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Aký typ informácií zhromažďujeme? 

- Prijímame, zhromažďujeme a ukladáme akékoľvek informácie, ktoré zadáte na našich webových stránkach, 

alebo nám ich poskytujete iným spôsobom. Ďalej zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP), ktorá sa 

používa na pripojenie počítača k internetu; Prihlásiť sa; emailová adresa; heslá; informácie o počítači a 

pripojení a história nákupu. Softvérové nástroje môžeme použiť na meranie a zhromažďovanie informácií o 

reláciách vrátane časov odozvy stránok, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii so stránkami a 

metód používaných na prechádzanie mimo stránky. Zhromažďujeme tiež informácie umožňujúce identifikáciu 

osôb (vrátane mena, e-mailu, hesla, komunikácie); podrobnosti o platbe (vrátane informácií o kreditnej karte), 

komentáre, spätná väzba, recenzie produktov, odporúčania a osobný profil. 

 

Za akým účelom zhromažďujeme cookies? 

- Tieto neosobné a osobné informácie zhromažďujeme na tieto účely: 

- Poskytovať a prevádzkovať Služby; 

- Poskytovať našim používateľom nepretržitú pomoc zákazníkom a technickú podporu; 

- Byť schopný kontaktovať našich návštevníkov a používateľov so všeobecnými alebo personalizovanými 

oznámeniami a propagačnými správami; 

- Vytvárať agregované štatistické údaje a iné agregované a / alebo odvodené neosobné informácie, ktoré my 

alebo naši obchodní partneri môžeme použiť na poskytovanie a zlepšovanie našich príslušných služieb; 

- Dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia. 

 

Ako ukladáme, používame, zdieľame a zverejňujeme osobné informácie návštevníkov svojich stránok? 

- Naša spoločnosť je hosťovaná na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám 

umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom ukladania údajov, 

databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Vaše dáta ukladajú na zabezpečených serveroch za bránou firewall. 

- Všetky brány priamych platieb, ktoré ponúka spoločnosť Wix.com a ktoré používa naša spoločnosť, 

dodržiavajú normy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktoré riadi Rada bezpečnostných štandardov PCI, čo je 

spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú 

zabezpečiť bezpečné zaobchádzanie s informáciami o kreditnej karte v našom obchode a jeho poskytovateľoch 

služieb. 

Ako komunikujeme s návštevníkmi svojich stránok? 

Môžem vás kontaktovať, na prieskum vašich názorov prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov, na zasielanie 

aktualizácií o našej spoločnosti alebo podľa potreby že vás budeme kontaktovať, aby sme presadili našu používateľskú 

dohodu, príslušné vnútroštátne právne predpisy a akúkoľvek dohodu, ktorú s vami môžeme mať. Za týmto účelom vás 

môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, textových správ a poštou. 

 

typ: 

Súbory cookie prvej strany: Súbory cookie, ktoré spoločnosť Wix umiestňuje na vašom webe. 

Súbory cookie tretích strán: Súbory cookie, ktoré umiestňujú a používajú tretie strany. 

 



doba trvania: 

Relácie (prechodné) súbory cookie: Tieto súbory cookie sa vymažú, keď návštevníci stránok zatvoria svoje prehliadače a 

nepoužívajú sa na zhromažďovanie informácií zo svojich počítačov. Spravidla ukladajú informácie vo forme identifikácie 

relácie, ktorá osobne neidentifikuje používateľa. 

Trvalé (trvalé alebo uložené) súbory cookie: Tieto súbory cookie sa ukladajú na pevný disk návštevníka stránok, kým 

nevyprší ich platnosť (v určený dátum vypršania platnosti) alebo kým sa neodstránia. Tieto súbory cookie sa používajú na 

zhromažďovanie identifikačných informácií o používateľovi, ako je napríklad správanie pri surfovaní na webe alebo 

preferencie používateľa pre konkrétnu stránku. 

 

Kategória: 

Prísne potrebné súbory cookie: Sú to súbory cookie, ktoré umožňujú vašim návštevníkom prezerať vaše stránky. Sú tiež 

potrebné z bezpečnostných dôvodov. 

Funkčné cookies: Tieto cookies „zapamätajú“ zaregistrovaných návštevníkov / zákazníkov, aby sa zlepšila ich 

používateľská skúsenosť. 

First-Party Cookies 

Strictly 

Necessary   

Cookie name Duration Purpose 

ForceFlashSite Session When viewing a mobile site (old mobile under m.domain.com) it will force 

the server to display the non-mobile version and avoid redirecting to the 

mobile site 

hs Session Security 

smSession Persistent (Two 

days or two weeks) 

Identifies logged in site members 

XSRF-TOKEN Session Security 

Functionality 
  

Cookie name Duration Purpose 

svSession Persistent (Two 

years) 

Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site 

SSR-caching Session Indicates how a site was rendered.  

smSession Persistent (Two 

weeks) 

Identifies logged in site members 

Third-Party Cookies 



Functionality 
  

Cookie name Duration Purpose 

TS* Session Security 

TS01******* Session Security 

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters) Session Security 

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters) Session Security 

Zdroj: Wix.com  

 

Je dôležité si uvedomiť, že služby tretích strán, ako napríklad Google Analytics alebo iné aplikácie ponúkané 

prostredníctvom trhu aplikácií Wix, ukladanie súborov cookie alebo využívanie iných technológií sledovania 

prostredníctvom služieb spoločnosti Wix (stránka na tvorbu webu martinabella.com), môžu mať svoje vlastné pravidlá 

týkajúce sa spôsobu zhromažďovania a ukladania informácií. Keďže ide o externé služby, na takéto postupy sa 

nevzťahuje politika ochrany osobných údajov spoločnosti BellaMia services, s.r.o. 

Marketingové a reklamné cookies –používame na to, aby sme vám na vedeli zobrazovať reklamu, ktorá vás podľa 

vašich predchádzajúcich preferencií môže zaujímať a na realizáciu obdobných marketingových činností. Cookies tohto 

typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri tomto type  cookies využívame tretie strany: 

Google AdWords, Google 

Analytics 

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Írsko 

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť 

cookies môžete tu. 

Facebook Pixel 

Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour 

Dublin 2, Írsko 

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť 

cookies môžete tu. 

 

 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

