH STRÁNOK  

7.1. Spoločnosť Accolade vyhlasuje, že z pozície prevádzkovateľa osobných údajov spracováva všetky osobné údaje vrátane 

osobných údajov získaných v dôsledku používania súborov cookie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súvisiacimi právnymi predpismi na ochranu osobných údajov 

a ukladanie súborov cookie.  

7.2. Spracovávanie osobných údajov nielen návštevníkov internetových stránok podrobne opisujú Podmienky spracovávania 

osobných údajov dostupné na internetovej stránke na adrese  
https://accolade.eu/files/documents/accolade_privacy_notice_102018_cs.pdf.  

8.  POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ  

8.1. Spoločnosť Accolade môže poskytovať informácie získané prostredníctvom vášho pohybu na internetových stránkach 

tretím osobám, a to na účely spravovania internetových stránok či vykonávania marketingovej aktivity v mene 

spoločnosti Accolade.  

9. PREPOJENIE NA SOCIÁLNE SIETE  

9.1. Tlačidlá sociálnych sietí sú na našich internetových stránkach umiestnené predovšetkým pre možnosť interakcie so 

sociálnymi sieťami, aby sme internetové stránky zatraktívnili pre používateľov. Spojenie s príslušnou sociálnou sieťou 

nastane len vtedy, ak používateľ aktívne klikne na príslušné tlačidlo. V tom prípade webový prehliadač iniciuje 

pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete.  

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

10.1. Spoločnosť Accolade je oprávnená tieto zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny týchto 

zásad oznámi spoločnosť Accolade používateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby sa 

s nimi používatelia mali objektívnu možnosť oboznámiť.  

10.2. Zásady sú platné a účinné od 1. 11. 2018, dátum poslednej aktualizácie – február 2022.   
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