
 
Informácie o cookies – čo to je, ako s nimi pracujeme, ako zmeniť 
nastavenie svojich cookies  
 
Cookies  
 
Čo je „cookie"  

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam 
umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia 

návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by 

bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.  
 

Viac informácií o súboroch cookie získate na týchto užitočných stránkach:  
AboutCookies.org - http://www.aboutcookies.org   

Wikipédia - http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie   

 
Prečo používame cookies  

Väčšina internetových stránok, vrátane stránok našej spoločnosti, využíva tzv. cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť 
a spríjemniť vám používanie našich stránok. Návštevou našich stránok vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto 

technológie v zmysle možností a nastavení, ktoré vám poskytujeme a o ktorých vás informujeme, pričom svoje 
rozhodnutie ohľadne zberu cookies môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nastavení jednotlivých súborov cookies 

konkrétnych reklamných či analytických systémov, prípadne zamietnuť všetky cez príslušné nastavenie vášho 

prehliadača.  
 

Kategórie cookies 
 

Systémové cookies 

Systémové, resp. nutné cookies sú potrebné na poskytovanie základných funkcií na našej webovej stránke. 
Systémové cookies sa nevyužívajú na ukladanie osobných údajov. Bez tohto typu cookies nemôže webová stránka 

správne fungovať. 
 

Štatistické cookies 

Ide o cookies, ktoré analyzujú anonymné informácie o návštevnosti webových stránok, výkonnosti webových 
stránok. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozoznať a zrátať počet návštevníkov a zdroje dátových prenosov tak, 

aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našich stránok. Pomáhajú nám pochopiť, či ste mali nejaké problémy 

alebo chybové hlásenia z určitých stránok, aby sme vedeli, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne a aj to, 
ako sa návštevníci po stránkach pohybujú, čo nám pomôže prispôsobiť a zlepšiť naše stránky tak, aby boli 

užitočnejšie, aby bola intuitívnejšia navigácia pre celkove pozitívnejší online zážitok pri prehliadaní stránok našimi 
používateľmi. Všetky takto analyzované informácie sú anonymné. 

 

Marketingové cookies 
Marketingové cookies využívame k prispôsobeniu informácií o našich produktoch a službách podľa vašich záujmov 

a podľa toho, aké typy informácií o Prima banke hľadáte. Vďaka tomuto typu cookie súborov vám dokážeme 
zobrazovať relevantnú reklamu a vybrané informácie o našich produktoch a službách. 

 

Ako zmeniť svoje nastavenie cookies? 
Nastavenia cookies máte možnosť zmeniť priamo vo svojich prehliadačoch a cookies tak mazať alebo blokovať ich 
automatické prijímanie, ak si to želáte. Zoznam cookies, ktoré sú využívané webovou stránkou www.primabanka.sk 

môžete spravovať priamo na našej webovej stránke v časti Nastavenia cookies. 

http://www.aboutcookies.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.primabanka.sk/
https://www.primabanka.sk/nastavenia-cookies

