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JAK POUŽÍVÁME COOKIES? 

1. CO TADY NAJDETE? 

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné 
cookies. 

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, obchodní společnost 
Vasky trade s.r.o., se sídlem Lhota 279, 763 02 Lhota, IČ: 047 79 207 používáme. 

2. CO JSOU COOKIES? 

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle 
do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu 
a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou 
nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout 
či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči. 

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou: 

● zajištění fungování základních funkcí Webu, 

● uložení preferovaného jazyka, 

● analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu, 

● marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách. 

3. JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME? 

Na tomto Webu používáme tyto typy cookies: 

A. Základní (nutné) cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní 
funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou 
automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy 
vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu.  

B. Preferenční cookies, které ovlivňují vzhled a chování Webu (např. volba jazyka). 

C. Statistické cookies, které jsou využívány pro zjišťování, jak Web využíváte. 

D. Marketingové cookies, které jsou používány pro zobrazování pro vás relevantních 
reklam a které jsou hodnotnější pro třetí strany. Jedná se tedy zejména o cookies 
třetí strany. 



4. JAKÉ KONKRÉTNÍ COOKIES POUŽÍVÁME? 

A. Základní (nutné) cookies 

Základní cookies nám pomáhají umožnit základní funkce Webu, jako je navigace 
stránek nebo přístup k zabezpečeným částem Webu.   

K tomuto účelu používáme konkrétně tyto cookies: 

Název cookie Poskytovatel Účel Doba trvání Typ 

/wp-admin/admin-ajax.php-
wc_cart_hash 

Vasky.cz 

Nezbytné pro 
fungování 
nákupního košíku 
na Webu. 

Trvalé HTML 

CookieConsent Vasky.cz 
Uchování vašich 
preferenčních 
cookies. 

1 rok HTTP 

PHPSESSID Vasky.cz 

Uchovává stav 
relace uživatele 
v rámci požadavků 
Webu. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

HTTP 

sid Imedia.cz 
Uchovává stav 
uživatelů v rámci 
požadavků Webu. 

29 dní HTTP 

Wc_fragments Vasky.cz 

Nezbytné pro 
fungování 
nákupního košíku 
na Webu. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

HTML 

Woocommerce_cart_hash Vasky.cz 

Nezbytné pro 
zapamatování 
zboží v nákupním 
košíku. Na základě 
obsahu košíku také 
umožňuje nabízet 
uživateli Webu 
související zboží. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

HTTP 

woocommerce_items_in_cart Vasky.cz 

Nezbytné pro 
fungování 
nákupního košíku 
na Webu. Na 
základě obsahu 
košíku také 
umožňuje nabízet 
uživateli Webu 
související zboží. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

HTTP 



wordpress_test_cookie Vasky.cz 

Kontroluje, zda 
prohlížeč uživatele 
podporuje soubory 
cookies. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

HTTP 

wp_woocommerce_session_# Vasky.cz 
Ukládá prováděné 
akce na webu. 

1 den HTTP 

B. Preferenční cookies 

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled 
a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, 
nebo preferovaný jazyk. Konkrétně používáme tento cookie: 

Název cookie Poskytovatel Účel 
Doba 
trvání 

Typ 

Wpml_referer_url Vasky.cz 

Nezbytné pro 
zachování 
preferovaného 
jazyka v rámci 
Webu. 

1 den HTTP 

C. Statistické cookies 

Statistické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics. 

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu 
s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání 
stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna 
takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně 
pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, 
že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, 
která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní 
údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).  

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá statistické cookies, naleznete zde: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

Konkrétně používáme následující cookies: 

Název cookie Poskytovatel Účel Doba trvání Typ 

_ga Vasky.cz 

Registrace unikátního ID 
k vygenerování 
statistických dat o 
používání Webu. 

2 roky HTTP 

_gat Vasky.cz 
Používáno Google 
Analytics k omezení 
množství požadavků. 

1 den HTTP 



_gid Vasky.cz 

Registrace unikátního ID 
k vygenerování 
statistických dat o 
používání Webu. 

1 den HTTP 

_hjAbsoluteSe
ssionInProgre
ss 

Vasky.cz 

Používáno k výpočtu 
toho, kolikrát byl Web 
navštíven různými 
návštěvníky. To je 
prováděno přidělením 
ID návštěvníkovi Webu, 
takže návštěvník není 
registrován dvakrát. 

1 den HTTP 

_hjid Vasky.cz 

Nastaví uživateli 
jedinečné ID. To 
umožňuje Webu 
získávat údaje o chování 
uživatelů pro statistické 
účely. 

1 rok HTTP 

_hjid Vasky.cz 

Nastaví uživateli 
jedinečné ID. To 
umožňuje Webu 
získávat údaje o chování 
uživatelů pro statistické 
účely. 

Trvalé HTML 

_hjIncludedIn
PageviewSam
ple 

Vasky.cz 

Určuje, jestli by měla 
být navigace 
zaregistrována na 
určitém statistickém 
místě. 

Trvalé HTML 

_hjIncludedIn
PageviewSam
ple 

Vasky.cz 

Určuje, jestli by měla 
být navigace 
zaregistrována na 
určitém statistickém 
místě. 

1 den HTTP 

Bounce Adnxs.com 

Zjišťuje, zda uživatel 
opustil Web okamžitě. 
Tyto informace jsou 
používány 
provozovatelem Webu 
pro statistické a 
analytické účely. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

Pixel Tracker 

p.gif Typekit.net 
Pro analytické účely 
sleduje speciální fonty 
používané na Webu. 

Po dobu 
zobrazování 

Pixel Tracker 



Tyto soubory cookies 
neregistrují žádné údaje 
o návštěvníkovi. 

stránky 
(sezení) 

seg Adnxs.com 

Registruje statistické 
údaje o chování 
uživatele Webu. Tyto 
informace jsou 
využívány 
provozovatelem Webu 
pro statistické účely. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

Pixel Tracker 

quartic_cooki
e 

Quartic.pl 
Pomáhá analyzovat 
chování návštěvníka na 
Webu. 

10 let HTTP 

 

D. Marketingové cookies 

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými 
stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé 
uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí 
inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook, YouTube, Google 
AdWords Conversion, Google AdSense a služby DoubleClick. 

Konkrétně používáme tyto marketingové cookies: 

Název cookie Poskytovatel Účel Doba trvání Typ 

_fbp Vasky.cz 

Tyto soubory používá 
Facebook ke sdělování 
reklamy od cizích 
inzerentů. Jedná se 
například o „real time 
bidding“  

3 měsíce HTTP 

_gcl_au Vasky.cz 

Používáno Google 
AdSense 
k experimentování 
s efektivitou reklamy 
v rámci webů 
využívajících jeho 
služeb. 

3 měsíce HTTP 

ads/ga-
audiences 

Google.com 

Používá Google 
AdWords k opětovnému 
zaujetí návštěvníků, u 
nichž je 
pravděpodobné, že se 
stanou zákazníky, na 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

Pixel Tracker 



základě jejich chování 
na různých webech. 

anj Adsnxs.com 

Registruje unikátní ID, 
které identifikuje 
zařízení vracejícího se 
uživatele. ID se používá 
pro cílené reklamy. 

3 měsíce HTTP 

C Adform.net 

Používá se ke kontrole, 
jestli uživatelův 
prohlížeč podporuje 
soubory cookies. 

29 dní HTTP 

fr Facebook.com 

Tyto soubory používá 
Facebook ke sdělování 
reklamy od cizích 
inzerentů. Jedná se 
například o „real time 
bidding“  

3 měsíce HTTP 

IDE Doubeclick.net 

Používáno Google 
DoubleClick k registraci 
a hlášení akcí uživatele 
po prohlédnutí nebo 
kliknutí na reklamu 
inzerenta za účelem 
měření účinnosti 
reklamy a k zobrazení 
cílených reklam 
uživateli. 

2 roky HTTP 

pagead/1p-
user-list/# 

Google, Inc. 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 

Pixel Tracker 

retargeting Imedia.cz 

Registruje chování 
uživatele a navigaci na 
webu a veškerou 
interakci s aktivními 
kampaněmi. Slouží k 
optimalizaci reklamy a 
efektivnímu 
přesměrování. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

Pixel Tracker 

test_cookie Doubleclick.net 

Kontroluje, jestli 
prohlížeč uživatele 
podporuje soubory 
cookies. 

1 den HTTP 



tr (x2) 
Facebook.com 

Glami.cz 

Tyto soubory používá 
Facebook ke sdělování 
reklamy od cizích 
inzerentů. Jedná se 
například o „real time 
bidding“  

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

HTTP 

uid Adform.net 

Registruje uživateli 
unikátní ID, které 
rozpozná prohlížeč 
uživatele při navštívení 
webů používajících 
stejnou reklamní síť. 
Účelem je optimalizace 
zobrazování reklam na 
základě pohybů 
uživatele a nabídek 
poskytovatelů reklam 
pro zobrazování 
uživatelských reklam. 

2 měsíce HTTP 

uuid2 Adnxs.com 

Registruje unikátní ID, 
které identifikuje 
zařízení vracejícího se 
uživatele. ID se používá 
pro cílené reklamy. 

3 měsíce HTTP 

VISITOR_INFO
1_LIVE 

Youtube.com 

Pokouší se odhadnout 
šířku pásma uživatelů 
na stránkách 
s integrovanými 
YouTube videi. 

179 dní HTTP 

YSC Youtube.com 

Registruje unikátní ID, 
které udržuje statistiku 
toho, která videa 
z YouTube uživatel 
viděl. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

HTTP 

ckf Etargetnet.com 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

1 rok HTTP 

cuvn Etargetnet.com 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

1 rok HTTP 

et_pub[2blQb
W] 

Etargetnet.com 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

3 měsíce HTTP 

et_pub[2blQc
R] 

Etargetnet.com 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

3 měsíce HTTP 



euvh Etargetnet.com 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

30 dní HTTP 

euvn Etargetnet.com 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

1 rok HTTP 

glm_usr Glami.cz 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

1 rok HTTP 

glm_usr_tmp Glami.cz 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

1 rok HTTP 

gmf Etargetnet.com 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

6 dní HTTP 

gp_s Vasky.cz 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

29 dní HTTP 

nette-
samesite 

Glami.cz 
Pomáhá k prokliknutí 
odkazu na stránku. 

1 den HTTP 

rt Glami.cz 
Pomáhá zobrazit cílenou 
reklamu. 

Po dobu 
zobrazování 
stránky 
(sezení) 

Pixel Tracker 

drtg[30233] Etargetnet.com 
Pomáhá zobrazení 
cílené reklamy. 

29 dní HTTP 

5. CHCETE ZMĚNIT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES? 

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, statistické nebo 
marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. 
Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete 
na těchto adresách: 

● Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz  

● Google Chrome: https://support.google.com/  

● Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/  

● Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge  

● Opera: https://help.opera.com    

● Safari: https://support.apple.com/  

6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Při použití cookies zpracováváme IP adresu vašeho zařízení. Více informací 
o zpracování vašich osobních údajů nejen za účely spojenými s cookies, se dozvíte 
v Zásadách zpracování osobních údajů. 



 


