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POUŽÍVANIE COOKIES A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ  

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
 

Ochrana údajov 

Webová stránka Würth International Trading s.r.o. slúži na to, aby sme Vás informovali o našej 

spoločnosti, o skupine Würth a našich aktivitách, produktoch a službách. Rešpektujeme Váš záujem o 

ochranu osobných údajov.  

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas – ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane 

osobných údajov – so získaním a spracovaním informácií. Zároveň akceptujete, že spoločnosť je 

oprávnená toto prehlásenie o ochrane osobných údajov v určitých časových intervaloch podľa vlastného 

uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia meniť, dopĺňať, zrušiť alebo iným spôsobom aktualizovať. 

Ak sa na webovej stránke Würth International Trading s.r.o. požaduje zadanie osobných údajov, tieto sa 

ukladajú a spracovávajú výlučne za účelom individuálnej starostlivosti o Vás, preposlania Vami 

požadovaných informácií o produktoch alebo vyžiadaných ponúk a prípadne sa poskytnú koncernu 

Würth. Würth International Trading s.r.o. uisťuje, že s Vašimi údajmi pracujeme s náležitou starostlivosťou 

a v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov. 

 

Matomo 

Táto webová stránka používa aplikáciu Open Source pre webovú analytiku Matomo (predtým Piwik). 

Matomo používa takzvané „cookies“. To sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré 

umožňujú prostredníctvom vás analýzu používania webovej stránky. Na to sa ukladajú informácie o 

používaní tejto webovej stránky vygenerované prostredníctvom cookies na našom servery. IP adresa sa 

pred uložením anonymizuje. 

Informácie o používaní tejto webovej stránky vygenerované prostredníctvom cookies nie sú poskytované 

tretím osobám. Môžete zamedziť ukladaniu cookies zodpovedajúcim nastavením vášho internetového 

prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie 

tejto webovej stránky v plnom rozsahu. 

 

Cookies 

Využívame nevyhnutné cookies na zlepšenie užívateľského komfortu našej webovej stránky. Ak naše 

cookies zablokujete, upozorňujeme, že naša webová stránka bude mať zníženú funkčnosť a znížený 

užívateľský komfort. 

 

 



 

 

Würth International Trading s.r.o. · SK 831 07 Bratislava · Slovakia · T +421 2 4921 1111 · F +421 2 4921 1555 

info@wurth-int.com · www.wurth-int.com 

Sídlo: Rybničná 40/A · SK 831 07 Bratislava  

IČ DPH: SK2020334316 

 

 

Čo sú súbory cookies? 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom pevnom disku a ukladajú určité 

nastavenia a údaje, aby tieto odosielali našej webovej stránke prostredníctvom vášho internetového 

prehliadača. V zásade sa rozlišuje medzi dvomi druhmi cookies, takzvanými dočasnými cookies, ktoré sa 

vymažú akonáhle zatvoríte váš prehliadač a permanentnými cookies, ktoré zostávajú uložené dlhšiu 

dobu, alebo bez doby platnosti na Vašom pevnom disku. Toto uloženie vám uľahčuje užívanie, pričom sa 

napríklad určité údaje o Vás uložia, takže ich nemusíte zadávať opakovane. 

Väčšina nami používaných cookies sa po zatvorení prehliadača automaticky z vášho pevného disku 

vymaže (preto dočasné cookies). Dočasné cookies sú napríklad potrebné na to, aby sa odkaz na 

cookies znova nezobrazoval na každej strane. Okrem toho používame aj cookies, ktoré zostávajú na 

vašom pevnom disku. Pri vašej ďalšej návšteve sa tak automaticky rozpozná, že ste u nás už boli. Tieto 

permanentné cookies sa ukladajú na pevný disk a po uplynutí vopred určeného času sa sami vymažú. 

 

Aké cookies používame? 

 

Typ Názov Účel Exspirácia Tretie strany 

Technická 

nevyhnutnosť 

pre správny 

chod webovej 

stránky. 

pll_language 
Uloženie nastavení 

jazyka. 
1 rok 

Neposkytuje sa 

tretím stranám. 

Analytika 

a štatistiky. 
_pk_ses.13.91a2 

Sleduje správanie sa 

návštevníkov a meria 

výkonnosť web 

stránky. 

30 minút 
Neposkytuje sa 

tretím stranám. 

Analytika 

a štatistiky. 
_pk_id.13.91a2 

Sleduje správanie sa 

návštevníkov a meria 

výkonnosť web 

stránky. 

1 rok 
Neposkytuje sa 

tretím stranám. 

youtube.com YSC 
Sledovanie prehratí 

vložených videí. 

po opustení 

webovej 

stránky 

Cookies tretích 

strán. 

youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 

Sledovanie 

používateľských 

preferencií pre videá 

YouTube vložené do 

stránok. 

6 mesiacov 
Cookies tretích 

strán. 
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youtub.com DEVICE_INFO 

Informácie 

o používanom 

zariadení. 

6 mesiacov 
Cookies tretích 

strán. 

 

Kontakt 

V prípade otázok alebo sťažností týkajúcich sa dodržiavania nášho vyhlásenia o ochrane osobných 

údajov, alebo doporučení či pripomienok na zlepšenie našej ochrany údajov, nám prosím pošlite e-mail 

na adresu ochranaou@wurth-int.com. Zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov Würth 

International Trading s.r.o. môžete kontaktovať aj telefonicky na telef. čísle : +421 2 49 211 111. 

 

 

 

 

 


