Informácie o súboroch „cookie“
Čo je cookie?
Cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá na vašom počítači, v telefóne alebo na inom
zariadení, ktorý obsahuje informácie o vašom pohybe na tejto webovej lokalite. Súbory cookie sú
potrebné na uľahčenie prehľadávania a zjednodušenie jeho používania a nepoškodzujú váš počítač.
Hoci sa v týchto zásadách používa všeobecný pojem súbor „cookie“, keďže predstavuje hlavný spôsob
ukladania informácií používaných na tejto webovej lokalite, priestor lokálneho úložiska prehliadača sa
takisto používa na tie isté účely ako súbory cookie. Všetky informácie zahrnuté v tejto časti takisto platia
pre „miestne úložisko“.
Na čo sa používajú súbory „cookie“ na tejto webovej lokalite?
Súbory „cookie“ sú nevyhnutnou súčasťou spôsobu fungovania našej webovej lokality. Hlavným účelom
našich súborov „cookie“ je zlepšiť váš dojem z prehľadávania. Používajú sa napríklad na zapamätanie si
vašich preferencií (jazyk, krajina atď.) pri prehľadávaní a pri budúcich návštevách.
Informácie, ktoré zozbierajú súbory „cookie“, nám takisto umožňujú zlepšiť webovú lokalitu odhadnutím
počtov a vzorov používania, vhodnosti webovej lokality vzhľadom na jednotlivé záujmy používateľov,
rýchlejšie vyhľadávania atď.
Príležitostne, ak sme získali váš informovaný súhlas vopred, súbory „cookie“, značky alebo iné podobné
zariadenia môžeme použiť na získanie informácií, ktoré nám umožňujú ukázať vám, buď z našej vlastnej
webovej lokality alebo z webových lokalít tretích strán alebo inými spôsobmi, reklamu založenú na
analýze vašich návykov pri prehľadávaní.
Na čo sa súbory „cookie“ NEPOUŽÍVAJÚ na tejto webovej lokalite?
V súboroch „cookie“, ktoré používame, neukladáme citlivé osobné informácie, ako napríklad vašu
adresu, vaše heslo, údaje o vašej kreditnej alebo debetnej karte atď.
Kto používa informácie uložené v súboroch „cookie“?
Informácie uložené v súboroch „cookie“ z našej webovej lokality používame výlučne my, a to okrem
tých, ktoré sú nižšie uvedené ako „súbory cookie tretích strán“, ktoré používajú a spravujú externé
subjekty na poskytovanie služieb, o ktoré sme požiadali my s cieľom zlepšiť naše služby a skúsenosti
používateľa pri prehľadávaní našej webovej lokality. Hlavné služby, na účely ktorých sa tieto „súbory
cookie tretích strán“ používajú, slúžia na získanie štatistiky o prístupe a na zaručenie platobných
transakcií, ktoré sa vykonávajú.
Ako sa môžem vyhnúť používaniu súborov „cookie“ na tejto webovej lokalite?

Ak sa radšej chcete vyhnúť používaniu súborov „cookie“ na tejto stránke, pri zohľadnení vyššie
opísaných obmedzení, musíte najprv deaktivovať používanie súborov „cookie“ vo svojom prehliadači a
následne vymazať súbory „cookie“ spojené s touto webovou lokalitou uložené vo vašom prehliadači.
Túto možnosť na zabránenie v používaní súborov „cookie“ môžete použiť kedykoľvek.
Ako deaktivujem a zabránim používaniu súboru „cookie“?
Súbory „cookie“ môžete z tejto webovej lokality obmedziť, blokovať alebo vymazať kedykoľvek, a to
zmenou konfigurácie vášho prehliadača podľa krokov, ktoré sú uvedené nižšie. Hoci sú nastavenia v
každom prehliadači odlišné, súbory „cookie“ sa bežne konfigurujú v ponuke „Preferencie“ alebo
„Nástroje“. Ďalšie údaje o konfigurovaní súborov „cookie“ vo vašom prehliadači sú uvedené v ponuke
„Pomocník“ v samotnom prehliadači.
Ktoré konkrétne súbory „cookie“ používa táto webová lokalita a na aký účel?
V tabuľke nižšie sú uvedené súbory „cookie“, značky a ostatné podobné zariadenia používané touto
webovou lokalitou, spolu s informáciami o účele, trvaní a správe (vlastnej alebo tretími stranami)
každého z nich.
Technické súbory „cookie“ a súbory „cookie“ na personalizáciu:identifikácia a overovanie, prehľadávanie,
personalizácia rozhrania, obľúbené atď.
Tieto súbory „cookie“ sa používajú na identifikáciu používateľov počas relácie, zabraňujú používateľom v opakovaní
procesov overovania webovej lokality a ponúkajú pripomenutia výberov uskutočnených počas relácie alebo
neskorších návštev, ako aj v minulosti navštívených stránok atď.
SÚBORY
„COOKIE“

ÚČEL

TRVANIE

SPRÁVA

Identifikácia
používateľa

Používajú sa na identifikáciu a overenie
používateľa. Zároveň obsahujú technické údaje
o relácii používateľa, napríklad časový limit
pripojenia, identifikátor relácie atď.

Relácia

Vlastná

Identifikácia
relácie

Identifikuje reláciu http používateľa. Bežné pri
všetkých internetových aplikáciách na
identifikáciu požiadaviek v relácii.

Relácia

Vlastná

Stav
prehľadávania

Umožňuje sledovanie stavu prehľadávania
vykonávaného používateľom (začiatok relácie,
úvodná stránka, prvá návšteva, stav posúvania,
stav hlasovania atď.).

Relácia

Vlastná

Výbery
používateľa

Ukladajú hodnoty relácie vybrané používateľom,
napríklad ukladanie, jazyk, mena, výrobky,
veľkosti atď.

Relácia

Vlastná

Obľúbené a
posledná aktivita

Zapamätávajú sa obľúbené výbery používateľa
(napríklad obchody) alebo ich posledná aktivita
(obchody alebo výrobky) počas neskorších
návštev webovej lokality.

Trvalé

Vlastná

Nákupný košík

Ukladajú sa údaje o mininákupnom košíku,
rovnako ako prihlasovacie údaje používateľa

Relácia

Vlastná

priradené k tomuto košíku.

Protokoly

Umožňuje sa spracovanie zmien medzi
zabezpečenou doménou (protokol) (https) a
nezabezpečenou doménou (http).

Relácia

Vlastná

Darčekový
zoznam

Ukladanie údajov z darčekového zoznamu.

Relácia

Vlastná

Súbor o výrobku

Tieto súbory „cookie“ sa používajú na
umožnenie navigácie medzi výrobkami zo
súboru o výrobku.

Relácia

Vlastná

Režim
WC_Dutti_view

Tieto súbory „cookie“ ukladajú informácie o
režime zobrazovania webovej lokality

Trvalé

Vlastná

Súbory „cookie“ na analýzu navigácie
Tieto súbory „cookie“ získavajú všeobecné informácie o prístupoch používateľa na webovú lokalitu (nie k jej obsahu)
s cieľom poskytnúť nám následne súhrnné informácie o týchto prístupoch na štatistické účely.
SÚBORY
„COOKIE“

ÚČEL

TRVANIE

SPRÁVA

Pôvod
(WC_GASource)

Používa sa na zistenie pôvodu používateľa po
dosiahnutí stránky tejto webovej lokality,
napríklad, ak prichádza zo stránky údajov o
výrobku z produktovej mriežky, z
vyhľadávacieho nástroja alebo z externej
webovej lokality.

Trvalé

Vlastná

Google Analytics
(__utma, __utmb,
__utmc, __utmz)

Umožňujú monitorovanie webovej lokality
pomocou nástroja Google Analytics, čo je
služba, ktorú poskytuje Google na účel získania
informácií o prístupe používateľov k webovým
lokalitám. Medzi niektoré údaje uložené na
následné analýzy patrí: počet návštev
používateľa na webovej lokalite, dátumy prvej a
poslednej návštevy používateľa, dĺžka trvania
návštev, z akej stránky používateľ získal prístup
na webovú lokalitu, aký vyhľadávací nástroj
používateľ použil na dosiahnutie webovej lokality
alebo na aký odkaz klikol, z akého miesta vo
svete má používateľ prístup atď. Konfigurácia
týchto súborov „cookie“ je vopred určená
službou, ktorú ponúka Google Inc (spoločnosť so
sídlom v USA), preto odporúčame, aby ste si
pozreli stránku o ochrane súkromných údajov v
rámci služby Google Analytics,
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookie-usage, kde
získate ďalšie informácie o súboroch „cookie“,
ktoré používa a spôsob ich deaktivovania
(pričom sa rozumie skutočnosť, že nie sme
zodpovední za obsah ani za vierohodnosť
webových lokalít tretích strán).

Trvalé

Tretie strany

Značka sledovania
konverzie typu
Prihlásenie sa na
odber noviniek
(súvisí so
súborom „cookie
na účely kampane
na odber
noviniek“)

Zdrojové
zariadenie
(WC_ItxSource)

Táto značka prítomná na stránke potvrdenia
objednávky sa používa len v prípade, že je
používateľ prihlásený na odber noviniek lokality
a že bol uložený súbor „cookie“, ktorého názov
sa začne ako (cm.). Značka, v súvislosti so
súborom „cookie“ na účely kampane na odber
noviniek, umožňuje analýzu navigácie
používateľa na webovej lokalite s cieľom získať
informácie o výsledkoch konverzií používateľov
pre kampane na odber noviniek. Medzi niektoré
údaje uložené na analýzu prehľadávania patria:
informácie o totožnosti používateľa a cena
zadanej objednávky, ktoré súvisia s kampaňami
na prihlásenie sa na odber noviniek, z ktorých
používateľ prichádza. Konfigurácia značky a
súvisiacich súborov „cookie“ sú vopred určené
službou, ktorú ponúka náš poskytovateľ služieb.

Trvalé

Tretie strany

Používa sa na zistenie zariadenia, z ktorého bol
uskutočnený nákup, napríklad aby bolo možné
určiť rozdiel medzi nákupmi uskutočnenými
pomocou zariadení dostupných v predajni a
inými zariadeniami.

Trvalé

Vlastná

Súbory „cookie“ na analýzu nákupov
Tieto súbory „cookie“ umožňujú zostavenie informácií o zariadení, z ktorého sa uskutočňuje nákup na tejto webovej
lokalite, na účely overenia toho, či tieto operácie ponúkajú dostatočné záruky pre klientov. Tieto súbory „cookie“ nikdy
nezahŕňajú citlivé informácie, ako napríklad údaje o kreditnej karte.
SÚBORY
„COOKIE“

Nákupné
zariadenie
(thx_guid)

ÚČEL
Umožňuje len identifikáciu zariadenia (počítač,
telefón atď.), z ktorého sa uskutočňuje nákup na
tejto webovej lokalite, na účely jeho následnej
analýzy, aby bolo možné ponúkať našim
klientom dostatočné záruky pri nákupných
operáciách. Informácie obsiahnuté v tomto
súbore „cookie“ zhromažďuje externá spoločnosť
s cieľom vykonať tieto analýzy.

TRVANIE

Trvalé

SPRÁVA

Tretie strany

Táto informačná tabuľka sa bude aktualizovať čo najrýchlejšie podľa toho, ako sa budú meniť služby
ponúkané na tejto webovej lokalite.V informačnej tabuľke však môže v dôsledku aktualizácie dočasne
chýbať súbor „cookie“, značka alebo iné podobné zariadenie, hoci vždy pôjde o zariadenia s rovnakým
účelom aký majú tie zariadenia, ktoré sú zahrnuté v tejto tabuľke.

