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INFORMÁCIA O POUŽÍVANÍ COOKIES
Táto informácia bližšie popisuje využívanie súborov cookies na webovej stránke moja.pss.sk 
(ďalej aj „Moja PSS“). 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ 
Prevádzkovateľom webovej stránky Moja PSS je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 
30, Bratislava, 829 48, IČO: 31 335 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej iba „PSS“). 

ČO SÚ SÚBORY COOKIES 
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky využívajúcej takéto súbory, 
uložia do prehliadača v zariadení, z ktorého danú stránku prehliadate (počítač, smartphone a pod.).  

Existujú rôzne druhy cookies. 
Niektoré slúžia na technické zabezpečenie spojenia s prehliadanou webovou stránkou, niektoré na 
štatistické sledovanie využívania jednotlivých funkcionalít webových stránok. Zároveň existujú aj cookies, 
ktoré sa ukladajú vo Vašom prehliadači dlhodobejšie a pri návšteve webovej stránky dostane stránka 
k uloženým súborom vo Vašom prehliadači prístup, čo jej umožňuje vykonávať rôzne funkcie ako zistiť 
Vaše nastavenia, ponúknuť Vám preferované informácie, zobraziť relevantnejšie reklamy a podobne. 

Viac informácií k súborom cookies môžete nájsť na www.allaboutcookies.org. 

AKÉ COOKIES A ZA AKÝM ÚČELOM PSS VYUŽÍVA 
PSS na stránke Moja PSS používa iba nevyhnutne potrebné cookies. Iné typy cookies (napríklad 
štatistické, analytické a marketingové) na Moja PSS nepoužívame. 

Nevyhnutne potrebné cookies zabezpečujú technické spojenie a funkčnosť stránky Moja PSS. Je na 
nich závislá samotná funkčnosť webovej stránky, bez nich nie je možné zabezpečiť zobrazovanie jej 
obsahu a jej funkčnosť v súlade s očakávaniami jej návštevníkov. 

Tieto cookies využívame za účelom poskytnutia online pripojenia do portálu Moja PSS, zabezpečenia 
bezpečného pripojenia, ochrany pred útokmi alebo inými protiprávnymi konaniami v súvislosti 
s využívaním stránky Moja PSS. 

NA ZÁKLADE ČOHO SÚBORY COOKIES PSS VYUŽÍVA 
Nakoľko na Moja PSS používame iba nevyhnutne potrebné cookies, v zmysle § 109 ods. 8 zákona  
č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení na ich používanie nepotrebujeme 
súhlas návštevníka Moja PSS. 

Využívanie týchto cookies odôvodňuje uvedeným ustanovením zákona. Ich využívanie je súčasne 
potrebné aj pre plnenie zmluvy, ktorú máme s klientom uzatvorenú. PSS zmluvne zaviazala umožniť 
klientom prístup do portálu Moja PSS, pričom bez využívania týchto cookies by službu nebolo možné 
poskytnúť.  

DOBA UCHOVÁVANIA COOKIES 
Dĺžka doby, počas ktorej sú cookies uložené v prehliadači návštevníka Moja PSS závisí od jednotlivých 
konkrétnych súborov cookies. Okrem jedného typu súborov cookies, ktorý je v prehliadači návštevníka 
uložený 30 minút po ukončení prehliadania stránky Moja PSS, používame na stránke Moja PSS iba 
cookies, ktoré sú v prehliadači návštevníka uložené iba počas prehliadania tejto stránky a po ukončení 
jej prehliadania sa automaticky zmažú. 



PROSTREDNÍCTVOM KOHO ÚDAJE SPRACÚVAME 
Údaje získané prostredníctvom cookies sú primárne určené pre účely PSS. Nakoľko na zabezpečenie 
technického  prevádzkovania a bezpečného pripojenia do Moja PSS využívame odborné služby 
dodávateľských subjektov, môžu mať k údajom získaným prostredníctvom cookies prístup aj 
spoločnosti, prostredníctvom ktorých technické a bezpečné pripojenie do Moja PSS zabezpečujeme. 
S týmito spoločnosťami má PSS riadne uzatvorený zmluvný vzťah, z ktorého, okrem iného, daným 
spoločnostiam vyplýva aj záväzok zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
pri poskytovaní služieb pre PSS dozvedia. 

AKO MÔŽETE NASTAVENIE COOKIES SPRAVOVAŤ 
Keďže na stránke Moja PSS využívame súbory cookies, na ktoré nepotrebujeme Váš súhlas, nie je 
možné dosiahnuť ich nevyužívanie jeho neudelením, resp. odvolaním už udeleného súhlasu. 

Možnosť webových stránok ukladať vo Vašom prehliadači súbory cookies však môžete spravovať 
nastavením svojho prehliadača. Spôsob, akým je odmietnutie využívania cookies prostredníctvom 
nastavení prehliadača možné nastaviť, závisí od konkrétneho používaného prehliadača, odporúčame 
riadiť sa oficiálnou dokumentáciou poskytovateľa takejto služby. 

V prípade, ak nastavíte svoj prehliadač, z ktorého navštevujete stránku Moja PSS tak, aby neumožňoval 
ukladanie súborov cookies, nevie PSS garantovať požadovanú funkčnosť stránky Moja PSS, resp. 
môže dôjsť k úplnému znemožneniu prihlásenia sa do portálu Moja PSS. 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
Pokiaľ máte otázky k využívaniu súborov cookies na stránke Moja PSS, alebo otázky týkajúce sa 
spracúvania osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu PSS za dohľad nad spracúvaním 
a ochranou osobných údajov.  

Môžete tak urobiť elektronicky na adrese osobneudaje@pss.sk, resp. písomne zaslaním podania na 
adresu: 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,  

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov 

Bajkalská 30 

829 48 Bratislava
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