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Paysafe Cookies 
 

Cookie Doména Zdroj Účel Informace o 
vyslovení 

nesouhlasu 

Trvání 

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Účelem je opětovné uvedení na trh. 
Tento soubor cookie slouží k tomu, aby 
reklama byla pro uživatele poutavější. 
Některé běžné aplikace slouží k výběru 
reklamy na základě toho, co je pro 
uživatele relevantní; ke zlepšení 
podávání zpráv o výkonu kampaně; a 
aby se nezobrazovaly reklamy, které 
uživatel již viděl. 

 
 
 
 

https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 
 
 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Bing Hlavním účelem tohoto souboru cookie 
je cílení / reklama (sledování konverzí 
pro vyhledávač Bing). Tento soubor 

cookie je široce používaný společností 
Microsoft jako jedinečný identifikátor 

uživatele. Může být nastaven 
vestavěnými skripty Microsoft. Je 
široce rozšířená domněnka, že se 

skrývá v mnoha různých doménách 
Microsoftu, což má umožňovat 

sledování uživatelů. 
 

„Tento soubor cookie je určen pro 
cílení / reklamu. Většinu internetových 

reklam na webech a ve službách 
společnosti Microsoft zobrazuje 
Microsoft Advertising. Když vám 

zobrazujeme online reklamy, umístíme 
jeden nebo více souborů cookie, 

abychom rozpoznali váš počítač, když 
vám inzerát zobrazujeme. V průběhu 

času můžeme shromažďovat 
informace z webů, kde zobrazujeme 
reklamy, a tyto informace můžeme 

využívat k tomu, abychom poskytovali 
relevantnější reklamy.“ 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

MUID
B 

bat.bing.c
om 

Bing Účelem je sledování konverzí pro 
vyhledávač Bing. Používá služba 

Microsoft advertising k anonymnímu 
určení relací uživatelů, což nám 
pomůže měřit účinnost našich 

marketingových kampaní. 
 

Informace o odhlášení: 
https://advertise.bingads.microsoft.com

/en-us/resources/policies/opt-out-of-
the-bing-ads-optimization-program 

 
Trvání souborů cookie je 1 rok. 
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TS… www.pay
safecard.

com 

Internal Tyto soubory cookie nám umožňují 
vyvažovat pracovní zátěž například 

zaznamenáním, který server byl 
přidělen k dané relaci procházení 
uživatele, aby po dobu trvání této 

relace byl ve spojení pouze s jedním 
serverem. 

 
Session 

_cfdui
d 

maxmind.
com 

Cloudflare Účelem je přepsat veškerá 
bezpečnostní omezení založená na 

adrese IP, ze které pochází 
návštěvník. Soubor cookie slouží k 
identifikaci jednotlivých klientů za 

sdílenou adresou IP a použití 
bezpečnostních nastavení podle 

jednotlivých klientů. Pokud se 
například návštěvník nachází v 

kavárně, kde je spousta infikovaných 
počítačů, ale konkrétní zařízení 

návštěvníka je důvěryhodné (např. 
protože jste splnili zadání během 

intervalu Challenge Passage), soubor 
cookie nám umožňuje určit klienta a 
nepožadovat po něm úkol znovu. To 
neodpovídá žádnému ID uživatele ve 
vaší webové aplikaci a neuchovává 

žádné osobně identifikovatelné údaje. 

 
1 year 
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_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účel tohoto cookie je nezbytně nutný. 
Tento cookie je přidružen k webům, 

které používají správce značek Google 
(Google Tag Manager) pro načtení 

dalších skriptů a kódů na stránku. Kde 
je tento cookie používán, může být 

považován za nezbytně nutný, protože 
bez něj ostatní skripty nemusí fungovat 

správně. Konec názvu je jedinečné 
číslo, které je také identifikátorem 

přidruženého účtu Google Analytics. 
 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Používá se k 
rozlišení uživatelů pomocí služby 

Google Analytics. 
Toto je informační zpravodajský 

systém ExactTarget. Když v 
informačním bulletinu dvakrát vyjádříte 

souhlas, dostanete se na stránku v 
podadresáři. * 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Tento soubor cookie 
neukládá žádné informace o uživateli, 
ale pouze omezuje počet požadavků, 

které je třeba provést na 
doubleclick.net. (používá se k omezení 

rychlosti požadavků). 
Toto je informační zpravodajský 

systém ExactTarget. Když v 
informačním bulletinu dvakrát vyjádříte 

souhlas, dostanete se na stránku v 
podadresáři. * 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
Toto je informační zpravodajský 

systém ExactTarget. Když v 
informačním bulletinu dvakrát vyjádříte 

souhlas, dostanete se na stránku v 
podadresáři. * 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
Toto je informační zpravodajský 

systém ExactTarget. Když v 
informačním bulletinu dvakrát vyjádříte 

souhlas, dostanete se na stránku v 
podadresáři. * 

information:ht
tps://tools.go
ogle.com/dlp
age/gaoptout 

1 day 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Používá se k 
rozlišení uživatelů pomocí služby 

Google Analytics. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Tento soubor cookie 
neukládá žádné informace o uživateli, 
ale pouze omezuje počet požadavků, 

které je třeba provést na 
doubleclick.net. (používá se k omezení 

rychlosti požadavků). 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(1 day) 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

www.pay
safecard.

com 

Hotjar Účelem je sledování chování uživatelů. 
Tento soubor cookie relace je 

nastaven tak, aby se služba Hotjar 
dozvěděla, zda je tento návštěvník 
zahrnut ve vzorku, který slouží k 

generování kanálů. 

information:ht
tps://www.hot
jar.com/opt-

out 

Session 

_uetsi
d 

paysafec
ard.com 

Internal Účelem je sledování univerzálních 
událostí (UET) službou Microsoft Bing 

Ads. 

https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
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_vwo_
uuid_v

2 

paysafec
ard.com 

Wingify Účelem je výkon (obsluha relací pro 
aplikaci). Název tohoto cookie je 

spojen s produktem Visual Website 
Optimizer, který je založen na 

americkém Wingify. Tento nástroj 
pomáhá majitelům stránek měřit výkon 
různých verzí webových stránek. Tento 
soubor cookie zajišťuje, že návštěvník 

vždy vidí stejnou verzi stránky, a 
používá se ke sledování chování pro 
měření výkonu různých verzí stránky. 

https://vwo.co
m/opt-out/ 

1 year 

b2b_w
tl 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing – sledování konverzí. 
Tento soubor cookie může mít hodnotu 

0 nebo 1. Pokud uživatel již odeslal 
kontaktní formulář pro B2B marketing, 

má hodnotu 1. 

 
3 years 

ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing – sledování konverzí. 
Soubor cookie ukládá jednotlivé kroky 

ke konverzi (jde o vyhledávání 
prodejního místa nebo transakce). 

Obsahuje datum a čas první návštěvy 
na webu paysafecard.com, počet 

jednotlivých webových relací, které 
uživatel spustil, počet stránek, které 
uživatel navštívil, a informaci, zda 

uživatel provedl konverzi – vyhledání 
prodejního místa nebo transakce – 

danou číslem 0 nebo 1. 

 
20 

years 

ed_Ut
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing – sledování konverzí. 
Tento soubor cookie ukládá adresu 

URL poslední stránky, kterou uživatel 
navštívil na stránkách 

paysafecard.com. 

 
20 

years 

https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/
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eid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

Účelem je reklama. Tyto soubory 
cookie slouží k doručování reklam, 

které jsou pro vás a vaše zájmy 
relevantnější. Používají se také k 
omezení počtu, kolikrát reklamu 

uvidíte, stejně jako k měření účinnosti 
reklamní kampaně. Tyto cookies 
obvykle umísťují reklamní sítě s 
povolením provozovatele webu. 

Pamatují si, že jste navštívili určitou 
webovou stránku, a tato informace je 
sdílena s jinými organizacemi jako s 
inzerenty. Poměrně často jsou cílené 
nebo reklamní cookies propojeny s 

funkčností webu poskytovanou jinou 
organizací. 

information:ht
tps://www.crit
eo.com/priva

cy/ 

6 
months 

fr facebook.
com 

Facebook Účelem je reklama. Soubor cookie 
obsahuje šifrované ID facebooku a ID 

prohlížeče. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

ga_nl paysafec
ard.com 

Internal Marketing – sledování konverzí. 
Tento soubor cookie ukládá 

transformovanou verzi e-mailové 
adresy, která byla použita k přihlášení 
k odběru marketingového zpravodaje. 

 
Session 

igodigit
alst_6
23957

6 

igodigital.
com 

iGoDigital Tento soubor cookie slouží k 
zaznamenání chování zákazníků za 
účelem zlepšení kvality zkušeností 

našich zákazníků online, včetně 
vylepšených zážitků při prohlížení. 

 
Session 

igodigit
alstdo
main 

igodigital.
com 

iGoDigital Tento soubor cookie slouží k 
zaznamenání chování zákazníků za 
účelem zlepšení kvality zkušeností 

našich zákazníků online, včetně 
vylepšených zážitků při prohlížení. 

 
Session 

igodigit
altc2 

igodigital.
com 

iGoDigital Tento soubor cookie slouží k 
zaznamenání chování zákazníků za 
účelem zlepšení kvality zkušeností 

našich zákazníků online, včetně 
vylepšených zážitků při prohlížení. 

 
10 

years 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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promo
countr

y 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing – preferovaná země 
uživatele. 

Tento soubor cookie ukládá 
preferovanou zemi uživatele. To 

provádí náš „promotool“ a pracuje se s 
geolokací IP adresy. 

 
1 year 

promol
angua

ge 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing – preferovaná země 
uživatele. 

Tento soubor cookie ukládá 
preferovaný jazyk uživatele. To provádí 

náš „promotool“ a pracuje se s 
jazykem prohlížeče. 

 
1 year 

psc_co
untry_
man 

www.pay
safecard.

com 

Internal Marketing – preferovaná země 
uživatele. 

Tento soubor cookie ukládá 
preferovanou zemi uživatele. Ukládá 

jakoukoli zemi, kterou uživatel vybere z 
našeho rozbalovacího pole. 

 
10 

years 

uid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

Účelem je sledovat, kterou ze 
sociálních sítí používáte. Tyto 

informace jsou shromažďovány pouze 
v souhrnné podobě, abychom zjistili, 

které z nich jsou nejoblíbenějšími 
nástroji. 

 
Jde o identifikační číslo, které je 

možné inzerovat uživatelům 
prostřednictvím reklamní sítě Criteo. 

https://www.c
riteo.com/priv

acy/ 

1 year 

cookie
_truste
d_devi
ce_tok

en 

paysafec
ard.com 

Internal Nastaví se v případě, že zákazník má 
aktivovanou dvoufaktorovou 

autentizaci a rozhodne se označit daný 
prohlížeč za důvěryhodný – což 

znamená, že v tomto prohlížeči již 
nebude požádán o druhou autentizaci 

  

prefere
dLocal

e 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing – preferovaná země 
uživatele a jazyk pro platby. Tento 
soubor cookie ukládá preferovanou 

zemi a jazyk uživatele. 

 
20 

years 

preferr
edPay
mentM
ethod  

paysafec
ard.com 

Internal Marketing – preferovaný způsob platby 
zákazníka pro předvolbu způsobu 

platby 

  

https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
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DSID .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Účelem je přesměrování, optimalizace, 
hlášení a přidělování online inzerátů. 
DoubleClick je reklamní platforma. 

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Účelem je přesměrování, optimalizace, 
hlášení a přidělování online inzerátů. 
DoubleClick je reklamní platforma. 

  

__son
ar 

.doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Účelem je identifikovat, kteří 
návštěvníci našich webových stránek 

viděli nebo klikli na jeden z našich 
inzerátů. DoubleClick je reklamní 

platforma. 

  

__utm
a 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Tyto soubory cookie 
slouží k shromažďování informací o 
tom, jak návštěvníci využívají tyto 

stránky. Tyto soubory cookie 
shromažďují informace v anonymní 

podobě. To zahrnuje počet 
návštěvníků tohoto webu, odkud 

návštěvníci přišli a stránky, které na 
tomto webu navštívili. Tyto informace 

nám pomohou zlepšit tento web 

  

__utm
b 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
  

__utm
c 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Tyto soubory cookie 
slouží k shromažďování informací o 
tom, jak návštěvníci využívají tyto 

stránky. Tyto soubory cookie 
shromažďují informace v anonymní 

podobě. To zahrnuje počet 
návštěvníků tohoto webu, odkud 

návštěvníci přišli a stránky, které na 
tomto webu navštívili. Tyto informace 

nám pomohou zlepšit tento web 
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__utmt .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
  

__utm
z 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Tyto soubory cookie 
slouží k shromažďování informací o 
tom, jak návštěvníci využívají tyto 

stránky. Tyto soubory cookie 
shromažďují informace v anonymní 

podobě. To zahrnuje počet 
návštěvníků tohoto webu, odkud 

návštěvníci přišli a stránky, které na 
tomto webu navštívili. Tyto informace 

nám pomohou zlepšit tento web 

  

_ga .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Používá se k 
rozlišení uživatelů pomocí služby 

Google Analytics. Tyto soubory cookie 
slouží k shromažďování informací o 
tom, jak návštěvníci využívají tyto 

stránky. Tyto soubory cookie 
shromažďují informace v anonymní 

podobě. To zahrnuje počet 
návštěvníků tohoto webu, odkud 

návštěvníci přišli a stránky, které na 
tomto webu navštívili. Tyto informace 

nám pomohou zlepšit tento web 

 
2 years 

_gat_g
tag_U
A_752
84908

_5 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
  

_gid .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
  

APID .advertisi
ng.com 

AOL Inc Účelem je reklama. 
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CMDD .casalem
edia.com 

 
Účelem je reklama / cílení. Tento 

soubor cookie shromažďuje anonymní 
údaje týkající se návštěv uživatelů na 

webových stránkách a toho, jaké 
stránky byly načteny, za účelem 

zobrazení cílených reklam. 

  

CMID .casalem
edia.com 

 
Účelem je reklama / cílení. Tento 

soubor cookie shromažďuje anonymní 
údaje týkající se návštěv uživatelů na 

webových stránkách a toho, jaké 
stránky byly načteny, za účelem 

zobrazení cílených reklam. 

  

CMPR
O 

.casalem
edia.com 

 
Účelem je reklama.   

  

CMPS .casalem
edia.com 

 
Účelem je reklama.    

  

CMRU
M3 

.casalem
edia.com 

 
Účelem je reklama.   

  

CMSC .casalem
edia.com 

 
Účelem je reklama.   

  

CMST .casalem
edia.com 

 
Účelem je reklama.   

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Účelem je reklama. Tento soubor 
cookie slouží k tomu, aby reklama byla 

pro uživatele poutavější. Některé 
běžné aplikace slouží k výběru reklamy 

na základě toho, co je pro uživatele 
relevantní; ke zlepšení podávání zpráv 

o výkonu kampaně; a aby se 
nezobrazovaly reklamy, které uživatel 

již viděl. 

  

TDCP
M 

.adsrvr.or
g 

 
Účelem je reklama.   

  

TDID .adsrvr.or
g 

 
Účelem je reklama.    

  

TS014
dc4bb 

www.pay
safe.com 

 
Účelem je reklama.   

  

UID ads.sticky
adstv.co

m 

 
Účelem je reklama.    
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_ga .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Používá se k 
rozlišení uživatelů pomocí služby 

Google Analytics. Tyto soubory cookie 
slouží k shromažďování informací o 
tom, jak návštěvníci využívají tyto 

stránky. Tyto soubory cookie 
shromažďují informace v anonymní 

podobě. To zahrnuje počet 
návštěvníků stránek, odkud 

návštěvníci přišli a stránky, které na 
tomto webu navštívili. Tyto informace 

nám pomohou zlepšit tento web 

 
2 years 

_gat .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Tento soubor cookie 
neukládá žádné informace o uživateli, 
ale pouze omezuje počet požadavků, 

které je třeba provést na 
doubleclick.net. (používá se k omezení 

rychlosti požadavků). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
  

pxSy .provenpi
xel.com 

 
Účelem je reklama.   

  

pxid .provenpi
xel.com 

 
Účelem je reklama.   

  

rtbDat
a0 

.adaptv.a
dvertising

.com 

 
Účelem je reklama.   

  

_bizo_
bzid 

incomeac
cess.com 

 
Účelem je cílení/reklama. 

  

_bizo_
cksm 

incomeac
cess.com 

 
Účelem je cílení/reklama. 

  

_bizo_
np_sta

ts 

incomeac
cess.com 

 
Účelem je cílení/reklama. 
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_ga incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Používá se k 
rozlišení uživatelů pomocí služby 

Google Analytics.  Tyto soubory cookie 
slouží k shromažďování informací o 
tom, jak návštěvníci využívají tyto 

stránky. Tyto soubory cookie 
shromažďují informace v anonymní 

podobě. To zahrnuje počet 
návštěvníků stránek, odkud 

návštěvníci přišli a stránky, které na 
tomto webu navštívili. Tyto informace 

nám pomohou zlepšit tento web 

 
2 years 

_gat incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Tento soubor cookie 
neukládá žádné informace o uživateli, 
ale pouze omezuje počet požadavků, 

které je třeba provést na 
doubleclick.net. (používá se k omezení 

rychlosti požadavků). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

30695-
2 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
  

_gat_
UA-

44713
927-1 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. 
  

_gid incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Tento soubor cookie 
slouží k ukládání ID relace a k 

seskupení aktivity celé relace pro 
každého uživatele. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

incomeac
cess.com 

Hotjar Účelem je výkonnost. Tento soubor 
cookie relace je nastaven tak, aby se 
služba Hotjar dozvěděla, zda je tento 
návštěvník zahrnut ve vzorku, který 

slouží k generování kanálů. 

  

anj .adnxs.co
m 

 
Tento soubor cookie se používá k 

přesměrování, optimalizaci, hlášení a 
přidělování online inzerátů. 

  



 
 
 

14 

 

sess .adnxs.co
m 

 
Sess cookie obsahuje jednu 

nejedinečnou hodnotu: „1“. Používá jej 
platforma, aby zjistila, zda je prohlížeč 

nastaven tak, aby přijímal cookies 
aplikace AppNexus 

  

uuid2 .adnxs.co
m 

 
Účelem je behaviorální reklama; jinými 

slovy: pomáhá nám rozpoznat 
prohlížeč, abychom mohli poskytnout 

relevantnější reklamu; a rozpoznat 
uživatele, který vyloučil behaviorální 

reklamu. 

  

Cookie 
checke

r 

A cookie 
is added 
on the 
load of 

S.ashx or 
I.ashx, 
named 
CEK 

 
Tento soubor cookie se kontroluje při 
zaznamenání zobrazení nebo kliknutí. 
Pokud se tento soubor cookie neuloží 
při zobrazení nebo kliknutí, sledování 
musí být spuštěno v režimu sledování 

souborů bez cookie. 
Obsahem tohoto souboru cookie je 

pouze znak „a“. 

 
Forever 

until 
deleted. 
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XYZ User 
profile 
cookie 

 
Uživatelský profil cookie na reklamním 
serveru se používá k odlišení hráčů od 

jiných hráčů a ke sledování určitých 
údajů, jako je jejich prohlížeč, 

geografická poloha a operační systém. 
 

Hodnota cookie vypadá takto: 
[browser id]&[language id]&[operating 

system 
id]&[City]&[Region]&[Country]&[Time 
zone ID]&[Channel ID]&&[Ad serving 

unique player id]&[btag of first 
impression]&[btag of last click] 

(Tyto informace obsahují interně 
generované ID pro každý z těchto 

atributů. AdServing Unique Player ID je 
GUID generovaný interně, pokud 
počítač poprvé navštívil stránku a 

nebyl nalezen žádný historický soubor 
cookie; slouží k identifikaci 

uživatelského profilu pro účely 
sledování) 

 
1 month 
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A_ [adi
d] 

Ad 
display 
cookie 

 
Tento cookie slouží ke sledování 
postupného střídání reklam, data 

prvního zobrazení, data posledního 
zobrazení, počtu zobrazení, data 

prvního kliknutí, posledního kliknutí a 
počtu kliknutí na reklamu. 

 
Obsah cookie vypadá takto: 

a=[id reklamy] 
&r=[index střídání] 

&fv=[datum prvního zobrazení, formát 
rrrrMMdd] 

&lv=[datum posledního zobrazení, 
formát rrrrMMddhhmmss] 

&vc=[počet zobrazení] 
&fv=[datum prvního kliknutí, formát 

rrrrMMdd] 
&lc=[datum posledního kliknutí, formát 

rrrrMMddhhmmss] 
&cc= [počet kliknutí] 

Maximálně může existovat 10 těchto 
souborů cookie. Pokud je jich více než 
10, soubory cookie s datem nejstaršího 

posledního kliknutí / nejstaršího 
posledního zobrazení jsou mazány, 
dokud nezůstane pouze 10 cookies. 

 
1 month 
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PM_ 
[parent 
merch
ant id 
of the 

ad 
clicked

] 

Merchant 
cookie 

 
Tento soubor cookie slouží ke 

sledování posledního kliknutí na 
jednoho nadřazeného obchodníka. 

 
Hodnota cookie vypadá takto: 

c=[the tracking key word passed by the 
c param] 

&s=[the site id] 
&ad=[the ad id] 

&md=[the media id] 
&pm=[the parent merchant id] 

&d=[date and time of click, formatted 
as yyyyMMddhhmmss] 

&r= [1 if the player is registered, 0 if 
they are not] 

Maximálně může existovat 10 těchto 
souborů cookie. Pokud je jich více než 
10, soubory cookie s daty nejstaršího 

kliknutí jsou mazány, dokud nezůstane 
pouze 10 cookies. 

  

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Účelem je opětovné uvedení na trh.   https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 

JSESS
IONID 

my.paysa
fecard.co

m 

 
Jedná se o cookies relace se 

všeobecným účelem, které používají 
weby napsané v JSP. Obvykle se 

používají pro udržení anonymní relace 
uživatele serverem. Tento soubor 
cookie umožňuje našim webovým 

serverům reagovat na vaše akce na 
webových stránkách, jako je například 

„Přidat do košíku“ nebo prohlížet 
webové stránky. Webové stránky by 
bez nich nefungovaly. Jsou nezbytně 

nutné. 

 
Session 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Conversion 
tracking for 
Bing search 

engine 

Tento soubor cookie je určen pro cílení 
/ reklamu. Většinu internetových 
reklam na webech a ve službách 
společnosti Microsoft zobrazuje 
Microsoft Advertising. Když vám 

zobrazujeme online reklamy, umístíme 
jeden nebo více souborů cookie, 

abychom rozpoznali váš počítač, když 
vám inzerát zobrazujeme. V průběhu 

času můžeme shromažďovat 
informace z webů, kde zobrazujeme 
reklamy, a tyto informace můžeme 

využívat k tomu, abychom poskytovali 
relevantnější reklamy. 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Tento soubor cookie je určen pro cílení 
/ reklamu. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Používá se k 
rozlišení uživatelů pomocí služby 

Google Analytics. Jeho platnost vyprší 
za 2 roky. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 
 

2 years 

_gat_
UA-

50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Účelem je výkon. 
Tento soubor cookie slouží k ukládání 
ID relace a k seskupení aktivity celé 

relace pro každého uživatele. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

1 day 

b2b_w
tl 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing – sledování konverzí. 
Tento soubor cookie může mít hodnotu 

0 nebo 1. Pokud uživatel již odeslal 
kontaktní formulář pro B2B marketing, 

má hodnotu 1. 

 
3 years 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Marketing – sledování konverzí. 
Soubor cookie ukládá jednotlivé kroky 

ke konverzi (jde o vyhledávání 
prodejního místa nebo transakce). 

Obsahuje datum a čas první návštěvy 
na webu paysafecard.com, počet 

jednotlivých webových relací, které 
uživatel spustil, počet stránek, které 
uživatel navštívil, a informaci, zda 

uživatel provedl konverzi – vyhledávání 
prodejního místa nebo transakce – 

danou číslem 0 nebo 1. 

 
20 

years 

fr facebook.
com 

Facebook Účelem je reklama. Soubor cookie 
obsahuje šifrované ID facebooku a ID 

prohlížeče. Jeho životnost jsou 3 
měsíce. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

mypsc
-urls 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing – sledování konverzí. Tento 
soubor cookie ukládá adresu URL 
poslední stránky, kterou uživatel 

navštívil na stránkách 
my.paysafecard.com. 

 
1 month 

prefere
dLocal

e 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Marketing – preferovaná země a jazyk 
uživatele. Tento soubor cookie ukládá 
preferovanou zemi a jazyk uživatele. 

 
1 year 

thx_gu
id 

tm.paysaf
ecard.co

m 

ThreatMetri
x 

Používá se k identifikaci zařízení, ze 
kterého přistupujete na naše webové 
stránky, jako rozšířené bezpečnostní 

opatření. 

 
5 years 

Acct_I
D 

Internal 
 

Účelem je identifikace účtu. 
  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Tento soubor cookie slouží k tomu, aby 
reklama byla pro uživatele poutavější. 

Některé běžné aplikace slouží k výběru 
reklamy na základě toho, co je pro 
uživatele relevantní; ke zlepšení 

podávání zpráv o výkonu kampaně; a 
aby se nezobrazovaly reklamy, které 

uživatel již viděl. 

information:ht
tps://support.
google.com/a
ds/answer/26

62922 

390 
days 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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JSESS
IONID 

Internal 
 

Jedná se o cookies relace s 
všeobecným účelem, které používají 

weby napsané v JSP. Obvykle se 
používají pro udržení anonymní relace 

uživatele serverem. Tento soubor 
cookie umožňuje našim webovým 

serverům reagovat na vaše akce na 
webových stránkách, jako je například 

„Přidat do košíku“ nebo prohlížet 
webové stránky. Webové stránky by 
bez nich nefungovaly. Jsou nezbytně 

nutné. 

  

TS... Internal Internal Tyto soubory cookie nám umožňují 
vyvažovat pracovní zátěž například 

zaznamenáním, který server byl 
přidělen k dané relaci procházení 

uživatele, aby se zajistilo, že po dobu 
trvání této relace bude ve spojení 

pouze s jedním serverem. 

  

__cfdu
id 

Cloudflar
e 

Cloudflare Tento soubor cookie se používá k 
přepsání veškerých bezpečnostních 

omezení založených na adrese IP, ze 
které přichází návštěvník. 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Analytics 
tracking, 

DoubleClick
Cookie. 

Účelem je pomoci identifikovat 
návštěvníky podle věku, pohlaví nebo 
zájmů pomocí služby DoubleClick – 

Google Tag Manager. 

 
365 
days 

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Používá se k rozlišení uživatelů 
pomocí služby Google Analytics. Tyto 

soubory cookie slouží k 
shromažďování informací o tom, jak 

návštěvníci využívají tyto stránky. Tyto 
soubory cookie shromažďují informace 
v anonymní podobě. To zahrnuje počet 

návštěvníků tohoto webu, odkud 
návštěvníci přišli a stránky, které na 

tomto webu navštívili. Tyto informace 
nám pomohou zlepšit tento web. 

 
2 years 
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_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Tento soubor cookie neukládá žádné 
informace o uživateli, ale pouze 

omezuje počet požadavků, které je 
třeba provést na doubleclick.net. 
(používá se k omezení rychlosti 

požadavků). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Tento soubor cookie neukládá žádné 
informace o uživateli, ale pouze 

omezuje počet požadavků, které je 
třeba provést na doubleclick.net. 
(používá se k omezení rychlosti 

požadavků). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Účelem je výkon. 
Tento soubor cookie slouží k ukládání 
ID relace a k seskupení aktivity celé 

relace pro každého uživatele. 

 
1 day 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar Hotjar Tento soubor cookie relace je 
nastaven tak, aby se služba Hotjar 
dozvěděla, zda je tento návštěvník 
zahrnut ve vzorku, který slouží k 

generování kanálů. Trvání 365 dní. 
Tento soubor cookie relace se používá 

shromažďování informací o tom, jak 
návštěvníci využívají naše stránky. 

Tyto informace používáme k 
sestavování přehledů a ke zlepšení 

našeho webu. 

 
 
 
 
 
 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session 

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Tento soubor cookie se nastaví, 
jakmile návštěvník minimalizuje widget 

Polling Feedback. Používá se k 
zajištění, aby widget zůstal 

minimalizovaný, když se návštěvník 
pohybuje po vašem webu. 

 
Tento soubor cookie relace se používá 

shromažďování informací o tom, jak 
návštěvníci využívají naše stránky. 

Tyto informace používáme k 
sestavování přehledů a ke zlepšení 

našeho webu.   

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

365 
days 

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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countr
y 

  
Uchovává informaci o zemi, ze které je 
podána žádost. (Pro potvrzení použito 

proxy) 

  

fr Facebook 
 

Účelem je reklama. Soubor cookie 
obsahuje šifrované ID facebooku a ID 

prohlížeče. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Používá se k otestování, který online 
obsah a nabídky jsou pro návštěvníky 

relevantnější. 

 
2 years 

mboxP
C 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Polotrvalé ID pro prohlížeč 
návštěvníka. 

 
Používá se k otestování, který online 
obsah a nabídky jsou pro návštěvníky 

relevantnější. 

 
14 days 

mboxS
ession 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Jedinečné ID pro relaci uživatele. Ve 
výchozím nastavení trvá 30 minut. 

 
Používá se k otestování, který online 
obsah a nabídky jsou pro návštěvníky 

relevantnější. 

 
30 mins 

_mysk
rill5 

Internal Internal Uloží celou relaci aplikace 
  

apex_
_pref-
langua

ge 

Salesforc
e 

 
Obsahuje řetězec, který představuje 

jazykové prostředí. Používá se k 
nastavení preferovaného jazyka pro 

uživatele prohlížejícího účet 
MyAccount. 

  

feature
_token 

  
Uchovává klíč pro konfiguraci příznaků 

funkcí uložených v Rails.cache 

  

ssoSe
ssionId 

  
Obsahuje hexadecimálně kódovaný 

řetězec, který představuje identifikační 
identifikátor. Používá se v každé 

žádosti na BE, která vyžaduje ověření 
uživatele. V případě, že relace 

vypršela, FE obnoví nové ID relace a 
uživatel musí provést nové ověření. 

  

test 
  

Trvalý soubor cookie, který se používá 
k vynechání příkazu return_to redirects 

v testovacím prostředí. Byl 
pravděpodobně vytvořen, aby se 

usnadnilo testování aplikací 
MyAccount. 

 
Perman

ent 
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thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Používá se k identifikaci zařízení, ze 
kterého přistupujete na naše webové 
stránky, jako rozšířené bezpečnostní 

opatření. 

  

anj 
  

Tento soubor cookie se používá k 
přesměrování, optimalizaci, hlášení a 

přidělování online inzerátů. 

  

dr_pro
mo_1 

  
Obsahuje číslo, které vyjadřuje, kolikrát 

byla zobrazena propagace za relaci. 

  

dr_pro
mo_1_

total 

  
Obsahuje číslo, které představuje 

celkový počet, kolikrát byla uživateli 
ukázána propagace. 

  

uuid2 
  

Účelem je behaviorální reklama; jinými 
slovy: pomáhá nám rozpoznat 

prohlížeč, abychom mohli poskytnout 
relevantnější reklamu; a rozpoznat 

uživatele, který vyloučil behaviorální 
reklamu. 

  

CraftS
essionI

d 

 
Craft Účel je nezbytně nutný. Tento název 

souboru cookie je spojen s systémem 
Craft pro správu webového obsahu, 

kde funguje jako anonymní identifikátor 
relace. Používá se ke sledování 

nedávné aktivity uživatele, poslední 
návštěvy a obecných pohybů stránek 

  

btag Income 
Access 

 
Používá se ke sledování toho, zda 
uživatelé vytvářejí účty a provádějí 

transakce prostřednictvím 
partnerských odkazů v našem 

partnerském programu. 

 
365 
days 

progra
m 

Income 
Access 

 
Používá se ke sledování toho, zda 
uživatelé vytvářejí účty a provádějí 

transakce prostřednictvím 
partnerských odkazů v našem 

partnerském programu. 

 
365 
days 
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promo
_id 

Internal 
 

ID propagace je jedinečný identifikátor 
v adrese URL, který ukládá záznam do 

datového skladu pokaždé, když 
zákazník, který je přihlášen k účtu 

Skrill, přichází na stránku webových 
stránek, která má v URL adrese 

promo_id = xxxxx. Používáme je, 
abychom zjistili, kolik zákazníků 

navštívilo konkrétní stránky z různých 
zdrojů. Je to velmi podobné sledování 
UTM služby Google Analytics, ale data 

se ukládají do vlastního datového 
skladu. Na tomto základě se 

domníváme, že jde o spolehlivější a 
lepší zdroj informací, takže je to velmi 

cenný nástroj pro sledování 
marketingových výkonů. Žádné 

konkrétní údaje o zákaznících se 
neukládají, pouze jejich jedinečné ID 
zákazníka a časová značka události. 

 
Pokud uživatel, který sledoval odkaz, 
není zákazníkem nebo se nepřihlásil, 

nebude v datovém skladu vygenerován 
záznam, protože nemáme ID 

zákazníka pro propojení, ale událost 
bude uložena v jejich souboru cookie, 
takže pokud se zaregistrují do 30 dnů 
od události, data mohou být zapsána 
po události, protože nyní již budou mít 

ID zákazníka. 

  

_gcl_a
w 

Google 
 

Propojovač konverzí (Conversion 
Linker) je značka, která automaticky 
detekuje a shromažďuje informace o 
kliknutí na reklamu v souboru cookie 

první strany. Tyto informace nám 
pomáhají měřit konverze přesně. 

Podrobný technický popis naleznete v 
článku centra nápovědy zde: 

https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Shromažďují 

se informace o kliknutí na reklamu, 
účelem je měření konverzí.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
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informat
ion 

regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

Propojovač konverzí (Conversion 
Linker) je značka, která automaticky 
detekuje a shromažďuje informace o 
kliknutí na reklamu v souboru cookie 

první strany. Tyto informace nám 
pomáhají měřit konverze přesně. 

Podrobný technický popis naleznete v 
článku centra nápovědy zde: 

https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Informace o 
kliknutí na reklamu se shromažďují, 

účelem je měřit konverze.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
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alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_a
w 

Google 
 

Propojovač konverzí (Conversion 
Linker) je značka, která automaticky 
detekuje a shromažďuje informace o 
kliknutí na reklamu v souboru cookie 

první strany. Tyto informace nám 
pomáhají měřit konverze přesně. 

Podrobný technický popis naleznete v 
článku centra nápovědy zde: 

https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Shromažďují 

se informace o kliknutí na reklamu, 
účelem je měření konverzí.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 
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_gcl_d
c 

Google 
 

Propojovač konverzí (Conversion 
Linker) je značka, která automaticky 
detekuje a shromažďuje informace o 
kliknutí na reklamu v souboru cookie 

první strany. Tyto informace nám 
pomáhají měřit konverze přesně. 

Podrobný technický popis naleznete v 
článku centra nápovědy zde: 

https://support.google.com/tagmanager
/answer/7549390?hl=en. Shromažďují 

se informace o kliknutí na reklamu, 
účelem je měření konverzí.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage.  

Acct_I
D 

Internal 
 

Účelem je identifikace účtu. 
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JSESS
IONID 

Internal 
 

Jedná se o cookies relace s 
všeobecným účelem, které používají 

weby napsané v JSP. Obvykle se 
používají pro udržení anonymní relace 

uživatele serverem. Tento soubor 
cookie umožňuje našim webovým 

serverům reagovat na vaše akce na 
webových stránkách, jako je například 

„Přidat do košíku“ nebo prohlížet 
webové stránky. Webové stránky by 
bez nich nefungovaly. Jsou nezbytně 

nutné. 

 
Session 

CraftS
essionI

d 

Internal 
 

Účel je nezbytně nutný. Tento název 
souboru cookie je spojen s systémem 
Craft pro správu webového obsahu, 

kde funguje jako anonymní identifikátor 
relace. Používá se ke sledování 

nedávné aktivity uživatele, poslední 
návštěvy a obecných pohybů stránek 

  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Účelem je opětovné uvedení na trh.   
  

NTLO
CALE
COUN
TRY 

  
 Země uživatele definovaná podle uložené 

předvolby účtu. 

  

NTLO
CALEL
ANGU
AGE 

  
Jazyk uživatele definovaný buď podle 
uložené předvolby účtu, národního 
prostředí prohlížeče nebo výběru 

uživatele. 

  

NTRE
FFER
ALUR

L 

  
Hodnota referenčního protokolu HTTP 

  

NT_C
O_BR
AND_
NAME 

internal affiliates.net
eller.com 

Hodnota pravděpodobně předaná z 
affiliates.neteller.com.  Hodnota je 

oznámena služba Adobe Target. 

  

NT_M
EMBE
R_CA

internal affiliates.net
eller.com 

Hodnota pravděpodobně předaná z 
affiliates.neteller.com.  Hodnota je 

oznámena službě Adobe Target. 
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TEGO
RY 

TS... Internal Internal Tyto soubory cookie nám umožňují 
vyvažovat pracovní zátěž například 

zaznamenáním, který server byl přidělen k 
dané relaci procházení uživatele, aby po 

dobu trvání této relace byl ve spojení 
pouze s jedním serverem. 

  

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Používá se k rozlišení uživatelů pomocí 
služby Google Analytics. Tyto soubory 

cookie slouží k shromažďování informací o 
tom, jak návštěvníci využívají tyto stránky. 

Tyto soubory cookie shromažďují 
informace v anonymní podobě. To 

zahrnuje počet návštěvníků stránek, 
odkud návštěvníci přišli a stránky, které na 

tomto webu navštívili. Tyto informace 
nám pomohou zlepšit tento web 

  

_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Tento soubor cookie neukládá žádné 
informace o uživateli, ale pouze omezuje 
počet požadavků, které je třeba provést 

na doubleclick.net. (používá se k omezení 
rychlosti požadavků). 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-16 

Google 
Analytics 

 
Účelem je výkon. 

  

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Tento soubor cookie neukládá žádné 
informace o uživateli, ale pouze omezuje 
počet požadavků, které je třeba provést 

na doubleclick.net. (používá se k omezení 
rychlosti požadavků). 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 
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_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Účelem je výkon. Účelem je výkon. Tento 
soubor cookie slouží k ukládání ID relace a 

k seskupení aktivity celé relace pro 
každého uživatele. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar 
 

Účelem je nastavit, aby se služba Hotjar 
dozvěděla, zda je tento návštěvník zahrnut 

ve vzorku, který slouží k generování 
kanálů. 

  

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Tento soubor cookie relace se používá 
shromažďování informací o tom, jak 

návštěvníci využívají naše stránky. Tyto 
informace používáme k sestavování 

přehledů a ke zlepšení našeho webu.  

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

mp_hj
_mixp
anel 

Hotjar Hotjar Tento soubor cookie relace se používá 
shromažďování informací o tom, jak 

návštěvníci využívají naše stránky. Tyto 
informace používáme k sestavování 

přehledů a ke zlepšení našeho webu. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

btag Income 
Access 

 
Používá se ke sledování toho, zda uživatelé 

vytvářejí účty a provádějí transakce 
prostřednictvím partnerských odkazů v 

našem partnerském programu.  

  

progra
m 

Income 
Access 

 
Používá se ke sledování toho, zda uživatelé 

vytvářejí účty a provádějí transakce 
prostřednictvím partnerských odkazů v 

našem partnerském programu.  

  

fr Facebook 
 

Účelem je reklama. Soubor cookie 
obsahuje šifrované ID facebooku a ID 

prohlížeče. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

 
Účelem je výkon. Používá se k otestování, 

který online obsah a nabídky jsou pro 
návštěvníky relevantnější. 

  

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Používá se k identifikaci zařízení, ze 
kterého přistupujete na naše webové 
stránky, jako rozšířené bezpečnostní 

opatření.  

  

tmSes
sionId 

internal ThreatMetri
x 

Používá se k identifikaci zařízení, ze 
kterého přistupujete na naše webové 

  

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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stránky, jako rozšířené bezpečnostní 
opatření.  

memD
eviceId 

Internal Internal Náhodné zařízení uuid použité při 
přihlášení jako bezpečnostní opatření. 

  

NTDTI
D 

Internal Internal Identifikátor profilování zařízení používaný 
ve spojení s threatmetrix sessionid. 

  

NID Google 
 

Tento soubor cookie slouží k 
zapamatování si vašich preferencí a 

dalších informací, jako je váš preferovaný 
jazyk (např. angličtina), kolik výsledků 

vyhledávání chcete zobrazit na stránku 
(např. 10 nebo 20) a zda chcete, aby byl 
filtr služby Google SafeSearch zapnutý. 

  

guest_
id 

Twitter 
 

Twitter cookie se objeví na stránkách, 
které používají tlačítko „Tweet“ a slouží k 
identifikaci uživatele s jedinečným číslem 

přidruženým k Twitteru 

  

person
alizatio

n_id 

Twitter 
 

Účelem je výkon. Tento soubor cookie je 
nastaven kvůli integraci s Twitterem a 
možnosti sdílení na sociálních sítích. 

  

__utm
a 

Google 
Analytics 

 
Účelem je shromažďovat informace o tom, 
jak návštěvníci využívají tyto stránky. Tyto 
soubory cookie shromažďují informace v 

anonymní podobě. To zahrnuje počet 
návštěvníků stránek, odkud návštěvníci 

přišli a stránky, které na tomto webu 
navštívili. Tyto informace nám pomohou 

zlepšit tento web 
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__utm
c 

Google 
Analytics 

 
Tyto soubory cookie slouží k 

shromažďování informací o tom, jak 
návštěvníci využívají tyto stránky. Tyto 

soubory cookie shromažďují informace v 
anonymní podobě. To zahrnuje počet 

návštěvníků stránek, odkud návštěvníci 
přišli a stránky, které na tomto webu 

navštívili. Tyto informace nám pomohou 
zlepšit tento web 

  

__utm
z 

Google 
Analytics 

 
Tyto soubory cookie slouží k 

shromažďování informací o tom, jak 
návštěvníci využívají tyto stránky. Tyto 

soubory cookie shromažďují informace v 
anonymní podobě. To zahrnuje počet 

návštěvníků stránek, odkud návštěvníci 
přišli a stránky, které na tomto webu 

navštívili. Tyto informace nám pomohou 
zlepšit tento web 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
DoubleClick 

Cookie 

Tento soubor cookie je určen pro cílení / 
reklamu. Používá se k pomoci identifikovat 

návštěvníky podle věku, pohlaví nebo 
zájmů pomocí služby DoubleClick – Google 

Tag Manager. 

  

_gaex
p 

Google 
Optimize 

Google 
Optimize 
Cookie 

Používá se k určení zařazení uživatele do 
experimentu (test A / B) a ukončení 
experimentů, do kterých byl uživatel 

zařazen. 

Expiration 
depends on 
the length of 

the 
experiment 
but typically 

90 days. 

optimiz
elyBuc

kets 

Optimizel
y 

 
Tento soubor cookie je určen pro výkon. 
Zaznamenává optimalizovanou variaci, 

kterou návštěvník zaznamenal pro každý 
experiment. To nám umožňuje poskytovat 

konzistentní zkušenosti s postupným 
načítáním stránek. 

 
10 

years 

optimiz
elyEnd
Userld 

Optimizel
y 

 
Obsahuje jedinečný identifikátor 

koncového uživatele. Používá jej služba 
Optimizely ke sledování informací o 

jednotlivých uživatelích. 

 
10 

years 
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optimiz
elyPen
dingLo
gEvent

s 

Optimizel
y 

 
Tento soubor cookie je určen pro výkon. 

Používá se jako mezipaměť pro akce 
návštěvníka mezi sledováním hovorů. Tím 

je zajištěno, že všechny události jsou 
efektivně sledovány, i když návštěvník 

provádí mnoho činností v rychlém sledu. 
Soubor cookie se smaže po provedeném 

sledování daného hovoru.  

 
Session 

(15 
seconds

) 

optimiz
elySeg
ments 

Optimizel
y 

 
Tento soubor cookie je určen pro výkon. 

Přetrvá segmenty Optimizely návštěvníků: 
prohlížeče, kampaně, mobilního telefonu, 

typu zdroje a všech vlastních dimenzí, 
které jste nakonfigurovali. To nám 
umožňuje zajistit trvalé členství v 
segmentu, což zlepšuje přesnost 

segmentovaných výsledků.  

 
10 

years 

hsfirstv
isit 

Hubspot 
 

Tento soubor cookie je určen pro výkon. 
Tento soubor cookie slouží ke sledování 

první návštěvy uživatele.  

 
10 

years 

hubsp
otutk 

Hubspot 
 

Tento soubor cookie je určen pro 
funkčnost. Tento soubor cookie slouží ke 
sledování totožnosti návštěvníka. Tento 

soubor cookie je předán do HubSpotu při 
odeslání formuláře a používá se při 

deduplikaci kontaktů.  

 
10 

years 

__hssc
r 

Hubspot 
 

Kdykoli HubSpot změní soubor cookie 
relace, je také nastaven soubor cookie. 

Nastavíme jej jednoduše na hodnotu "1" a 
použijeme jej k určení, zda uživatel 

restartoval prohlížeč. Pokud tento cookie 
neexistuje, když spravujeme soubory 
cookie, předpokládáme, že se jedná o 

novou relaci.  

 
Session   
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__hstc Hubspot 
 

Tento soubor cookie je určen pro výkon. 
Hlavní cookie pro sledování návštěvníků. 

Obsahuje: doménu, utk (viz níže), 
počáteční časová známka (první návštěva), 

poslední časová známka (poslední 
návštěva), aktuální časová známka (tato 

návštěva) a číslo relace (přírůstky pro 
každou následující relaci) 

 
2 years 

s_cc Adobe 
Analytics 

 
Tento soubor cookie je určen pro výkon. 
Tento soubor cookie je nastaven a čten 
kódem jazyka JavaScript, který určí, zda 
jsou soubory cookie povoleny (hodnota 

nastavena na „True“).  

 
Session 

s_sq Adobe 
Analytics 

 
Tento soubor cookie je určen pro výkon. 
Tento soubor cookie je nastaven a čten 

kódem jazyka JavaScript, když jsou 
povoleny funkce ClickMap a Activity Map. 
Obsahuje informace o předchozím odkazu, 

na který uživatel klikl.  

 
Session 

s_vi Adobe 
Analytics 

 
Tento soubor cookie je určen pro výkon. 

Unikátní ID časové / datové známky 
návštěvníka. 5 let. 

 
5 years 

Bizible     Bizible je marketingová analytická 
technologie, která umožňuje 

společnostem přesně vysledovat offline 
příjmy zpět až na přesný online 

marketingový zdroj, aby mohly snadno 
měřit a optimalizovat marketing 

prostřednictvím návratnosti investic. 

  

 
 


