
Cookie Tipi Qëllimi

kppid Gjurmimi/Reklamimi

Ky cookie përmban informacion në lidhje me mënyrën se si 

përdoruesi përfundimtar përdor faqen e internetit dhe çdo reklamë 

që përdoruesi përfundimtar mund të ketë parë para se të vizitojë 

faqen e internetit në fjalë.

__wyng_visitor_id Gjurmimi/Reklamimi
Ky është një lloj cookie që shton një identifikues unik për një vizitor 

të faqes në internet, i përdorur për qëllime gjurmimi.

age_confirmed Operacionale
Përdoret për t'i lejuar përdoruesit hyrjen në faqen e internetit pas 

vetëdeklarimit të moshës.

cookies_selected Operacionale Përdoret për të ditur nëse përdoruesi konfirmoi pranimin e cookies

dw_migrated Operacionale Sinjalizon migrimin e cookies nga të vjetrat në të reja

promo_toolbar Operacionale Përcakton nëse shiriti i kyçjes duhet të shfaqet

siteLang Operacionale përcakton gjuhën e faqes që i paraqitet përdoruesit

siteMatKey Operacionale përdoret për të identifikuar sesionin e përdoruesit

_dc_gtm_UA-69424936-82 Operacionale

Ky cookie shoqërohet me faqet që përdorin Google Tag Manager 

për të ngarkuar skripte dhe kode të tjerë në një faqe. Aty ku 

përdoret mund të konsiderohet si rreptësisht i domosdoshëm pasi 

pa të, skriptet e tjera mund të mos funksionojnë si duhet. Fundi i 

emrit është një numër unik i cili është gjithashtu një identifikues për 

një llogari të lidhur të Google Analytics.

dw_Advertisement_cookie Operacionale
kujton preferencat e përdoruesve për cookies të 

Gjurmimit/Reklamimit.

iqosrw-_ga Performance

Ky emër cookie shoqërohet me Google Universal Analytics. Ky 

cookie përdoret për të dalluar përdoruesit unikë duke caktuar një 

numër të krijuar rastësisht si një identifikues të klientit. Ai 

përfshihet në secilën kërkesë të faqes në një website dhe përdoret 

për të llogaritur të dhënat e vizitorëve, sesioneve dhe fushatave për 

raportet e analizave të faqeve.

dw_Technical_cookie Performance Zgjedhja e cookie-ve teknike Opt-in (GA)



_ga Performance

Përdoret për të dalluar përdoruesit falë një identifikuesi të krijuar 

në mënyrë të rastësishme (kombinimi i një vule kohore dhe një 

numri të rastësishëm)

_gid Performance

Përdoret për të grupuar një sërë bashkëveprimesh të përdoruesve 

së bashku për të përcaktuar një sesion, falë një identifikuesi të 

krijuar në mënyrë të rastësishme (kombinimi i një vula kohore dhe 

një numri të rastësishëm)

_gcl_au Performance

Përmban informacione të lidhura me fushatën për një përdorues. Ai 

merr informacionin në klikimet e reklamave dhe i ruan në këtë 

cookie në mënyrë që kthimet e faqeve në internet të atribuohen 

jashtë faqes kryesore.

kppid Gjurmimi/Reklamimi

Informacion në lidhje me mënyrën se si përdoruesi përfundimtar 

përdor faqen e internetit dhe çdo reklamë që përdoruesi 

përfundimtar mund të ketë parë para se të vizitojë faqen e 

internetit të përmendur.

__wyng_visitor_id Gjurmimi/Reklamimi
Shton një identifikues unik për një vizitor të faqes në internet, i 

përdorur për qëllime gjurmimi.

__csc_es_5e597f8781a28e073d10fb8a Operacionale Cookie operacionale e paleve te treta

__wyng_content_path Gjurmimi/Reklamimi Gjurmimi/Reklamimi

_gat Funksionale

Ky emër cookie shoqërohet me Google Universal Analytics, sipas 

dokumentacionit që përdoret për të mbytur normën e kërkesës - 

duke kufizuar mbledhjen e të dhënave në faqet e trafikut të lartë. 

Skadon pas 10 minutash.

dw Operacionale Cookie e lidhur me platformën Demandware eCommerce

loyaltyMatKey Operacionale Cookie e autorizimit të hyrjes (log in) ne web

op_session_id Operacionale Cookie operacionale e sesioneve ne web



OptanonConsent Te domosdoshme

Vendoset nga zgjidhja e përputhshmërisë së cookie-t nga OneTrust. 

Ai ruan informacione në lidhje me kategoritë e cookies që faqja 

përdor dhe nëse vizitorët kanë dhënë ose tërhequr pëlqimin për 

përdorimin e secilës kategori. Kjo u mundëson pronarëve të faqeve 

për të parandaluar vendosjen e cookies në secilën kategori në 

shfletuesin e përdoruesve, kur nuk jepet pëlqimi. Biskota ka një 

jetëgjatësi normale prej një viti, kështu që vizitorët që kthehen në 

sit do të kujtohen preferencat e tyre. Nuk përmban asnjë 

informacion që mund të identifikojë vizitorin e faqes.

OptanonAlertBoxClosed Te domosdoshme

Vendoset nga faqet e internetit duke përdorur versione të caktuara 

të zgjidhjes së përputhshmërisë së ligjit të cookie-t nga OneTrust. 

Vendoset pasi vizitorët të kenë parë një njoftim të informacionit për 

cookie dhe në disa raste vetëm kur mbyllin njoftimin në mënyrë 

aktive. Mundëson që faqja e internetit të mos i tregojë mesazhit një 

herë një përdoruesi. Cookie ka një jetëgjatësi një vjeçare dhe nuk 

përmban informacion personal.


