
Všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov a používanie cookies 

Prevádzkovateľom webovej stránky www.priemyselneparkyslovenska.sk (ďalej len „webová stránka“) 

je spoločnosť MH Invest II, s. r. o., IČO: 50 021 150, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, 

Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

číslo: 107047/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).  

Správcom webovej stránky je spoločnosť iPARTNER, s. r. o., IČO: 43 802 338, so sídlom 1. mája 34/193, 

031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 19751/L (ďalej len „správca“). 

Osobnými údajmi sa na účely týchto všeobecných podmienok rozumejú v zmysle § 2 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov: „... údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, 

ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného 

identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné 

údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, 

ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu 

identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“ 

Prevádzkovateľ a správca sa zaväzujú udržať v tajnosti osobné údaje a zachovať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, ktorými priamo alebo nepriamo disponujú v súvislosti s prevádzkou alebo správou 

webovej stránky.  Poskytnuté informácie nebudú zverejnené ani použité na komerčné účely. 

Prevádzkovateľ a správca vyhlasujú, že nenesú žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov na 

webových stránkach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme akéhokoľvek prepojenia na http://www. 

priemyselneparkyslovenska.sk/ okrem webovej stránky www.mhinvest2.sk. 

Súbory cookies 

Webová stránka používa súbory cookies, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie a nevyhnutnú 

funkcionalitu tejto webovej stránky. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa stiahnu do Vášho 

zariadenia pri používaní našej webovej stránky. Je to bežná prax väčšiny webových 

lokalít. Prehliadaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním. 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom 

zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie 

o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve webovej stránky alebo prehliadaní jej 

jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na 

stránke www.whatarecookies.com. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači 

a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade 

však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré 

nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Používanie cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina 

prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo východzom nastavení.  
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