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AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE? 

1. ČO TU NÁJDETE? 

Táto webová stránka (ďalej len"webová stránka") používa súbory cookie a technológie 
podobné súborom cookie. 

V tomto dokumente sa dozviete, čo sú cookies a ako my, vasky trade s.r.o. , so sídlom 
Lhota 279, 763 02 Lhota, 047 79 207 používame. 

2. ČO SÚ SÚBORY COOKIE? 

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, odošle do 
vášho prehliadača. Súbory cookie umožňujú správcovi odlíšiť vás od ostatných 
používateľov webovej stránky a efektívnejšie zaznamenávať informácie o vašej 
návšteve a správaní na webovej stránke. Súbory cookie v žiadnom prípade neškodia 
vášmu zariadeniu ani jeho softvéru. Ako používateľ môžete zakázať alebo obmedziť 
používanie súborov cookie vo vašom prehliadači. 

Správca používa súbory cookie na mnohé účely, ako napríklad: 

• Zabezpečiť fungovanie základných funkcií stránky. 

• Uložte si preferovaný jazyk. 

• Analýza návštevnosti na zlepšenie lokality. 

• marketingové účely, najmä zobrazovanie reklamy na stránke. 

3. AKÉ TYPY SÚBOROV COOKIE POUŽÍVAME? 

Na tejto webovej stránke používame nasledujúce typy súborov cookie: 

A. Základné (nevyhnutné) súbory cookie, ktoré sú potrebné na to, aby webová 
stránka vykonávala svoje základné funkcie a umožnila nám prevádzkovať túto 
webovú stránku. Tieto súbory cookie sa automaticky umiestia do vášho počítača 
alebo iného zariadenia, keď pristupujete na webovú stránku alebo vykonávate 
ktorúkoľvek z možných činností na webovej stránke.  

B. Preferenčnésúbory cookie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie webovej stránky 
(napr. výber jazyka). 

C. Štatistické súborycookie, ktoré sa používajú na určenie spôsobu používania 

webovej stránky. 

D. Marketingovésúbory cookie, ktoré sa používajú na zobrazovanie relevantných 
reklám pre vás a ktoré sú cennejšie pre tretie strany. Ide teda najmä o súbory 
cookie tretích strán. 



4. AKÉ KONKRÉTNE SÚBORY COOKIE POUŽÍVAME? 
A. Základné (potrebné) súbory cookie  

Základné súbory cookie nám pomáhajú umožniť základné funkcie webovej stránky, ako je 

navigácia na stránkach alebo prístup k zabezpečeným častiam webovej stránky. Na tento 

účel používame konkrétne nasledujúce súbory cookie: 

Názov súboru cookie Poskytovateľa Účel Trvanie Typ 

/wp-admin/admin-ajax.php-

wc_cart_hash 
Vasky.sk 

Nevyhnutné pre 

prevádzku 

nákupného 

košíka na 

webovej stránke. 

Trvalé HTML 

CookieConsent Vasky.sk 

Uchovávanie 

vašich 

preferenčných 

súborov cookie. 

1 rok HTTP 

PHPSESSID Vasky.sk 

Uloží stav relácie 

používateľa v 

rámci 

požiadaviek 

lokality. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

HTTP 

sid Imedia.sk 

Ukladá stav 

používateľov v 

rámci 

požiadaviek 

stránky. 

29 dni HTTP 

Wc_fragments Vasky.sk 

Nevyhnutné pre 

prevádzku 

nákupného 

košíka na 

webovej stránke. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

HTML 

Woocommerce_cart_hash Vasky.sk 

Je potrebné mať 

na pamäti tovar 

v nákupnom 

košíku. Na 

základe obsahu 

košíka vám tiež 

umožňuje 

ponúkať súvisiaci 

tovar 

používateľovi 

stránky. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

HTTP 

woocommerce_items_in_cart Vasky.sk Nevyhnutné pre 

prevádzku 

Keď sa 

zobrazí 
HTTP 



nákupného 

košíka na 

webovej stránke. 

Na základe 

obsahu košíka 

tiež umožňuje 

používateľovi 

webovej stránky 

ponúkať súvisiaci 

tovar. 

stránka 

(relácia) 

wordpress_test_cookie Vasky.sk 

Skontroluje, či 

prehliadač 

používateľa 

podporuje 

súbory cookie. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

HTTP 

wp_woocommerce_session_# Vasky.sk 

Uloží akcie 

vykonané na 

webe. 

1 deň HTTP 

B. Preferenčné súbory cookie 

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré 

ovplyvňujú vzhľad a správanie webovej stránky. Napríklad oblasť, v ktorej sa nachádzate, 

alebo preferovaný jazyk. Konkrétne používame tento súbor cookie: 

Názov súboru cookie Poskytovateľa Účel Trvanie Typ 

Wpml_referer_url Vasky.sk 

Potrebné na 

zachovanie 

preferovaného 

jazyka v rámci 

stránky. 

1 deň HTTP 

C. Štatistické súbory cookie 

Štatistické súbory cookie používa najmä služba Google Analytics. 

Google Analytics používa súbory cookie na analýzu toho, ako sa webová stránka 
používa na zlepšenie fungovania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom 
cookie o používaní stránky sa preložia a uložia na serveroch spoločnosti Google, Inc. 
Všetky takto získané údaje budú spracované anonymne. Tieto údaje sú určené 
výhradne na vyhodnotenie používania webovej stránky. Anonymita je zaručená 
skutočnosťou, že spoločnosť Google, Inc. nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi 
inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Společnosti Google, Inc. nebudú odoslané žiadne 
iné osobné údaje (napr. e-mail, meno alebo telefónne číslo).  

Prečítajte si viac o tom, ako Google, Inc. používa štatistické súbory cookie, nájdete tu: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

Konkrétne používame nasledujúce súbory cookie: 



Názov súboru 

cookie 
Poskytovateľa Účel Trvanie Typ 

_ga Vasky.sk 

Registrácia jedinečného 

IDENTIFIKÁTORA na 

generovanie 

štatistických údajov o 

používaní webovej 

stránky. 

2 roky HTTP 

_gat Vasky.sk 

Používané službou 

Google Analytics na 

obmedzenie počtu 

žiadostí. 

1 den HTTP 

_gid Vasky.sk 

Registrácia jedinečného 

IDENTIFIKÁTORA na 

generovanie 

štatistických údajov o 

používaní webovej 

stránky. 

1 deň HTTP 

_hjAbsoluteSe

ssionInProgre

ss 

Vasky.sk 

Používa sa na výpočet 

toho, koľkokrát stránku 

navštívili rôzni 

návštevníci. To sa 

vykonáva priradením ID 

návštevníkovi stránky, 

takže návštevník nie je 

registrovaný dvakrát. 

1 deň HTTP 

_hjid Vasky.sk 

Nastaví jedinečnú 

identifikáciu pre 

používateľa. To 

umožňuje stránke získať 

údaje o správaní 

používateľov na 

štatistické účely. 

1 rok HTTP 

_hjid Vasky.sk 

Nastaví jedinečnú 

identifikáciu pre 

používateľa. To 

umožňuje stránke získať 

údaje o správaní 

používateľov na 

štatistické účely. 

Trvalé HTML 

_hjIncludedIn

PageviewSam

ple 

Vasky.sk Určuje, či sa má 

navigácia zaregistrovať 
Trvalé HTML 



na konkrétnom 

štatistickom mieste. 

_hjIncludedIn

PageviewSam

ple 

Vasky.sk 

Určuje, jestli by měla 

být navigace 

zaregistrována na 

určitém statistickém 

místě. 

1 deň HTTP 

Bounce Adnxs.com 

Určuje, či používateľ 

okamžite opustil 

lokalitu. Tieto 

informácie používa 

prevádzkovateľ webovej 

stránky na štatistické a 

analytické účely. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

Pixel Tracker 

p.gif Typekit.net 

Na analytické účely 

monitoruje špeciálne 

písma používané na 

webe. Tieto súbory 

cookie nezaregistrujú 

žiadne údaje o 

návštevníkoch. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

Pixel Tracker 

seg Adnxs.com 

Zaregistruje štatistiky o 

správaní používateľa 

lokality. Tieto 

informácie používa 

prevádzkovateľ webovej 

stránky na štatistické 

účely. 

Keď sa 

stránka 

zobrazuje 

(relácia) 

Pixel Tracker 

quartic_cooki

e 
Quartic.pl 

Pomáha analyzovať 

správanie návštevníka 

na stránke. 

10 let HTTP 

 

D. Marketingové súbory cookie 

Marketingové súbory cookie sa používajú na mapovanie návštevníkov na webových 
stránkach. Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám relevantných pre 
jednotlivých používateľov a na ich prenos prevádzkovateľom reklamy. Je preto obzvlášť 
cenná pre zahraničných inzerentov. Na tieto účely používame služby facebook, 
youtube, google adwords, google adsense a doubleclick. 

Konkrétne používame nasledujúce marketingové súbory cookie: 

Názov súboru 

cookie 
Poskytovateľa Účel Trvanie Typ 



_fbp Vasky.sk 

Tieto súbory používa 

Facebook na 

komunikáciu reklamy od 

zahraničných 

inzerentov. To zahŕňa 

napríklad "ponúkanie 

cien v reálnom čase"  

3 mesiace HTTP 

_gcl_au Vasky.sk 

Používa sa v službe 

Google AdSense na 

experimentovanie s 

efektivitou reklamy na 

weboch, ktoré 

používajú jej služby. 

3 mesiace HTTP 

ads/ga-

audiences 
Google.com 

Používa službu Google 

AdWords na opätovné 

prilákanie návštevníkov, 

ktorí sa pravdepodobne 

stanú zákazníkmi na 

základe ich správania na 

rôznych webových 

stránkach. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

Pixel Tracker 

anj Adsnxs.com 

Zaregistruje jedinečnú 

identifikáciu, ktorá 

identifikuje zariadenie 

vracajúceho sa 

používateľa. 

Identifikátor sa používa 

pre cielené reklamy. 

3 mesiace HTTP 

C Adform.net 

Používa sa na kontrolu, 

či prehliadač 

používateľa podporuje 

súbory cookie. 

29 dni HTTP 

fr Facebook.com 

Tieto súbory používa 

Facebook na 

komunikáciu reklamy od 

zahraničných 

inzerentov. To zahŕňa 

napríklad "ponúkanie 

cien v reálnom čase"  

3 mesiace HTTP 



IDE Doubeclick.net 

Google DoubleClick 

používa na registráciu a 

nahlásenie akcií 

používateľov po 

zobrazení alebo kliknutí 

na reklamu inzerenta na 

meranie efektívnosti 

reklám a zobrazovanie 

cielených reklám 

používateľom. 

2 Rokov HTTP 

pagead/1p-

user-list/# 
Google, Inc. 

Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 

Keď sa 

stránka 

zobrazuje 

Pixel Tracker 

retargeting Imedia.sk 

Registruje správanie 

používateľov a navigáciu 

na webe a všetku 

interakciu s aktívnymi 

kampaňami. Používa sa 

na efektívnu 

optimalizáciu reklamy a 

presmerovanie. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

Pixel Tracker 

test_cookie Doubleclick.net 

Skontroluje, či 

prehliadač používateľa 

podporuje súbory 

cookie. 

1 deň HTTP 

tr (x2) 
Facebook.com 

Glami.sk 

Tieto súbory používa 

Facebook na 

komunikáciu reklamy od 

zahraničných 

inzerentov. To zahŕňa 

napríklad "ponúkanie 

cien v reálnom čase"  

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

HTTP 

uid Adform.net 

Zaregistruje jedinečnú 

identifikáciu 

používateľa, ktorú 

prehliadač používateľa 

rozpozná pri návšteve 

lokalít, ktoré používajú 

rovnakú reklamná sieť. 

Účelom je optimalizovať 

zobrazovanie reklám na 

základe pohybov 

používateľov a ponúk 

poskytovateľov reklám 

2 mesiace HTTP 



na zobrazovanie 

používateľských reklám. 

uuid2 Adnxs.com 

Zaregistruje jedinečnú 

identifikáciu, ktorá 

identifikuje zariadenie 

vracajúceho sa 

používateľa. 

Identifikátor sa používa 

pre cielené reklamy. 

3 mesiace HTTP 

VISITOR_INFO

1_LIVE 
Youtube.com 

Snaží sa odhadnúť šírku 

pásma používateľov na 

stránkach s 

integrovanými videami 

YouTube. 

179 dni HTTP 

YSC Youtube.com 

Registruje jedinečný 

identifikátor, ktorý 

uchováva štatistiky, na 

ktorých videl používateľ 

videá YouTube. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

HTTP 

ckf Etargetnet.com 
Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 
1 rok HTTP 

cuvn Etargetnet.com 
Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 
1 rok HTTP 

et_pub[2blQb

W] 
Etargetnet.com 

Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 
3 mesiace HTTP 

et_pub[2blQc

R] 
Etargetnet.com 

Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 
3 měsíce HTTP 

euvh Etargetnet.com 
Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 
30 dní HTTP 

euvn Etargetnet.com 
Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 
1 rok HTTP 

glm_usr Glami.sk 
Pomôže vám vidieť 

cielenú reklamu. 
1 rok HTTP 

glm_usr_tmp Glami.sk 
Pomôže vám vidieť 

cielenú reklamu. 
1 rok HTTP 

gmf Etargetnet.com 
Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 
6 dní HTTP 

gp_s Vasky.sk 
Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 
29 dní HTTP 



nette-

samesite 
Glami.sk 

Pomôže kliknúť na 

prepojenie na stránku. 
1 deň HTTP 

rt Glami.sk 
Pomáha vám vidieť 

cielenú reklamu. 

Keď sa 

zobrazí 

stránka 

(relácia) 

Pixel Tracker 

drtg[30233] Etargetnet.com 
Pomáha vám zobraziť 

cielenú reklamu. 
29 dni HTTP 

5. CHCETE ZMENIŤ NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE? 

Ak nechcete, aby sme vo vašom prehliadači ukladali preferenčné, štatistické alebo 
marketingové súbory cookie, môžete tieto preferencie upraviť vo svojom prehliadači. 
Zabránite tak zhromažďovaniu údajov o vás.  Informácie o nastavení konkrétneho 
prehliadača nájdete na nasledujúcich 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. AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Pri používaní súborov cookie spracovávame IP adresu vášho zariadenia. Viac informácií 
o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete nielen na účely spojené so súbormi 
cookie, ale nájdete v Zásadách spracúvania osobných údajov. 

 


