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MIDARO – Cookies politika 

Webovej stránky: www.magickeuctovnictvo.sk 

 

 

Toto vyhlásenie o Cookies politike je platné pre všetky partnerské firmy a spoločnosti obchodnej 

značky MIDARO: 

 

 MIDARO KURZY s.r.o. Vajanského 865/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO: 50 614 401, DIČ: 21 204 103 14 

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 66902/L 

 

 MIDARO EDUCATION s.r.o. Vajanského 865/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO: 36 382 302, DIČ: 20 201 330 38 

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11316/L 

 

 MIDARO ECONOMY s.r.o. Vajanského 865/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO: 52 055 523, DIČ: 21 208 916 74 

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 71195/L 

 

 Ing. Daniela Hrivíková MIDARO Vajanského 865/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO: 33 681 449 DIČ: 10 212 102 12 

Číslo živn. registra: 504-4195, okresný úrad Žilina 

 

 Ing. Miroslav Hrivík - MIDARO Vajanského 865/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO:40 521 109 DIČ: 10 323 991 04 

Číslo živn. registra: 504-12536, okresný úrad Žilina 

 

 Mgr. Miroslav Hrivík Vajanského 865/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

IČO:44 933 282 DIČ: 10 794 250 17 

Číslo živn. registra: 580-43852, okresný úrad Žilina 

 

 

 

Pokiaľ potrebujete s čímkoľvek pomôcť, vysvetliť alebo poradiť, napíšte nám alebo zavolajte.  

S radosťou s Vami všetko vyriešime. 

 
Zákaznícka podpora MIDARO 

E-mail: kurzy@midaro.sk 

Tel.: +421 917 601 752 

WEB: www.magickeuctovnictvo.sk 

WEB účtovnej kancelárie: www.midaro.sk  

http://www.magickeuctovnictvo.sk/
http://www.magickeuctovnictvo.sk/
http://www.midaro.sk/
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Partnerské firmy a spoločnosti obchodnej značky MIDARO ako prevádzkovatelia na 

účely ochrany osobných údajov používame na tejto stránke magickeuctovnictvo.sk 

súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej 

reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. 

prispôsobenie zobrazenia webovej stránky. 

 

Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame zo svojimi partnermi 

pôsobiacimi v oblasti sociálnych médii, inzercie a analýzy.  

Na základe súborov cookies dokážeme prispôsobovať našu ponuku konkrétnemu 

návštevníkovi. Bez týchto súborov by sme nedokázali zistiť, čo vás zaujalo a v 

internetovom svete by sme nedokázali pružne vyhovieť vašim požiadavkám. 

 

O súboroch cookies 

Cookies sú malé súbory, ktoré posielajú aplikácie webu magickeuctovnictvo.sk do 

Vášho prehliadača behom návštevy a používania stránok. Cookies z webu 

magickeuctovnictvo.sk zvyšujú čitateľom užívateľský komfort. 

  

Na aký účel použijeme cookies 

Súbory cookies môžeme rozdeliť do dvoch skupín:  

 Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie 

zobrazovania a pod.) – sú spracované na základe oprávneného záujmu 

prevádzkovateľa. 

 Cookies cielenej reklamy – spracované na základe Vášho súhlasu. 

 

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené 

sprostredkovateľom ako sú Google alebo Facebook. Webové stránky však môžete 

používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov 

webu – a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača. 

Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je 

aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla 

„Súhlasím“, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. 
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Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: „Prevádzkovateľ webu MIDARO 

KURZY ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov spracováva na tejto 

webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok 

ako aj pre analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež aj pre retargeting (cielená 

reklama).“ Súhlas udeľuje na dobu, ktorá je uvedená v cookie politike pri 

jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové 

účely môžete kedykoľvek odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného 

internetového prehliadača. 

 

Cookies tretích strán  

Na webe magickeuctovnictvo.sk sú využívané cookies prostredníctvom tretích strán 

- jedná sa o cookies, ktoré slúžia k meraniu návštevnosti webu, personalizácii 

reklamy, používania webu, zberu emailových adries a prihlasovania do členských 

sekcií. 

 

 Cielená reklama - reklamný systém Google Adwords 

Doba spracovania: 540 dní 

o  Pravidlá ochrany súkromia tu. 

 

 Cielená reklama - reklamné systémy Facebook 

Doba spracovania: 180 dní 

o  Pravidlá ochrany súkromia tu. 

 

 Monitoring návštevnosti, získanie štatistických informácií - Google Analytics 

Doba spracovania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do 

odstránenia informácií (napr. cez delete cache) 

o  Pravidlá ochrany súkromia tu. 

 

 Zber emailových adries – Smartemailing 

Doba spracovania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do 

odstránenia informácií (napr. cez delete cache) 

https://policies.google.com/privacy?hl=sk#nosharing
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
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o  Pravidlá ochrany súkromia tu. 

 

 Prihlasovanie do členských sekcií – Mioweb 

Doba spracovania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do 

odstránenia informácií (napr. cez delete cache) 

o  Pravidlá ochrany súkromia tu. 

 

Odmietnutie cookies 

Odmietnutie cookies zo stránky magickeuctovnictvo.sk a tretích strán môžete 

nastaviť vo Vašom prehliadači internetových stránok. Dole uvádzame postup pre 

konfiguráciu cookies u troch najčastejšie používaných prehliadačov. 

Internet Explorer: v menu "Nástroje", "Možnosti internetu", karta "Osobné údaje" a 

v časti "Upresniť" môžete nastaviť správanie prichádzajúcich cookies. (Prijať, 

Blokovať, Pýtať sa). Potom kliknite na tlačidlo OK. Tento postup funguje v 

prehliadači Internet Explorer vo verzii 11. V iných verziách browserov môže byť 

správa cookies na inom mieste.  

 

Firefox: v menu "Nástroje", "Možnosti" a "Súkromie" a kliknite na "odobrať niektoré 

cookies". V poli vyberte cookies, ktoré chcete zmazať. Tento postup funguje v 

prehliadači Firefox 39. V iných verziách môže byť umiestnenie správy cookies na 

inom mieste.  

 

Google Chrome: "Menu", "Nastavenie" a do poľa napísať "cookie". Prvé tlačítko 

"Nastavenie obsahu" umožní spravovať cookies vo Vašom prehliadači. Tento postup 

je funkčný v prehliadači Chrome44. V iných verziách môže byť umiestnenie správy 

cookies na inom mieste.  

Zablokovaním cookies zo stránky rozvijajsa.sk obmedzíte funkčnosť niektorých 

mojich aplikácii. Niektoré služby Vám potom nebudú fungovať. 

 

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte 

práva, o ktorých sa dočítate v dokumente „MIDARO – ochrana osobných údajov“ 

https://www.smartemailing.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
https://smartselling.cz/obchodni-podminky/
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Vypracoval: Mgr. Miroslav Hrivík 

 

V Kysuckom Novom Mesto, dňa 14.4.2020 


