Sprievodca svetom internetových sušienok: Aké cookies na Heureke
nakúpite
Do našich sušienok nezahryznete. Čo to presne je?
Chceme vám poskytovať lepšie služby. Preto využívame na našich stránkach cookies (sušienky).
Jedná sa o malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači. Nie sú nijako infikované ani
nebezpečné. Slúžia predovšetkým na rozlíšenie jednotlivých užívateľov.

Ako nám sušienky pomáhajú?
Nahrávanie malých súborov do vášho prehliadača znie síce trochu strašidelne, ale nemusíte sa báť.
Prináša to mnoho pozitívnych vecí:





Dokážeme zaistiť správnu funkčnosť našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu
s čo najmenšími ťažkosťami;
zapamätáme si prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zakaždým zadávať;
zistíme, ktoré stránky a funkcie používate najčastejšie; na základe toho vám môžeme čo
najlepšie prispôsobiť ponuku;
vieme, ktoré reklamy si najčastejšie pozeráte. Pri prechádzaní stránok vám tak
nezobrazujeme stále rovnakú reklamu.

Čo zo sušienok nezistíme?
Neidentifikujeme vás. Cookies sú dostatočne anonymné. Nemusíte sa báť o svoje osobné údaje, ani
o svoju bezpečnosť. Heuruku na to!

Sušienok na Heureke veľa nie je. Prezrite si náš drobný sortiment
Ponúkame dva druhy cookies, ktoré získate aj na všetkých ostatných weboch. Sušienky
s krátkodobou a dlhodobou trvanlivosťou. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú len dočasné a
zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“,
zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo
vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, ich rozdeľujeme na:






konverzné, ktorých príchute nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon
rôznych predajných kanálov;
remarketingové, ktoré v sebe obsahujú kúsky čokolády tej príchuti, ktorá vám v minulosti
chutila. Používame ich pre personalizáciu obsahu reklám a k ich správnemu zacieleniu;
analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme,
ako ho užívatelia používajú;
esenciálne, zamerané na detailnú štruktúru chuti s miernym nádychom orieškov. Tie sú
dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré
napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o
produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou
agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na
vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nie je možné identifikovať.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie:

Vydávateľ/ Náoev cookie

Typ

Trvanlivosť

AdForm

Tracking, Konverzie, Remarketing

persistent

AdWords

Tracking, Remarketing

Rozdielna trvanlivosť

Criteo

Tracking, Konverzie, Remarketing

persistent

Facebook

Tracking, Konverzie

persistent

Google Analytics

Analytical, Tracking, Konverzie

persistent

RTB House

Tracking, Konverzie, Remarketing

persistent

Sklik

Tracking, Remarketing

Rozdielna trvanlivosť

Webtrekk

Analytical, Tracking, Konverzie

persistent

AdOcean

Tracking, Konverzie, Remarketing

persistant

affid

Tracking, Konverzie

Na konci sedenia

affok

Tracking, Konverzie

Na konci sedenia

gol

Esenciálna

30 dní

heureka_location

Esenciálna

Default 6 mesiacov (Môže sa
líšiť)

heureka_loc

Esenciálna

2 roky

hrk_asi

Esenciálna

30 hodín

hrk_nps

Esenciálna

1 rok

hrk_dv

Esenciálna

1 rok

heureka_s

Esenciálna

1 rok

pub_nick

Esenciálna

1 rok

pub_mail

Esenciálna

1 rok

hrkm-urlHash

Esenciálna

1 hodina

hideSelfPromoApp

Esenciálna

30 000 dní

_e

Esenciálna

2 sekundy

_m

Esenciálna

30 sekúnd

dotaznik_pruzkum_heureka Esenciálna

0.5 roku

h_

Esenciálna

1 minúta

viewmode

Esenciálna

30 dní

hrk_hr

Esenciálna

1 deň

s

Esenciálna

1 hodina

st

Esenciálna

1 hodina

heureka_uz

Esenciálna

1 hodina

heureka_uzt

Esenciálna

1 hodina

SESSID_PHP

Esenciálna

Na konci sedenia

hrk_onweb

Esenciálna

30 dní

heureka_resc

Tracking

7 dní

h_cart

Esenciálna

7 dní

Nechutia vám sušienky? Dáme vám návod, ako ich nenakúpiť
Používanie súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Väčšina
prehliadačov ich automaticky prijíma už v základom nastavení. Súbory cookie je možné odmietnuť
alebo nastaviť používanie len niektorých.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na
nasledujúcich webových stránkach:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach
http://www.youronlinechoices.com/cz/

