
I N F O R M Á C I E   O S P R A C O V A N Í    C O O K I E S 

 

Prečítajte si, ako na našich webových stránkach https://www.3market.sk/ pracujeme s cookies. 

 

1. SPRÁVCA A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

1.1. Správcom Vašich osobných údajov, a teda aj cookies, je Tomáš Svitek, IČO: 

12665312, so sídlom Pařízkova 1499/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, zapísaný v 

živnostenskom registri. 

 

1.2. Naše kontaktné údaje sú nasledujúce: 

• telefónne číslo: +420 251 616 950 

• e-mail:   info@3market.sk 

• adresa sídla:   Pařízkova 1499/4, 155 00 Praha 5, Česká republika 

• prevádzkareň:  ARANGO, Kopaninská 73, 252 25 Ořech, Česká republika 

 

Na týchto kontaktoch môžete tiež uplatniť všetky svoje nižšie popísané práva. 

 

2. AKÉ DRUHY COOKIES SPRACOVÁVAME? 

 

2.1. Spracovávame tieto cookies: 

2.1.1. nevyhnutné cookies a funkčné cookies – bez nich by naše stránky nemohli 

správne fungovať, prípadne by ste pri každom kliknutí museli znova nastavovať 

jazyk stránok. Vďaka nim fungujú základné funkcie stránok, preto ich 

spracovávame bez toho, aby sme na to potrebovali Váš súhlas; 

2.1.2. analytické cookies – umožňujú nám sledovať súhrnné informácie o návštevnosti 

našich stránok a využívaní rôznych funkcií. Ide iba o štatistiky. Údaje sú 

anonymizované, takže Vás z nich nie sme schopní identifikovať; na spracovanie 

týchto cookies tiež potrebujeme Váš súhlas; 

2.1.3. marketingové a ďalšie cookies – umožňujú nám napr. zobraziť Vám reklamu, 

ktorá Vás zaujíma, merať účinnosť reklám a pod.; tieto cookies spracovávame 

len pokiaľ nám k tomu dáte súhlas. 

 

  



3. DÔVODY SPRACOVANIA COOKIES? 

3.1. Možnosti sú dve. Buď sú cookies potrebné na fungovanie stránok alebo ste s tým súhlasili. 

3.1.1. pokiaľ k tomu máme Váš súhlas, môžeme vďaka cookies prispôsobiť na mieru 

aj reklamu, ktorá sa Vám bude zobrazovať (napr. ak sa Vám u nás páčil nejaký 

ochranný prostriedok, môže sa Vám neskôr sem tam zobraziť ďalšie). 

 

3.2. Možnosti ukladania cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača podľa 

návodu tu: 

3.2.1. Chrome tu: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk 

3.2.2. Microsoft edge: Delete cookies in Microsoft Edge 

3.2.3.Safari:https://support.apple.com/enhk/guide/safari/sfri11471/mac?fbclid=IwAR3

Z-9CnDnnRVQILjNEZpCSNJbhGVZKUwO2VSpJkdFYnY-5XnavRr072pGk 

3.2.4. Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/blokovanie-cookies 

3.2.5. Prípadne na tejto stránke: https://www.youronlinechoices.com/sk/ môžete 

získať prehľad a spravovať nastavenia zberu cookies vo svojom zariadení. 

 

4. AKÉ COOKIES POUŽÍVAME? 

 

4.1. Nižšie sú uvedené súbory cookies, ktoré používame na našich stránkach. Vezmite, 

prosím, na vedomie, že názvy cookies, pixelov a ďalších technológií sa môžu v 

priebehu času meniť, avšak budeme sa vždy snažiť udržať informácie aktuálne. 

4.2. Nevyhnutné cookies 

Názov cookie Názov domény Popis Dobra 
vypršania 

externalFontsLoaded www.3market.sk nevyhnutné cookie pomáhajú 
sprístupniť webového stránky 
tým, že umožňujú základné 
funkcie, ako je navigácia na 
stránke a prístup k zabezpečeniu 

29 dní 

language www.3market.sk slúži na uloženie jazykových 
preferencií užívateľa 

1 rok 

PHPSESSID www.3market.sk slúži na uloženie a identifikáciu 
jedinečného ID relácie užívateľa 
za účelom správy užívateľskej 
relácie na webe 

Pri 
ukončení 
návštevy 
webu 

SRV_ID www.3market.sk slúži na optimalizáciu mieru 
odozvy medzi návštevníkom a 
stránkou 

1 deň 

SRV_ID Mcore.myshoptet.com slúži na optimalizáciu mieru 
odozvy medzi návštevníkom a 
stránkou 

Pri 
ukončení 
návštevy 
webu 

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.apple.com/enhk/guide/safari/sfri11471/mac?fbclid=IwAR3Z-9CnDnnRVQILjNEZpCSNJbhGVZKUwO2VSpJkdFYnY-5XnavRr072pGk
https://support.apple.com/enhk/guide/safari/sfri11471/mac?fbclid=IwAR3Z-9CnDnnRVQILjNEZpCSNJbhGVZKUwO2VSpJkdFYnY-5XnavRr072pGk
http://www.3market.sk/


Test_cookie Doubleclick.net Slúži na zistenie, či zákazníkov 
prehliadač podporuje funkcie 
cookies 

1 deň 

 

4.3. Analytické cookies 

Názov cookie Názov domény Popis Doba 
vypršania 

_ga www.3market.sk registruje unikátne ID, ktoré je používané 
na generovanie štatistických dát, akým 
spôsobom zákazník používa stránku 

2 roky 

_gat www.3market.sk používané službou Google Analytics na 
zníženie počtu žiadostí 

1 deň 

_gid www.3market.sk registruje unikátne ID, ktoré je používané 
na generovanie štatistických dát, akým 
spôsobom zákazník používa stránku 

1 deň 

collect google-
analytics.com 

zaznamenáva správanie sa zákazníka na 
zariadeniach a marketingových kanáloch 

pri ukončení 
návštevy 
webu 

Jv_history_# www.3market.sk zbiera dáta, ktoré sú používané na 
optimalizáciu relevancie zobrazovanej 
reklamy a štatistické účely 

natrvalo 

Jv_loader_info_# www.3market.sk  natrvalo 

Jv_store_#_app www.3market.sk  natrvalo 

Jv_store_#_client www.3market.sk zbiera dáta, ktoré sú využívané na interné 
štatistiky prevádzkovateľa stránky 

natrvalo 

Jv_temp_sess_e
nter_ts_# 

www.3martket.sk zbiera dáta, ktoré sú využívané na interné 
štatistiky prevádzkovateľa stránky 

natrvalo 

Jv_temp_pages_
count_# 

www.3market.sk  natrvalo 

Jv_temp_visits_c
ount_# 

www.3market.sk zbiera anonymné dáta užívateľa 
používajúceho stránku 

natrvalo 

 

  



4.4. Marketingové ďalšie cookies 

Názov cookie Názov domény Popis Doba 
vypršania 

_gcl_au www.3market.sk využívané nástrojom Google 
AdSense na 
experimentovanie 
s efektívnosťou cielenia 
reklamy 

3 mesiace 

Ads/ga-audiences Google.com uchovávanie informácii na 
marketingové účely 

pri ukončení 
návštevy webu 

IDE Doubleclick.net uchovávanie informácii na 
marketingové účely 

1 rok 

Pagead/1p-user-list/# Google.com uchovávanie informácii na 
marketingové účely 

pri ukončení 
návštevy webu 

Jv_sync_1Gzdq24D0F www.3market.sk  natrvalo 

 

5. KTO NÁM POMÁHA SPRACOVÁVAŤ COOKIES? 

 

5.1. Cookies nespracovávame sami, ale pomáhajú nám s tým naši spracovatelia, tj 

spoločnosti: 

5.1.1. Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, IČO: 

IE368047; 

5.1.2. Hotjar Ltd., registračné číslo: C65490, Dragonara Road, Paceville St. Julian's STJ 3141, 

Malta; 

5.1.3. Shoptet, a.s., IČO: 28935675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, 

Česká republika 

5.1.4. Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika 

5.1.5. AVANTRO s.r.o., IČO: 04997476, Thámova 137/16, 186 00 Praha 8, Česká republika 

 

6. AKÉ MÁTE PRÁVA VO VZŤAHU KU COOKIES, KTORÉ SPRACOVÁVAME? 

 

6.1. Na vyššie uvedených kontaktoch môžete tiež uplatniť všetky ďalej popísané práva: 

6.1.1. požadovať prístup k svojim osobným údajom; 

http://www.3market.sk/


6.1.2. požadovať opravu svojich osobných údajov; 

6.1.3. vzniesť námietku proti spôsobom nášho spracovania Vašich osobných údajov; 

6.1.4. požadovať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali; 

6.1.5. požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov; 

6.1.6. požadovať, aby sme Vaše údaje v strojovo čitateľnej forme odovzdali ďalšiemu 

správcovi. 

 

6.2. Drvivá väčšina dát, ktoré získavame vďaka cookies, je anonymizovaná. Nedokážeme 

presne povedať, o koho ide. Tým pádom v niektorých prípadoch ani nevieme Vašim 

vyššie popísaným právam úplne vyhovieť. 

 

Ďalej môžete tiež podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Samozrejme ale budeme radi, ak pripomienky najskôr skúsite prebrať s nami a spoločne sa 

pokúsime ich vyriešiť k Vašej spokojnosti. 

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom spôsobu spracovania cookies, môžete nám napísať 

na e-mail info@3market.sk alebo sa s nami spojiť cez akýkoľvek iný vyššie uvedený kontakt. 

 

Tieto informácie môžeme z času na čas aktualizovať. Preto odporúčame, aby ste sa na túto 

stránku občas pozreli. 

Tieto informácie boli vydané dňa 30.8.2022. 


