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Zásady používania cookies na stránkach spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o. 
 
Čo sú cookies? 
 
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, 
Google Chrome, Firefox) v jeho počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. 
Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala vaše koncové zariadenie alebo aby vám 
pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. 
Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej 
inej nie. Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v 
zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.). 
 
V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás 
týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, 
že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto 
budeme považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu. 
 
Na čo sa cookies používajú? 
Cookies, ktoré Silverside Financial services, s.r.o. používa sú bezpečné. Viaceré z nich sú určené práve na to, aby 
poskytovali potrebné a nevyhnutné zabezpečenie na ochranu vašich údajov a účtov. 
Silverside Financial services, s.r.o. používa cookies aj na to, aby vám zabezpečila čo najpohodlnejšie využitie jej 
webových stránok. Cookies, ktoré požívame vám umožňujú prihlásenie do našich webových stránok, umožňujú 
nám zapamätať si a zachovať vaše preferencie ohľadom prehliadania našich webových stránok, ako napríklad 
nastavenie jazyka, automatické zobrazenie poslednej prehliadanej stránky pri ďalšej návšteve alebo napríklad 
používať finančné aplikácie na webovej stránke výpočet úrokov, splátok a na to, aby sme vám predstavili taký 
obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť zaujímavý, ale len v súvislosti s produktmi 
Silverside Financial services, s.r.o. 
Cookies používame aj na štatistické a analytické účely, na vyhodnotenie používania našich webových stránok 
a umožňujú nám tak vylepšovať naše webové stránky pre všetkých používateľov. Pomáhajú nám určiť, čo naši 
užívatelia preferujú a naopak, čo sa im nepáči. 
Ak nájdete na stránkach Silverside Financial services, s.r.o. linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, 
že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré 
na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových 
stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje. 
 
Ako spolupracujeme s tretími stranami? 
Tretie strany sú partneri Silverside Financial services, s.r.o., ktorým dôverujeme. Zahŕňajú partnerov, ktorí pre nás  
zabezpečujú potrebné funkcionality a vylepšenia webových stránok a ich vývoj, alebo ktorí nám poskytujú štatistiky 
napríklad o najnavštevovanejších stránkach. 
Na vyhodnocovanie štatistík môžeme o vás zhromažďovať údaje o vašom pripojení a počítači (napr. IP adresu, typ 
a nastavenie prehliadača, operačný systém). Takéto údaje sa však nekombinujú s inými osobnými údajmi o vašej 
osobe.  
Nepoužívame cookies na poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám. Vaše údaje v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa, telefónny alebo emailový kontakt poskytneme tretej strane len vtedy, ak nám na to dáte súhlas 
alebo je to potrebné pri poskytnutí produktu alebo služby z nášho portfólia.  
V prípade, ak si neželáte, aby sme vo vašom prípade používali cookies na štatistické resp. reklamné účely, máte 
možnosť zakázať ich zápis priamo vo svojom webovom prehliadači. Viac informácií nájdete na stránkach 
spoločností Google, Adobe, alebo na Network Advertising Initiative. 
  
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na vašej slobodnej vôli. Je však potrebné 
vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť 
a znížený užívateľský komfort. 
Tieto odkazy na stránky vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez váš internetový 
prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, 
ktoré navštevujete cez váš internetový prehliadač. 


