
     

 

Čo sú cookies 
 
Účelom tohoto oznámenia je vysvetliť, čo sú to súbory cookie, ako ich spoločnosť Piacenza 
Slovakia s.r.o., sídlo: Vajanského 2383/11 , Levice 934 01 , Slovenská republika, IČO: 46 
760 512, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, 
vložka č.: 32241/N (ďalej len „Piacenza Slovakia“) používa a informovať Vás o 
možnostiach, ktoré máte v súvislosti s ich používaním. 
 
Ďalším používaním stránky www.dancewear.sk súhlasíte s používaním súborov cookie 
spôsobom opísaným v tomto oznámení. 
 
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo na 
pevnom disku Vášho počítača alebo iného zariadenia, keď navštívite našu stránku. Toto 
umožňuje, aby vás stránka rozpoznala ako používateľa buď počas trvania vašej návštevy 
(pomocou „súboru cookie relácie“) alebo pri opakovaných návštevách („trvalý súbor 
cookie“). Nie sú škodlivé a neobsahujú žiadne informácie, ako napríklad vašu adresu, 
dátum narodenia alebo údaje o kreditnej karte. 
 
Súbory cookie, ktoré používame, rozdeľujeme do štyroch typov: 
 
Nevyhnutne potrebné súbory cookie 
 
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať na našej stránke a 
využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí webstránky. Bez 
týchto súborov by nebolo možné poskytnúť vám niektoré služby, o ktoré máte záujem, ako 
napríklad založenie účtu. Tento typ súborov cookie o vás nezhromažďuje žiadne 
informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na sledovanie vášho 
pohybu na internete. 
 
Analytické/výkonové súbory cookie 
 
Aby sme zachovali relevantnosť, jednoduché používanie a aktuálnosť webstránky, jej 
služieb a produktov, využívame služby webovej analýzy, ktoré nám pomáhajú porozumieť, 
akým spôsobom ľudia používajú našu webstránku. Vidíme napríklad, ktoré časti stránky a 
ktoré produkty sú najobľúbenejšie, dokážeme identifikovať výskyt chýb, testovať rôzne 
verzie stránky alebo rôzne funkcie, a tak zistiť, ktorá z nich funguje najlepšie. 
 
 
Funkčné súbory cookie  
 
Tento typ súborov cookie umožňuje, aby si webstránky a aplikácie pamätali vaše voľby 
(napríklad používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytovali 
vylepšené, osobne prispôsobené funkcie. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, 
sú zvyčajné anonymné. To znamená, že vás podľa nich nemôžeme osobne identifikovať. 
Nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na reklamný predaj či 
sledovanie vášho pohybu na internete. Umožňujú nám poskytovať vám reklamu, ktorá je 
pre vás relevantná. 
 
 
Cielené marketingové súbory cookie 
 
Používame tiež súbory cookie, ktoré nám pomáhajú pri cielenej reklame. Bez tohto typu 
súborov cookie by bola online reklama, ktorá sa vám zobrazuje, pre vás a vaše záujmy 
menej relevantná. Používame ich aj na meranie efektívnosti našej marketingovej 
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komunikácie. Oznamujú nám napríklad, či ste reagovali na reklamnú ponuku, ktorú sme 
vám zaslali. 
 
Viac informácií o jednotlivých druhoch súborov cookie nájdete na 
stránke www.youronlinechoices.com/ 
 
Na čo používame súbory cookie? 
 Umožňujú vám nakupovať, zatiaľ čo iné súbory cookie, nie nevyhnutne potrebné, nám 

umožňujú ponúknuť vám kvalitnejší, personalizovaný pocit pri prehliadaní webu a 
vybrať, ktoré relevantné produkty sa vám budú zobrazovať. 

 Pomáhajú skvalitniť a personalizovať ponuku pre zákazníka. 
 Na umožnenie bezpečného prihlásenia k účtu Piacenza Slovakia, aby ste mohli použiť 

funkcie „Môj účet“, ako sú informácie o objednávke, vykonávanie platieb a prezeranie 
údajov. 

 Na rozpoznanie zariadenia, ktoré používate. 
 Umožňujú nám zapamätať si obsah vášho nákupného košíka, zatiaľ čo si vy ďalej 

prehliadate našu stránku a následne dokončiť objednávku. 
 Umožňujú zaznamenať, ktoré časti stránky ste navštívili, ktoré produkty ste si prezreli, 

koľko času ste strávili prezeraním stránky a ktoré produkty ste si kúpili. Tieto údaje 
umožňujú spoločnosti Piacenza Slovakia upraviť stránku tak, aby bola pre zákazníkov 
čo najvhodnejšia, pomáhajú vytvoriť náš dizajn stránky a neustále skvalitňovať 
poskytované služby. 

 Pomáhajú rovnomerne prerozdeliť návštevníkov našej stránky, aby sa potrebný obsah 
zobrazoval pri čo najvyššej rýchlosti. 

 Na opakované marketingové kampane produktov, ktoré sa zobrazujú pri prehliadaní 
iných vybraných webových stránok. Tieto súbory cookie môžu byť priradené k službám, 
ktoré poskytujú tretie strany ako napríklad reklamná sieť. 

 Rovnako vám ponúkame aj možnosť podeliť sa o svoju skúsenosť s našou stránkou 
cez rôzne sociálne médiá, ako napríklad Facebook alebo Twitter. Používaním týchto 
funkcií vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie danému poskytovateľovi. Viac 
informácií o tom, ako títo poskytovatelia používajú súbory cookie môžete nájsť na ich 
webových stránkach. 

 
Súbory cookie sú neoddeliteľnou súčasťou fungovania našej stránky, pretože si o 
návštevníkovi pamätajú určité informácie. Spoločnosť Piacenza Slovakia používa súbory 
cookie prvej strany (ktoré si na stránku umiestňuje a používa výhradne spoločnosť 
Piacenza Slovakia) a súbory cookie tretích strán (ktoré si na stránku umiestňujú tretie 
strany, s ktorými spolupracujeme). Zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa. 
 
 
Sú súbory cookie bezpečné? 
Áno. Informácie, ktoré sa ukladajú v súboroch cookie, sú bezpečné a anonymné pre 
ktorúkoľvek externú tretiu stranu. Zabezpečenie vášho účtu nebude nikdy ohrozené. Viac 
informácií o súboroch cookie nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org/ 
a www.youronlinechoices.com/. Na stránke https://www.google.com/intl/en-
GB/policies/technologies/cookies/ nájdete video o súboroch cookie. 
 
Môžem vypnúť súbory cookie? 
Áno, môžete. Ak sa však rozhodnete nepovoliť používanie súborov cookie, vaše možnosti 
na našej stránke budú obmedzené a mnoho integrálnych aspektov stránky vrátane (ale nie 
výlučne) pridávania tovaru do nákupného košíka či prístupu k Vášmu účtu nebude fungovať 
vôbec. 
 
Ak chcete zmeniť nastavenia súborov cookie, alebo chcete byť upozornený vždy, keď sa 
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má používať súbor cookie, mali by ste zmeniť nastavenia vo vašom webovom prehliadači 
tak, aby sa zabránilo ukladaniu súborov cookie na pevnom disku počítača. 
 
Viac informácií o vypnutí súborov cookie nájdete v sekcii „Pomoc“ v hlavnom menu vášho 
prehliadača. Viac informácií o nie nevyhnutných súboroch cookie, ktoré sa používajú na 
filtrovanie a bannerovú reklamu nájdete uvedené nižšie. 
 
Informácie o súboroch cookie tretích strán 
Spoločnosť Piacenza Slovakia umožňuje vybraným tretím stranám, s ktorými spolupracuje 
na marketingových programoch, umiestniť pri návšteve našich stránok súbory cookie. Tieto 
súbory cookie nám umožňujú sledovať, ktoré reklamy vidíte a kliknete, aby ste sa dostali 
na naše stránky. Viac informácií o súboroch cookie tretích strán, ktoré sa nachádzajú na 
našej stránke, nájdete uvedené nižšie. Spoločnosť Piacenza Slovakia nenesie 
zodpovednosť za obsah alebo zásady ochrany osobných údajov tretích strán alebo iných 
webstránok a preto odporúčame, aby ste si ich sami overili. 
 
Všetky nasledujúce súbory cookie sa používajú na analytické a cielené účely. 
Google Tag Manager 
Google Analytics 
Monetate 
Bing Ads 
BloomReach 
Yahoo DOT Tag 
Yahoo Analytics 
BlueKai 
DoubleClick 
GA Audiences 
Facebook Connect 
Facebook Custom Audiences 
 
Zrušenie 
Návštevníci webstránky, ktorí nechcú, aby sa ich údaje používali v službe Google Analytics, 
si môžu nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Ak chcete 
zrušiť službu Analytics pre webstránku, navštívte stránku Google Analytics opt-out page a 
nainštalujte si doplnok pre váš prehliadač. Viac informácií o možnosti zrušenia a správnej 
inštalácii doplnku prehliadača získate tu. 
Návštevníci môžu zrušiť službu Google Analytics pre zobrazovanie reklamy a prispôsobiť 
reklamy v Reklamnej sieti Google aj pomocou Nastavenie reklamy 
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