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Zoznam súborov cookies nastavených webovým sídlom patriacim 365

Zdroj

Technológie, ktoré
využívame na tvorbu
webstránok a webových
aplikácií, ich funkčnosť
a bezpečnosť

Google Tag Manager
• nástroj na prehľadnú
správu analytickýc
a marketingových kódov
na webstránke

Google Analytics
• nástroj na zber
informácií o našich
návštevníkoch a analýzu
ich správania na našich
stránkach;
tieto údaje nám
pomáhajú
s vylepšovaním
našich stránok
pre používateľský
komfort, informácie sú
zbierané v anonymnej
forme (užívatelia sú
identifikovaní iba
pomocou náhodne
generovaného
identifikátora)

LiveChatoo
• nástroj na priamu
komunikáciu so
zákazníkmi

Hotjar
• nástroj na analýzu
užívateľského
správania na webových
stránkach, napomáha
optimalizovať stránku
pre návštevníkov

použitie

meno

identifikuje každú
jedinečnú návštevu
stránky pomocou
náhodne vygenerovaného
kódu (ASP.NET)

ASP.NET_SessionId

po vypršaní session

pomáha chrániť stránku
voči škodlivým útokom na
webové formuláre (ASP.
NET)

__RequestVerificationToken

po vypršaní session

zabezpečujú funkcionalitu
a bezpečnosť pri online
predaji

AFC

doména

doména webového sídla
patriaceho 365

čas expirácie

po vypršaní session

PabkWebSaleId

po vypršaní session

zabezpečuje funkcionalitu
nadštandardnej
ochrany webového sídla
a návštevníkov stránky

TSXXXXXXXX

po vypršaní session

uchováva súhlas
s využívaním cookies

cookies-allowed

1 rok

zabezpečuje
implementáciu

dc_gtm_UA*

používa sa na rozlíšenie
používateľov a ich
jedinečných návštev

_ga

2 roky

limituje zber analytických
údajov podľa zaťaženia
stránky

_gat*

10 minút

rozlišuje používateľov
a sessions

_utma

2 roky

rozlišuje nové
sessions/návštevy

__utmb

rozlišuje nové
sessions/návštevy

__utmc

limituje zber analytických
údajov podľa zaťaženia
stránky

__utmt

10 minút

ukladá informácie
o zdrojoch návštevnosti
alebo kampaniach,
ktoré udávajú, ako sa
používateľ dostal na
stránku

__utmz

6 mesiacov

zabezpečuje funkcionalitu
a nastavenia pre správne
fungovanie chatovacej
služby

lctpref
lctclientembed

obsahuje anonymný
jednoznačný identifikátor
návštevníka (UUID),
ktorý umožňuje sledovať
interakciu návštevníka
naprieč viacerých stránok
a návštev

_hjUserId

identifikuje, či je
návštevník zaradený
do vzorky, na ktorej
sledujeme používateľské
správanie na stránke

_hjIncludedInSample
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doména webového sídla
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doména webového sídla
patriaceho 365

doména webového sídla
patriaceho 365

10 minút

30 minút
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Zoznam súborov cookies nastavených webovým sídlom patriacim 365

Zdroj
Matomo
• nástroj na zber
informácií o našich
návštevníkoch a
analýzu ich správania
na našich stránkach

použitie

meno

používa sa na rozlíšenie
používateľov a ich
jedinečných návštev

_pk_id

ukladá informácie o
zdrojoch návštevnosti
alebo kampaniach, ktoré
udávajú, ako sa
používateľ dostal na
stránku

_pk_ref

rozlišuje sessions/
návštevy

_pk_ses

30 minút

_pk_cvar

30 minút

_pk_id

13 mesiacov

_pk_ref

13 mesiacov

rozlišuje používateľov a
sessions pre identitikácie
jedinečných návštev

Piwik PRO
• nástroj na zber
informácií o našich
návštevníkoch a analýzu
ich správania na našich
stránkach

používa sa na rozlíšenie
používateľov a ich
jedinečných návštev

ukladá informácie o
zdrojoch návštevnosti
alebo kampaniach, ktoré
udávajú, ako sa
používateľ dostal na
stránku

doména

čas expirácie
13 mesiacov

6 mesiacov
doména webového sídla
patriaceho 365

doména webového sídla
patriaceho 365

rozlišuje sessions/
návštevy

_pk_ses

30 minút

o rozlišuje používateľov
a sessions pre
identitikácie
jedinečných návštev

_pk_cvar

30 minút
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Zoznam súborov cookies tretích strán

Zdroj

TGoogle AdSense
DoubleClick

Google
• rôzne služby (Google
Maps, YouTube,...), ktoré
využívame na našich
stránkach

Adalytics
• nástroj na sledovanie
aktivít návštevníka
na webstránke
a oslovovanie cielenými
kampaňami

použitie

meno

informácie, ktoré
využíva inzertná služba
DoubleClick od Google
na sprostredkovanie
online reklamy, pomáhajú
určiť frekvenciu jej
zobrazovania, vyvarovať
sa duplicitného
zobrazenia reklamy na
stránke a pod.;
prečítajte si viac
o súboroch cookies služby
DoubleClick

doména

id

_drt_

čas expirácie
2 roky

.doubleclick.net

24 hodín

test_cookies

15 minút

HSID

2 roky

SSID

2 roky

APISID

2 roky

ukladá rôzne unikátne
identifikátory, údaje
o prihlásení a informácie
o nastaveniach (PREF)
pre potreby služieb
od Google, tie môžu
ovplyvniť správanie
služby a jej zobrazovanie,
napríklad nastavenie
predvoleného jazyka,
úroveň priblíženia na
mape, alebo miesto,
kde sa momentálne
nachádzate pre potreby
Google Maps;
prečítajte si viac
o spôsobe, ako používa
spoločnosť Google súbory
cookies

SAPISID

.google.com

2 roky

NID

6 mesiacov

SID

2 roky

PREF

2 roky

používa sa na výpočet
začiatku, konca a trvania
session

__exponea_time2__

1 hodina

používa sa na
identifikáciu návštevníka
stránky

__exponea_etc__

používa sa na ukladanie
informácie, ktorá verzia
testu bola návštevníkovi
zobrazená

__exponea_etc__
[ABTestName]

doména webového sídla
patriaceho 365

3 roky

3 roky

sivo podfarbené

Základné cookies, ktoré sa vytvárajú automaticky pri prvom načítaní webstránok skupiny
Poštovej banky a sú potrebné na ich optimálne fungovanie. Ostatné cookies využívame najmä na
analytické a inzertné účely. Výsledky analýz nám pomáhajú neustále vylepšovať webstránky pre
našich návštevníkov.

session

Užívateľská návšteva stránky, ktorá sa začína pri prvom načítaní stránky Poštovej banky
a končí sa po zavretí prehliadača.

1. Súbory cookies
prvej strany

Tieto súbory cookies sú nastavené priamo doménou webového sídla, na ktorom sa aktuálne
nachádzate. Využívame ich na zabezpečenie užívateľsky prívetivého a bezpečného prezerania
našich webových stránok.

2. Súbory cookies
tretích strán

Súbory cookies ukladá iná stránka ako tá, na ktorej sa aktuálne nachádzate. Tieto stránky patria
partnerom skupiny Poštovej banky z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz používania našich
webových stránok.
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