
 

 

Informácie o súboroch cookies 
Sekcia webovej stránky Furla.com (www.furla.com) využíva súbory cookies a podobné 

technológie na vylepšenie zážitku z prehliadania a umožňuje spoločnosti Furla odosielať 

propagačné správy používateľovi v súlade s jeho preferenciami tak, ako to je podrobne opísané 

nižšie. 

Definície 
Súbory cookies sú jednoduché textové súbory, ktoré umožňujú webovému serveru ukladať 

informácie o zariadení používateľa (tablet, smartfón atď.) po dobu jeho/jej návštevy (relačné 

súbory cookies) a počas následných návštev (trvalé súbory cookie). Uloží ich prehliadač na 

základe nastavení, ktoré vybral používateľ. Na zhromažďovanie informácií o správaní 

návštevníkov by sa mohli použiť aj podobné technológie, napríklad pixelové značky, 

transparentné GIF a všetky formy miestneho úložiska zavedené pomocou HTML5. Odkazy na 

„cookies“ zahŕňajú,z dôvodu jednoduchosti, všetky podobné technológie. 

Druhy cookies 

Technické súbory cookies 

Relačné súbory cookies: sú nevyhnutné na zabezpečenie správneho fungovania webovej 

stránky a používajú sa na správu registrácie alebo vstupu a k prístupu k vyhradeným funkciám. 

Dočasne sa ukladajú počas relácie prehľadávania a používateľské zariadenia ich po zatvorení 

prehliadača automaticky vymažú. Upozorňujeme, že zakázaním relačných súborov cookies 

môže používateľ stratiť prístup k funkciám, ktoré si vyžadujú registráciu alebo prístup. 

Spracovanie vykonávané týmito súbormi cookies je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je 

používateľ súčasťou, a to na služby poskytované na webovej stránke spoločnosti Furla (článok 

6.1 písm. b) GDPR). 

Trvalé súbory cookies, na optimalizáciu a štatistiku stránok: umožňujú spoločnosti Furla 

zhromažďovať a analyzovať (anonymne) údaje o prevádzke a využití stránok, monitorovať 

systém a zlepšovať prevádzkový výkon, napríklad ukladaním preferencií používateľa na 

zlepšenie následných návštev. Keď sa prehliadač zatvorí, súbory sa automaticky nevymažú, 

ale uložia sa do počítača používateľa na určité obdobie (napríklad do konca roka) alebo do 

doby, kým ich používateľ nezruší. Spracovanie vykonávané týmito súbormi cookies je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je používateľ súčasťou, a to na služby poskytované na 

webovej stránke spoločnosti Furla (článok 6.1 písm. b) GDPR). 



 

 

Viac informácií o tom, ako spravovať a mazať tieto súbory cookies, nájdete nižšie v časti „Správa 

súborov cookies“. Upozorňujeme, že zakázaním alebo odmietnutím súborov cookies môžu byť 

niektoré časti tejto stránky neprístupné alebo nebudú fungovať správne. 

Nižšie je uvedený zoznam technických súborov cookies, ktoré web v súčasnosti používa. 

Názov Typ 
Doba 

trvania 
Účely 

Sfcc-cart 

  

Customer_id 

  

Technický Relácia 
Údaje o nákupnom košíku, pre hostí aj 

pre registrovaných používateľov 

furlaCountry 

  

furlaLoc 

Technický 30 dní 

Určenie krajiny prístupu a geografické 

súradnice používateľa. Sú stanovené 

geolokáciou alebo, v prípade zmeny 

krajiny, používateľom 

__canI_TH Technický Relácia 
Údaje o relácii potrebné na správu 

webovej stránky 

relácia 

  

Session.sig 

  

Technický Relácia 
Údaje o relácii potrebné na správu 

webovej stránky 

Shownlpopup Technický Relácia 
Určenie, či sa má alebo nemá zobraziť 

kontextová správa s novinkami. 



 

 

Dwanonymous_e 

  

Dw_securetoken_ 

  

Dwsid 

  

Sfcc_token 

  

Technický Relácia 

Súbory cookies potrebné na správne 

fungovanie webovej stránky na účely 

prístupu a nákupu 

dwcookie Technický Relácia 

Súbory cookies potrebné na správne 

fungovanie webovej stránky na účely 

údržby stránky 

Dwuser_XXXX 

  

Dwcustomer_XXXX 

Technický 6 mesiacov 
Údaje o relácii potrebné na správu 

webovej stránky 

Dwsourcecode_XXXX Technický 1 deň 

Súbory cookies potrebné na správne 

fungovanie webovej stránky na účely 

údržby stránky 

Dwsid (nahrádza sid) Technický Relácia 

Súbory cookies potrebné na správne 

fungovanie webovej stránky na účely 

bezpečnosti stránky počas fázy vstupu 

alebo nákupu 

Dwsecuretoken_XXXX Technický Relácia 
Ak je použitým protokolom HTTPS, 

uchová informácie o relácii 



 

 

Dwanonymous_XXXX 

  

Dwac_XXXX 

  

Dwpersonalization_XXXX 

Technický 

(vlastné 

analýzy) 

6 mesiacov 

Vlastné súbory cookies, ktoré umožňujú 

anonymnú štatistickú analýzu využívania 

stránok 

JSESSIONID 

  

VISITOR_ID 

Technický Relácia 

Zhromažďuje údaje o ID relácie a 

umožňuje používateľovi dokončiť online 

transakciu 

 

Súbory cookies tretích strán  

Táto webová stránka tiež používa súbory cookies sprístupnené vybranými poskytovateľmi 

služieb tretích strán. 

Analytické súbory cookies: web používa vybraných poskytovateľov služieb tretích strán, ako 

napríklad Google Analytics, na anonymný zber a analýzu údajov o návštevnosti a využití 

stránok. Spracovanie pomocou týchto súborov cookies si vyžaduje súhlas používateľa, ktorý sa 

poskytuje kliknutím na tlačidlo „ok“ v banneri, ktorý sa objaví na webovej stránke (článok 6.1 

písm. a) GDPR). 

Profilovacie súbory cookies: vybraní poskytovatelia služieb tretích strán používajú profilovacie 

súbory cookies na sledovanie prehliadania používateľov na webovej stránke spoločnosti Furla, 

aby vytvorili profily chutí, zvykov, výberu atď. To im umožňuje odosielať propagačné správy 

používateľovi v súlade s ich preferenciami a/alebo zobrazovať personalizované propagačné a 

komerčné správy medzi správami zobrazenými používateľom v ich profile na sociálnych sieťach 

uvedených nižšie (napr. Facebook, Instagram, Twitter atď.) alebo pomáhať klientovi pri 

dokončovaní nákupov čakajúcich na webovú stránku. Spracovanie pomocou týchto súborov 

cookies si vyžaduje súhlas používateľa, ktorý sa poskytuje kliknutím na tlačidlo „ok“ v banneri, 

ktorý sa objaví na webovej stránke (článok 6.1 písm. a) GDPR). 

Viac informácií o tom, ako spravovať a mazať tieto súbory cookies, nájdete nižšie v časti „Správa 

súborov cookies“. 



 

 

Nižšie je uvedený zoznam hlavných súborov cookies tretích strán, ktoré web v súčasnosti 

používa. 

  

Názov Typ Prístroj 
Doba 

trvania 
Účely 

_ga Analytický 
Google 

Analytics 
2 roky 

Zaznamenať jedinečný 

identifikátor, ktorý sa používa na 

generovanie štatistických údajov o 

používaní webovej stránky 

návštevníkom 

_gat Analytický 
Google 

Analytics 
Relácia Obmedziť frekvenciu žiadostí 

_gid Analytický 
Google 

Analytics 
Relácia 

Zaznamenať jedinečný 

identifikátor, ktorý sa používa na 

generovanie štatistických údajov o 

používaní webovej stránky 

návštevníkom 

_utma 

  

  

Analytický 
Google 

Analytics 
Stále 

Sledovať, koľkokrát používateľ 

navštívil web, dátum prvej návštevy 

a poslednej návštevy 

_utmb 

  

_utmc 

  

Analytický 
Google 

Analytics 
Relácia 

Vypočítať trvanie návštevy 

webovej stránky 

_utmt Analytický 
Google 

Analytics 
10 minút Obmedziť frekvenciu žiadostí 



 

 

_utmz 

  

  

Analytický 
Google 

Analytics 
6 mesiacov 

Sledovať webovú stránku, z ktorej 

používateľ pochádza, použitý 

vyhľadávací nástroj, kliknutý odkaz 

a použité kľúčové slovo 

_TA_TRACKING 

  

sp 

Analytický Thron 3 mesiace 

Umožniť anonymne monitorovať 

použitie obrázkov spoločnosti Furla 

distribuovaných distribučnou 

sieťou, ktoré sú obsahom Thron 

(CDN) 

NID 

  

SID 

  

IDE 

  

ANID 

  

DSID 

  

FLC 

  

AID 

  

Profilovanie 
Google 

Shopping 

Od 3 

mesiacov do 

2 rokov 

Vybrať reklamu na základe obsahu 

relevantného pre používateľa, 

vylepšiť prehľady výkonnosti 

kampaní a vyhnúť sa zobrazovaniu 

už zobrazených reklám 



 

 

TAID 

  

výmena 

  

_uid 

  

__gac 

  

__gads 

fr Profilovanie Facebook 3 mesiace 
Monitorovať používateľov 

Facebooku na reklamné účely 

[názov súboru 

cookie] 
    

acdc 

  

Profilovanie Criteo 6 mesiacov 

Sledovať všetky parametre, ktoré 

web výslovne odovzdáva, 

napríklad dynamické bannery  

dis 

  

eid 

Profilovanie Criteo 6 mesiacov 

Informovať vydavateľa (t.j. stránku, 

ktorá je hostiteľom kampane) o 

totožnosti inzerenta, aby sa 

zablokovalo zobrazovanie reklamy 

na tomto webe 

evt 

  

  

Profilovanie Criteo 1 rok 

Sledovať akcie používateľa 

týkajúce sa rozhodnutia 

používateľa k neúčasti (t.j., že si už 

nepraje viac zobrazovať reklamu) v 

súvislosti s jednou kampaňou 



 

 

alebo spoločnosťou Criteo 

všeobecne 

zdi Profilovanie Criteo 5 rokov 

Sledovať akcie používateľa 

týkajúce sa rozhodnutia 

používateľa k neúčasti (t.j., že si už 

nepraje viac zobrazovať reklamu) v 

súvislosti s jednou kampaňou 

alebo spoločnosťou Criteo 

všeobecne 

opt 

  

optout 

  

udc 

Profilovanie Criteo 6 mesiacov 

Súhlasiť s vizuálnym 

prispôsobením bannerov 

prispôsobených podľa potreby, na 

základe správania používateľa na 

webe 

pp Profilovanie Criteo 1 deň 

Súhlasiť s vizuálnym 

prispôsobením bannerov 

prispôsobených podľa potreby, na 

základe správania používateľa na 

webe 

SaleCycle Profilovanie 
www. 

salecycle.com 
6 mesiacov 

Zhromažďovať údaje o používaní 

webovej stránky kontaktovaním 

používateľa prostredníctvom e-

mailu alebo SMS, aby pomohol 

dokončiť proces nákupu a 

poskytnúť personalizovanú 

marketingovú komunikáciu 

založenú na produktoch, o ktorých 

sa používateľ na webovej stránke 

informoval  



 

 

udi Profilovanie Criteo 6 mesiacov 

Sledovať ID kampane, čo je 

jedinečný identifikačný kód, ktorý 

Criteo priraďuje každej kampani 

uic Profilovanie Criteo 1 rok 

Sledovať ID kampane, čo je 

jedinečný identifikačný kód, ktorý 

Criteo priraďuje každej kampani 

uid Profilovanie Criteo 1 mesiac 

Zhromažďovať informácie o 

kreativite, inými slovami o 

zostavovaní rozloženia a farieb 

používaných v dynamických 

baneroch 

 

Upozorňujeme, že spoločnosť Furla nekontroluje súbory cookies tretích strán. 

Správa informácií zhromaždených hlavnými tretími dodávateľmi spoločnosti Furla je regulovaná 

informáciami o súboroch cookies dodávateľov a/alebo pokynmi o tom, ako zakázať súbory 

cookies, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch. 

Google 

Analytics/Google 

Shopping 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

Ak chcete súbory cookies zakázať, kliknite sem 

Thron https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/  

[názov 

sociálnych 

médií] 

 

Criteo 

https://www.criteo.com/cookie-policy/  

  

SaleCycle http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.criteo.com/cookie-policy/


 

 

Táto webová stránka môže obsahovať ďalšie analytické súbory cookies tretích strán, ktoré sa 

občas líšia v závislosti od reklamnej kampane spoločnosti Furla. V takýchto prípadoch môžu 

reklamné agentúry tretích strán určené spoločnosťou Furla používať súbory cookies v súvislosti 

s reklamnými kampaňami na webovej stránke spoločnosti Furla, aby mohli generovať 

anonymné štatistiky o takýchto kampaniach a iba na obmedzené obdobie. Ak chcete získať viac 

informácií o týchto súboroch cookies, môžete napísať na privacy@furla.com. 

Viac informácií o tom, ako spravovať a mazať tieto súbory cookies, nájdete nižšie v časti „Správa 

súborov cookies“. 

 

Správa súborov cookies 
Súbory cookies môžete ľahko akceptovať, deaktivovať a odmietnuť zmenou nastavení 

prehliadača. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia prehliadača pre rôzne webové stránky a 

aplikácie a väčšina najobľúbenejších prehliadačov Vám umožňuje vybrať rôzne nastavenia pre 

vlastné súbory cookies a súbory cookies tretích strán. Upozorňujeme, že úplné alebo čiastočné 

zakázanie technických súborov cookies by mohlo ovplyvniť správne fungovanie funkcií 

vyhradených pre registrovaných používateľov, zatiaľ čo zakázanie súborov cookies tretích strán 

alebo profilovacích súborov cookies žiadnym spôsobom neovplyvní zážitok z prehliadania 

používateľa. Pre zjednodušenie uvádzame odkazy na webové stránky hlavných prehliadačov, 

ktoré poskytujú pokyny na odstránenie súborov cookies: 

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari  

Ďalšie informácie o tom, ako obmedziť používanie súborov cookies, nájdete na stránke: 

 

mailto:privacy@furla.com
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

