
COOKIES GOMEZ.EU 
 
Pre zjednodušenie využívania našej internetovej stránky používame technológiu „cookies”. Akceptáciu súborov 

cookies môžeš kedykoľvek vypnúť alebo obmedziť v nastaveniach svojho prehliadača. Tento úkon môže 

spôsobiť komplikácie alebo nefunkčnosť našej internetovej stránky v rozsahu využívania súborov cookies. 

 
Čo sú to súbory cookies? 

 
Cookies sú malé súbory (informačné údaje), ktoré sú zaznamenávané v zariadení uživateľa (stolový počítač, notebook, 

smartfón, atď.) prostredníctvom navštevovaných stránok. Zaznamenávaním informácií o prezeraní stránok zjednodušujú 

využívanie internetu. Vďaka súborom cookies internetové stránky vedia, že si sa prihlásil, pamätajú si tvoje nastavenia a 

sprístupňujú ti personalizovaný obsah. Informácie obsiahnuté v týchto súboroch môže prečítať iba internetová stránka, 

ktorá ich vytovrila. Znamená to, že internetová stránka využívajúca súbory cookies nemá prístup k iným súborom 

cookies, ktoré sa nachádzajú v tvojom počítači. Súbory cookies nepoškodzujú vaše koncové zariadenie, neobsahujú 

vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vyplývajú vždy z 

konkrétneho použitia koncového zariadenia. To však neznamená, že okamžite obdržíme informáciu o vašej identite. 

 
Činnosti spojené s uchovávaním a zasielaním cookies fungujú pomocou internetových prehliadačov. Pre užívateľa sú 

neviditeľné. Väčšina prehliadačov intuitívne akceptuje cookies. Svoj prehliadač môžeš nastaviť tak, aby neakceptoval 

súbory cookies, prípadne akceptoval len niektoré z nich. Tento úkon môžeš nastaviť v nastaveniach prehliadača. 

Predtým ako sa rozhodneš zmeniť nastavenia, mysli na to, že veľa súborov cookies zvyšuje úroveň a kvalitu využívania 

internetovej stránky. Vypnutie funkcie cookies môže mať vplyv na spôsob akým sa bude zobrazovať naša stránka v 

tvojom prehliadači a môže spôsobovať komplikácie pri prihlásení do Užívateľského účtu. 

 
Informácie súvisiace so zmenou ukladania, získavania alebo odstraňovania súborov cookies nájdeš tu:  

 prehliadač Chrome,  
 prehliadač Mozilla Firefox  
 prehliadač Internet Expl 

 prehliadač Opera. 

 
 
Na aké účely využíva naša internetová stránka súbory cookies? 

 
Súbory cookies využívané našou internetovou stránkou umožňujú vhodnú personalizáciu zobrazovaných 

informácií a obsahu, ktoré sú prispôsobené potrebám používateľa. Umožňujú aj meranie interakcií používateľov 

na internetovýh stránkach. Používame súbory cookies, ktorých cieľom je prispôsobenie a zlepšenie aktivity 

stránky, meranie reálne vykonaných akcií na webovej stránke, a tiež prípadne prispôsobenie reklám pre 

individuálne potreby používateľa. Súbory cookies nám umožňujú skúmať čo sa zákazníkom skutočne páči a 

zvyšovať tak kvalitu našich služieb. Súbory cookies umožňujú predovšetkým: 

 
 prispôsobenie obsahu zobrazovaných reklám,  
 meranie aktivity používateľa na stránke prostredníctvom kódu Google Analytics (viac informácií nájdeš 

na stránke: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk),  
 využívanie mechanizmu skúmajúceho preferencie používateľa, 

zapamätanie súhlasu na zobrazovanie budúceho obsahu, 

 meranie výkonnosti (sledovanie zmien) akcií Gomez (napr. v reklamnej sieti Google, partnerských 

progrmaoch, pridružených sieťach), 

 prispôsobenie obsahu reklám emitovaných v reklamnej sieti Google (remarketing) – viac informácii o 

súboroch cookies používaných v rámci reklamnej siete Google AdWords môžeš nájsť na stránke: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=sk,  
 vytvorenie, udržiavanie a spravovanie návštevnosti na webovej stránke, pamäť jazykových preferencií či 

iných nastavení stránky, 

 overovanie používateľa na webe a spravovanie návštevnosti na webových stránkach. 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk
https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=sk


 
 
Aké súbory „cookies” používame? 

 
Na našej internetovej stránke používame nasledovné druhy súborov cookies: 

 
 cookies spoločnosti Gomez: sú vytvárané internetovou stránkou gomez.eu,  
 externé cookies (externých subjektov): informácie zo serverov externých subjektov, s ktorými 

spolupracujeme (napr. Google, Facebook); predmetné súbory nám umožňujú prispôsobiť reklamy podľa 

preferencií používateľov, vyhodnotiť účinnosť reklamy, vytvárať tzv. všeobecný profil používateľov, atď. 

 dočasné súbory cookies: sú v zariadení používateľa ukladané a spracúvané len do momentu ukončenia 

používania daného prehliadača (zaznamenané informácie sú potom trvalo odstánené z pamäti zariadenia),   
 trvalé súbory cookies: sú v zariadení používateľa ukladané a uchované do chvíle ich odstránenia; ukončenie 

používania prehliadača alebo vypnutie zariadenia nespôsobuje ich odstránenie zo zariadenia používateľa.  

 
Cookies spoločnosti Gomez sú využívané pre nasledujúce ciele: 

 
Konfigurácia webovej stránky, a predovšetkým: 

 
 prispôsobenie obsahu webovej stránky preferenciám používateľov a optimalizácia využívania webovej stránky  

(napr. PHPSESSID),  
 identifikácia zariadenia používateľa webovej stránky a jeho lokalizácia, zobrazovanie správneho obsahu 

na webovej stránke, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám používateľa (napr. WD), 

 
overovanie používateľa na webovej stránke a spravovanie návštevnosti webovej stránky, predovšetkým: 

 
 udržateľnosť času stráveného používateľom na webovej stránke (po prihlásení), vďaka ktorému nemusí 

používateľ na každej webovej podstránke opakovane zadávať užívateľské meno a heslo (napr. HASH MD5),  
 správnosť konfigurácie vybraných funkcií webovej stránky, ktorá umožňuje overenie autentickosti 

návštevnosti prehliadača (napr. PHPSESSID), 

 
realizácia procesov nevyhnutných pre fungovanie webovej stránky je predovšetkým: 

 

 prispôsobenie obsahu webovej stránky podľa preferencií používateľa a optimalizácia využívania webovej 

stránky; tieto súbory pomáhajú rozpoznať základné parametre zariadenia používateľa a v správnom 

formáte zobraziť webovú stránku, prispôsobenú individuálnym potrebám používateľa (napr WD),  
 obsluha partnerského programu, umožňujúca predovšetkým verifikáciu zdrojov presmerovaní 

používateľov na webové stránky (napr. PHPSESSID),  
 možnosť využívania funkciu „Košík” a „Obľúbené” na webovej stránke (napr. PHPSESSID), 

 
analýza a skúmanie sledovateľnosti stránky vrátane: 

 

 Vytvárania anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú porozumieť akým spôsobom používatelia 

využívajú webovú stránku, čo umožňuje zlepšenie jej štruktúry a obsahu (_glai). 

 
externé Cookies sú využívané na nasledujúce ciele: 

 

 prezentovanie multimediálneho obsahu na webových stránkach, ktorý je získavaný z externého 

internetového webu (napr. YouTube.com, prevádzkovateľ cookies: Google LLC so sídlom v USA), 

 zbieranie všeobecných anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov (napr. 

Google Analytics, prevádzkovateľ cookies: Google LLC so sídlom v USA),  
 prezentovanie reklám prispôsobených používateľským preferenciám za pomoci internetovej reklamy 

(napr. Google AdSense, prevádzkovateľ cookies: Google LLC so sídlom v USA),  
 prihlásenie sa na webové stránky prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Facebook.com, prevádzkovateľ 

cookies: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku; Google.com, 

prevádzkovateľ cookies: Google LLC so sídlom v USA),  
 využívanie interaktívnych funkcií, ktorých cieľom je popularizácia webovej stránky pomocou sociálnych 

sietí (napr. Instagram.com, prevádzkovateľ cookies: Instagram LLC, so sídlom v USA; Facebook.com, 
prevádzkovateľ cookies: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku; 
Pinterest.com, prevádzkovateľ cookies: Pinterest Inc. So sídlom v USA), 



 prezentácia hodnotení na webových stránkach, ktoré sú získavané z externých internetových zdrojov 

(napr. Ceneo.pl, prevádzkovateľ cookies: Opineo Sp. z o.o. so sídlom vo Vroclave, Poľsko),  
 získanie hodnotenia od Zákazníka (napr. YourCX, prevádzkovateľ cookies: YourCX Sp. z o.o. z so sídlo 

vo Vroclave, Poľsko), 

 využívanie interaktívnych funkcií, ktorých cieľom je popularizácia webovej stránky pomocou sociálnych sietí  
(napr. Facebook.com, prevádzkovateľ cookies: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland 

so sídlom v Írsku);  
Zoznam súborov cookies, ktoré sú využívané našou internetovou stránkou je dostupný nižšie. O súboroch 

cookies môžeš kedykoľvek zistiť viac prostredníctvom nastavení v internetovom prehliadači. 

 
ZOZNAM NAJDÔLEŽITEJŠÍCH SÚBOROV COOKIES: 

 
 Gomez.eu   

Názov súboru cookie Funkcia 

_dc_gtm_UA-* Súbor cookie používaný správcom značiek (tagov) Google, od ovládania nabíjania skryptu značiek (tagov)  

  Google Analitics. Jeho funkčnosť je pozastavená po ukončení návštevy. 

_ga Registruje unikátny identifikátor používaný na generovanie štatistických údajov, ktoré sa týkajú spôsobu 

  akým používateľ užíva/využíva internetovú stránku 

_gid Registruje unikátny identifikátor používaný na generovanie štatistických údajov, ktoré sa týkajú spôsobu 

  akým používateľ používa internetovú stránku. Jeho funkčnosť je obmedzená na 12 hodín. 

banners_* Informačný baner na stránke. Jeho funkčnosť je obmedzená na 12 hodín. 

box-page-top-cookie-* Zobrazovanie horného reklamého baneru. Jeho funkčnosť je obmedzená na 30 dní. 

cc_cookie_accept Akceptácia zaznamenaných súborov cookie. Jej funkčnosť je obmedzená na 12 hodín. 

cc_cookie_decline Odmietnutie zaznamenaných súborov cookie. Jeho funkčnosť je obmedzená na 12 hodín. 

  
    

cookie_name Názov cookie. Jeho funkčnosť je obmedzená na 30 dní a po ich uplynutí je vygenerovaná opätovne. 

PHPSESSID Dočasný súbor cookie, ktorý existuje a funguje len počas návštevy prehliadača. Je nevyhnutný pre správne  

  fungovanie webovej stránky. 

_gali Predmetný súbor cookie je v prehliadači zazamenaný počas prvej návštevy. V prípade, ak bol súbor cookie 

  odstránený z prehliadača a následne prehliadač navšívi stránku gomez.eu, objaví sa nový súbor cookie_gali, 

  ktorý je zapísaný iným unikátnym identifikátorom. Vo väčšine prípadov slúži predmetný súbor cookie na  

  odhalenie používateľov, ktorí sa už na stránku gomez.eu nevrátia. Aktualizuje sa vždy po kliknutí na stránku. 

  Tento súbor cookie je dodávaný s unikátnym identifikátorom, ktorý používa Google Analytics v zmysle 

  platnosti a dostupnosti tohto súboru a doplnkového súboru určeného na ochranu bezpečnosti. Jeho 

  funkčnosť je obmedzená na 1 rok. 

018a104ff75b939e1d8c13547bea6 Dočasný súbor cookie, ktorý vzniká a existuje iba počas prihlásenie používateľa. Je potrebný pre správne 

c5f fungovanie profilu používateľa. Jeho funkčnosť je obmedzená na čas prihlásenia. 

_gat_UA-* Využívaný na odlišovanie jednotlivých používateľov. Jeho funkčnosť je obmedzená na 10 minút.  



 

Config1.veinteractive.com  
 
Názov súboru cookie Funkcia 

Opt-out Súbor cookie využívaný na vyhýbanie sa súborom cookie. Akceptáciou blokujúceho cookie súboru, blokuje 

   vyššie uvedené súbory cookie určitých stránok a reklám v prehliadači. Poskytuje možnosť odmietnuť  

   reklamy, profilovanie alebo iný spôsob sledovania tvojho pohybu v prehliadači. Blokuje iba cookie 

   niektorých webových stránok, nie je všeobecným náradím na blokovanie cookie všetkých webových 

   stránok. Nastavovať súbory cookie môžeš prostredníctvom nastavení tvojho prehliadača. 

 Bid.g.doubleclick.net   

Názov súboru cookie Funkcia 

IDE Používaný prevádzkovateľom Google DoubleClick na registráciu a sledovanie aktivity používateľov na 

   webovej stránke po pozretí alebo kliknutí na reklamu jedného z poskytovateľov reklamy podáva obraz o 

   pomere účinnosti reklamy a jej zobrazovania používateľovi. 

DSID Predmetné súbory cookie neobsahujú žiadu informáciu umožňujúcu identifikovať používateľa. Niekedy  

   súbor cookie obsahuje doplnkový identifikátor podobný indentifikátoru súboru cookie. Predmetný 

   identifikátor je využívaný na identifikáciu reklamných kampaní s ktorými sa predtým stretol používateľ .  

   Tento súbor neobsahuje žiadne osobné údaje a jeho funkčnosť je obmedzená na obdboie dvoch rokov. 
     

     

 audiencemanager.de   

Názov súboru cookie Funkcia 

IDE Používaný prevádzkovateľom Google DoubleClick na registráciu a sledovanie aktivity používateľov na 

   webovej stránke po pozretí alebo kliknutí na reklamu jedného z poskytovateľov reklamy podáva obraz o 

   pomere účinnosti reklamy a jej zobrazovania používateľovi. 

Nano Reklamná sieť zanox. Jej funkčnosť je obmedzená na obdobie 179 dní. 

NmpAddThis Reklamná sieť zanox. Jej funkčnosť je obmedzená na obdobie 19 dní. 

NmpAppNexus Reklamná sieť zanox. Jej funkčnosť je obmedzená na obdobie 19 dní. 

Npr Zbiera geolokačné údaje používateľa prostredníctvom služby NPR za účelom sprístupnenia adekvátneho 

   obsahu používateľovi vrátane obsahov z bízkych členských staníc. Údaje o geografickej polohe sú zložené 

   zo všeobecných informácii o lokalizácii na základe geografickej šírky a dĺžky (ak má používateľ vypnutú 

   lokalizačnú službu pre aplikáciu NPR na mobilnom zariadení používateľa) alebo NPR môže udávať  

   lokalizáciu na základe IP adresy počítača, či prenosného zariadenia. 

NmpDBM Reklamná sieť zanox. Jej funkčnosť je obmedzená na obdobie 19 dni. 
    

     

 onaudience.com   

Názov súborou cookie Funkcia 

cookie Jeho funkčnosť je obmedzená na obdobie 10 rokov. 

done_redirects* Jeho funkčnosť je obmedzená na obdobie 13 dní. 

_snrs_uuid Unikátny premenlivý identifikátor zákazníka. Jeho funkčnosť je obmedzená na obdobie 10 rokov.  



 
_snrs_p  

 
Používané v zmysle zaznamenania UUID používateľa, času prvej návštevy, času poslednej 

návštevy, počet návštev, počet zobrazení, dĺžku stráveného času, počet návštev. Jeho funkčnosť 

je obmedzená na obdobie 10 rokov.   

 _ga  

 
Registruje unikátny identifikátor využívaný na generovanie štatistických údajov, ktoré sa týkajú spôsobu 

akým používateľ využíva webovú stránku. Jeho funkčnosť je obmedzená na obdobie 2 rokov. 
  

 _snrs_puuid  

 

 Unikátny trvalý identifikátor používateľa. Jeho funkčnosť je obmedzená na obdobie 10 rokov.   
_gid  

 
Registruje unikátny identifikátor používaný na generovanie štatistických údajov týkajúcich sa 

spôsobu, ktorým používateľ využíva webovú stránku. Jeho funkčnosť je obmedzená na 24 hodín.  
 
 
 
 
 

 
google.com 

 Názov súboru cookie 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Funkcia   
NID  

 
Súbor cookie typu NID obsahuje identifikátor, ktorý používa Google na zapamätenie preferencií 

používateľa a iných informácií, týkajúcich sa predovšetkým preferovaného jazyka (napr. 

slovenského), počtu výsledkov vyhľadávania na stránke (napr. 10 alebo 20) a vypnutia alebo 

vypínania filtra Google SafeSearch.   
dv  

 
Tento súbor cookie je zvyčajne zaznamenaný v prehliadači počas prvej návštevy. V prípade 

odstránenia súboru cookie operátorom prehliadača a následným zobrazením stránky gomez.eu v 

prehliadači, sa nový súbor cookie_gali zapíše pod iným unikátnym identifikátorom.Vo väčšine 

prípadov slúži predmetný súbor cookie na odhalenie používateľov, ktorí sa na stránku gomez.eu už 

nevrátia, aktualizuje sa vždy po kliknutí na stránku. Tento súbor cookie je dodávaný s unikátnym 

identifikátorom, ktorý používa Google Analytics v zmysle platnosti a dostupnosti tohto súboru a 

doplnkového súboru určeného na ochranu bezpečnosti. Jeho funkčnosť je obmedzená na 1 rok. 
 

 

 
google.pl  

 
Názov súboru cookie  

 
 
 

 

 Funkcia   
NID  

 
Súbor cookie typu NID obsahuje identifikátor, ktorý používa Google na zapamätanie preferencií 

používateľa a iných informácií, týkajúcich sa predovšetkým preferovaného jazyka (napr. 

slovenského), počtu výsledkov vyhľadávania na stránke (napr. 10 alebo 20) a vypnutia alebo 

vypínania filtra Google SafeSearch.   

 CONSENT  

 

 Súhlas s používaním súborov Cookies.   

 1P_JAR  

 

 Google používa predmetný súbor cookie pre ciele prispôsobenia reklamy tvojim záujmom.  
 

 
facebook.com 

 Názov súboru cookie 

 

 
 
 

 

 Funkcia  

 fr  

 
Používaný platformou Facebook. Jeho cieľom je poskytnúť sériu reklamných produktov v podobe sadzby 

externých poskytovateľov reklamy v reálnom čase. Jeho funkčnosť je obmedzená na obdobie 3 mesiacov. 
  

 dpr  

 
Umožňuje ovládanie tlačidiel Zdieľaj a Páči sa mi to. Jeho funkčnosť je pozastavená po 

ukončení návštevy.   

 reg_ext_ref  

 

 URL prvej navštívenej stránky Facebook. Jeho funkčnosť je pozastavená po ukončení návštevy.  



 

 reg_fb_gate  

 

 URL poslednej navštívenej stránky Facebook. Jeho funkčnosť je pozastavená po ukončení návštevy.   

 reg_fb_ref  

 

 URL adresa externého referera. Jeho funkčnosť je pozastavená po ukončení návštevy.   

 wd  

 

 Rozmer okna prehliadača. Jeho funkčnosť je pozastavená po ukončení návštevy.   
datr  

 
Nastavený súbor cookie „datr” – po získaní prístupu internetového prehliadača na webovú stránku 

facebook.com (s výnimkou doplnkovej služby iframes) pomáha tento súbor cookie identifikovať 

podozrivú aktivitu súvisiacu s prihlasovaním. Zabezpečuje ochranu používateľov. Používame ho 

napríklad na označenie podozrivej aktivity – neúspešné pokusy o prihlásenie a snaha o vytvorenie 

veľkého množstva užívateľských účtov (spamov). Jeho funkčnosť je obmedzená na obdobie 2 rokov. 
  

presence  

 

 Stav chatu. Jeho funkčnosť je pozastavená po ukončení návštevy.   

 xs  

 

 Číslo návštev a kľúč. Jeho funkčnosť je obmedzená na obdobie 1 roka.   

 act  

 

 Časová pečiatka a počítadlo aktivity používateľa. Jeho funkčnosť je pozastavená po ukončení návštevy.  
 
 
 

SERVEROVÉ LOGY  

 

Všeobecné informácie Zozbierané serverové logy sú na neobmedzený čas uskladňované a využívané na generovanie 

  pomocných štatistík počas prevádzkovania internetovej stránky gomez.eu. Tieto informácie majú 

  súhrnný charakter a neobsahujú identifikačné vlastnosti osôb navštevujúcich internetovú stránku 

  gomez.eu. Logy nie sú prístupné osobám, ktoré sú neoprávnené obsluhovať internetovú stránku  

  gomez.eu. 

Informácie uložené v súboroch V súboroch logov webovej stránky gomez.eu sú uchovávané nasledujúce informácie: 

logov gomez.pl verejná IP adresa počítača, z ktorého bola zaslaná otázka (môže ísť o počítač používateľa), 

  názov používateľa poskytovaný v procese autorizácie, 

  čas doručenia otázky 

  prvý riadok žiadosti http, 

  kód odpovede http, 

  počet bajtov poslaných prostredníctvom webu, 

  URL adresa predchádzajúcej navštívenej stránky (referer link) – v prípade, ak otvorenie internetovej 

   stránky gomez.eu nastalo prostredníctvom odkazu, 

  informácia o prehliadači používateľa, 

  informácia o chybách, ktoré nastali počas realizácie transakcie http, 

  informácia o súboroch cookies, 

  informácia o návšteve. 

     

      


