
Aké súbory cookie používame: 

Používané cookie súbory na našich stránkach rozdeľujeme na dva základné typy. Krátkodobé, ktoré sa používajú len dočasne a zostávajú uložené vo Vašom 

zariadení len do tej doby, než prehliadač zatvoríte, a dlhodobé, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení dlhšie. 

Z hľadiska funkcie, ktorú cookies plnia, je možné ich rozdeliť nasledovne: 

• konverzné a sledovacie, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov, 
• remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie, 
• analytické, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu našich stránok, 
• esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu. 

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. 

„cookies tretích strán“). Podľa týchto údajov Vás však nikdy nie je možné identifikovať. 

ESENCIÁLNE 

Názov cookie Účel 

critical_css Pomáha nám čo najrýchlejšie načítať s.WEAR web pri prvej návšteve. 

session Indikuje existujúcu reláciu užívateľa. 

sessid Umožňuje identifikáciu užívateľa. 

rememberme Umožňuje trvalé prihlásenie užívateľa. 

know_pickups Vďaka tejto cookie vieme, či poznáte naše Výdajne radosti. 

user_segment Pomáha nám rozlíšiť segmenty návštevníkov a zobrazovať im čo najrelevantnejší obsah. 

restart_webstorage Vďaka nej máme prehľad o tom, kedy došlo k zmene vo vašom košíku. 

collection_filters 
Dokážeme si vďaka nej zapamätať, ako si filtrujete kolekcie a zobrazovať vám ich počas vašej návštevy 
vopred vyfiltrované. 

just_logged_out_user Krátkodobá cookie, ktorá nám hovorí, že zákazník sa práve odhlásil. 

ANALYTICKÉ 

Názov cookie Účel 

_gat_UA-XXX 
Využívame ju k redukcií množstva informácií, ktoré si vymieňa váš webový počítač so servermi Google 
kvôli štatistickým účelom. 

abtest Vďaka nej overujeme, ako náš web vyzerá najlepšie a ako sa našim návštevníkom najlepšie používa. 

bstat Slúži pre anonymnú identifikáciu za účelom zberu dát o jeho správaní a cieľeniu reklamy. 

REMARKETINGOVÉ 



Názov cookie Účel 

_dc_gtm_UA-XXX Umožňuje prepojenie Google Analytics s Google AdWords pre cielenie reklamy. 

__exponea_time2__ __exponea_etc__ 
Tieto cookies slúžia pre identifikáciu užívateľa a vďaka nim vám vieme ukázať rele-
vantnú ponuku. 

__exponea_ab_rcm-XXX 
Vďaka nej overujeme, ako náš web vyzerá najlepšie a ako sa návštevníkom najlep-
šie používa. 

KONVERZNÉ 

Názov cookie Účel 

_gid_ga 
Vďaka tejto cookie rozlišujeme unikátne návštevy na našom webe. Jednotlivým návštevníkom je prira-
dený náhodne generovaný identifikátor, na základe ktorého vyhodnocujeme návštevnosť aj účinnosť 
kampane a jednotlivých stránok. 

ga_uid 
Slúži pre vyhodnotenie Cross-Device, teda toho, či užívateľ prišiel z mobilu a následne z počítača nakú-
pil. 

comm100_XXX Cookie pre podporu Live chatu, pomocou ktorého môžete chatovať so stylistkou. 

_hjIncludedInSample 
Analytická cookie, pomocou ktorej vytvárame heatmapy a dokážeme sa lepšie rozhodnúť, kam umiestniť 
jednotlivé ovládacie prvky. 

fbm_XXX Túto cookie využívame pre prihlasovanie pomocou Facebooku. 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie 
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvole-

nom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou nastavenia Vášho webového prehliadača úplne zakázať alebo povoliť používaní len niektorých súborov cookie. 

 


