
 

Upozornenie týkajúce sa súborov cookie 

Súbor cookie je malý súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer každá webová stránka využíva 

technológie súborov cookie. Váš internetový prehliadač stiahne súbory cookie pri prvej návšteve webovej 

stránky. Keď sa táto webová stránka znovu otvorí na tom istom koncovom zariadení, spätne sa odošle súbor 

cookie a v ňom uložené informácie buď webovej stránke, ktorá ho vytvorila (súbor cookie prvej strany), alebo 

inej webovej stránke, ku ktorej patrí (súbor cookie tretej strany). Na základe toho dokáže webová stránka 

rozpoznať, že ste ju už predtým otvorili pomocou tohto prehliadača. V niektorých prípadoch sa môže 

zobrazený obsah odlišovať. 

Súbory cookie sú užitočné, pretože môžu vylepšiť používateľskú prístupnosť pri otvorení webovej stránky, 

ktorú ste už niekoľkokrát navštívili. Za predpokladu, že používate to isté koncové zariadenie a ten istý 

prehliadač, ako predtým, zapamätajú si súbory cookie vaše preferencie, ako využívate webovú stránku, 

a prispôsobia zobrazené ponuky vašim osobným záujmom a požiadavkám. 

Momentálne využívame výlučne také súbory cookie, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky, tzv. 

základné súbory cookie. 

Základné súbory cookie, ktoré je možné označiť aj ako „bezpodmienečne potrebné“ alebo „dôležité“, 

zabezpečujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli využívať túto webovú stránku požadovaným spôsobom. 

Tieto súbory používa výlučne táto webová stránka a preto je možné ich zaradiť medzi súbory cookie prvej 

strany.  

Súbor cookie prvej strany ukladá aj vaše rozhodnutie o používaní súborov cookie na tejto webovej stránke. 

Váš súhlas nie je na použitie základných súborov cookie potrebný. 

Základné súbory cookie nie je možné na webovej stránke svojvoľne deaktivovať. Všeobecne však môžete 

kedykoľvek deaktivovať súbory cookie vo vašom prehliadači. Väčšina prehliadačov ponúka nasledujúce 

možnosti v rámci nastavení súkromnej sféry: 

 

• deaktivácia súborov cookie, 

• vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača, 

• zablokovanie súborov cookie tretej strany (napr. reklamné banery), 

• súhlas pred nastavením súboru cookie. 

 

Zoznam základných súborov cookie 

 
(1) Súbory cookie správy relácie – súbory cookie ID používateľa, zariadenia a relácie spolu so súbormi 

cookie časovej pečiatky pre načasovanie relácií po neaktivite.  

(2) Súbory cookie Application Security Management (ASM) na ochranu webovej infraštruktúry pred 

bezpečnostnými zásahmi.  

(3) Súbory cookie smerovania – na postúpenie žiadostí pre jednotlivú reláciu na daný server, aby bola 

služba konzistentná.  
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Názov súboru cookie Kategória Dĺžka ukladania 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Kategória (1) Dĺžka relácie 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Kategória (1) Dĺžka relácie 

- WorkdayLB_UICLIENT Kategória (3) Dĺžka relácie 

- TS**** Kategória (2) Dĺžka relácie 

cdnDown  Kategória (3) Dĺžka relácie 

cdnWonRace Kategória (3) Dĺžka relácie 

timezoneOffset Kategória (1) Dĺžka relácie 

wday_vps_cookie Kategória (3) Dĺžka relácie 
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