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ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 

 

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 
Obchodná spoločnosť UPDN ONE, s.r.o., so sídlom Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 02 654 962, 

vedená pod spisovou značkou C 221822 Mestským súdom v Prahe (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva na 

svojej webovej stránke www.wexopay.com (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies. 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho 

zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej 

stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke. 

2. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE 

Na webovej stránke využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom 

štandardných riešení aj od tretích strán:  

• funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých 

prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie 

webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne, 

 

• analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky Vašej aktivity na 

webovej stránke, 

 

• marketingové cookies súbory, ktoré slúžia na cielenie online reklamy podľa Vašich preferencií v online 

prostredí. 

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov 

do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť 

prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej 

stránky nebudú zobrazovať správne. 

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba 

vtedy, ak na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie banneru, nachádzajúcej sa v spodnej časti 

webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním 

analytických alebo marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia 

iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies. 

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v 

nastaveniach súborov cookies v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. 

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie: 
 

Druh cookie súboru 

a účel 

Názov Spoločnosť / služba, 

ktorá cookies ukladá 

(prípadná 

identifikácia tretej 

strany) 

Doba expirácie 

vo Vašom 

zariadení 

Funkčné 

(nevyhnutné) cookie 

súbory – účelom ich 

ukladania je 

zabezpečenie 

funkčnosti webovej 

stránky a doplnkov 

umiestnených na 

webovej stránke 

_cfduid 

consentApproved 

wexopay.com 

wexopay.com 

30 dní 

Počas Vašej 

návštevy webovej 

stránky 

Analytické cookie 

súbory – účelom ich 

ukladania je meranie 

návštevnosti 

webovej stránky a 

_ga 

_gac_UA-146963577-30 

_gat_UA-146963577-30 

_gid 

wexopay.com 

wexopay.com 

wexopay.com 

wexopay.com 

2 roky 

3 mesiace 

1 minúta 

1 deň 

http://www.wexopay.com/
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aktivity návštevníkov 

na webovej stránke 

 

Marketingové 

cookie súbory  – 

účelom   ich 

ukladania je cielenie 

online  reklamy 

podľa Vašich 

preferencií 

datr 

dpr 

fr 

sb 

locale 

_fbp 

facebook.com 

facebook.com 

facebook.com 

facebook.com 

facebook.com 

wexopay.com 

2 roky 

20 dní 

3 mesiace 

2 roky 

7 dní 

3 mesiace 

DOPLŇUJÚCE 

INFORMÁCIE O 

ANALYTICKÝCH A 

MARKETINGOVÝCH 

SÚBOROCH 

COOKIES (AK JE TO 

RELEVANTNÉ A 

NEVYHNUTNÉ): 

Prevádzkovateľ na webovej stráne, pri používaní online štatistických a online 

marketingových služieb, používa služby poskytované skupinou podnikov Google.  

Naše používanie uvedených služieb a súvisiace zhromažďovanie osobných údajov 

(najmä IP adries) je vo všeobecnosti založené na Vašom súhlase, ak nám ho 

poskytnete pri vstupe na našu webovú stránku. Súbory cookie používané službou 

Google Analytics sú uložené vo Vašom počítači a umožňujú spoločnosti Google 

analyzovať, ako používate našu webovú stránku. Informácie generované súborom 

cookie o Vašom používaní webovej stránky sa vo všeobecnosti prenášajú a 

ukladajú na server spoločnosti Google v USA. 

Anonymizácia IP - Na našej webovej stránke sme aktivovali anonymizáciu IP 

adresy. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu pred jej odoslaním 

do USA za predpokladu, že IP adresa pochádza z členského štátu Európskej únie 

alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 

priestore. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu, že tieto informácie 

použije na vyhodnotenie spôsobu používania našej webovej stránky, na vytváranie 

správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s 

používaním webovej stránky a internetu. IP adresa prenášaná z Vášho prehliadača 

počas procesu služby Google Analytics nie je prepojená s inými údajmi, ktoré má 

spoločnosť Google k dispozícii. 

Ďalšie informácie o tom, ako sú Vaše údaje používané v službe Google Analytics 

môžete nájsť v informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou 

Google na nasledujúcej webovej stránke: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. 

 

 

Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v prípade, ak sú prostredníctvom súborov cookies 

spracúvané Vaše osobné údaje, nájdete v pätičke webovej stránky, v Zásadách ochrany osobných údajov 

Prevádzkovateľa. 

3. PLATNOSŤ DOKUMENTU 

 

Tieto aktualizované zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 18.07.2022.  

 

Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny 

týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách vopred oboznámi. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

