
Nakládání s Cookies 

Informace o správci osobních údajů 

ICT-ONE s.r.o., IČO: 053 72 933, se sídlem U Stadionu 841, 434 01 Most (dále jen „Společnost“) Vmto 
jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů. 

V případě dotazů souvisejícími se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na Pověřence pro 
ochranu osobních údajů Společnos^ prostřednictvím: 

e-mailu: info@burzovnisvet.cz 

pošty: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, U Stadionu 841, 434 01 Most. 

Oprávněná osoba: Roman Vlček 

Co jsou to cookies? 

Soubory cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v prohlížeči Vašeho zařízení, když 
vstoupíte na stránku, a shromažďují informace o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo Vámi 
používaném zařízení. Tyto informace slouží zejména k usnadnění používání internetových stránek, 
jejich rozvoje a získání přehledu o jejich využívaných funkcích. 

Jaký právní ^tul Společnost využívá pro zpracování cookies? 

Společnost zpracovává technické soubory cookies na základě oprávněného zájmu. Ostatní cookies 
zpracovává pouze na základě Vašeho souhlasu. Váš souhlas je dobrovolný, tudíž jej můžete kdykoliv 
odvolat. Své cookies si můžete kdykoliv přenastavit podle svých preferencí v sekci nastavení cookies: 
Nastavení cookies. 

Seznam souborů cookies 

Technické cookies 

Technické cookies jsou na webových stránkách Společnost využívány k jejich správnému fungování. 
Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by Vás bylo možné iden^fikovat. Z 
důvodu jejich nezbytnos^ není však možné technické cookies odmítnout. 

Název Popis Doba platnos<

ALGOLIASEARCH-CLIENT-JS Tato cookie optimalizuje uživateli interní vyhledávání na 
webu pro rychlé výsledky. trvá

JSESSIONID Zachovává stavy uživatelů napříč požadavky na stránky po dobu relace

SERVERID
Tento soubor cookie slouží k přiřazení návštěvníka ke 
konkrétnímu serveru – tato funkce je nezbytná pro funkčnost 
webové stránky.

po dobu relace



Sta<s<cké cookies 

Sta^s^cké cookies slouží k zjišťování návštěvnos^ stránek a zejména čásV stránek, které jsou 
nejoblíbenější. Prostřednictvím těchto informací Společnost upravuje stránky k co největší 
spokojenos^ uživatelů. Pokud k těmto cookies neudělíte souhlas, Společnost není oprávněna je 
zpracovávat, tudíž Společnost bude mít vylepšování stránek zVžené. 

Marke<ngové cookies 

Prostřednictvím marke^ngových cookies může Společnost cílit reklamu přímo na Vás, tudíž se k Vám 
lépe dostanou nabídky, které Vás zajímají. Pokud k těmto cookies neudělíte souhlas, společnost není 
oprávněna je zpracovávat. 

PŘEHLED TŘETÍCH STRAN 

Přehled třeVch stran a informací o ochraně osobních údajů: 

Google 

Facebook 

Seznam

_FUND_COMPARE_LIST_ Pro správnou funkci porovnání fondů. po dobu relace

NETTE-BROWSER Cookie používané tzv. Nette famework pro účely 
monitorování session po dobu relace

CD Slouží ke správné funkci sjednávacího formuláře 13 dni

APPLOUD CONSENT Sleduje uživatelovo nastavení ohledně preferencí 
cookies 365 dní

Název Popis Poskytovatel Doba 
Platnos<  

_DC_GTM_UA-# Načítá GA script přes GTM. Google,Inc. 1 den

_GA
 Definuje unikátní ID pro uživatele ke 
sledování webové analy^ky.

Google,Inc. 2 roky

_GALI
Definuje unikátní ID pro uživatele 
ke sledování webové analy^ky.

Google,Inc. 1 den

_GID
Definuje unikátní ID pro uživatele ke 
sledování webové analy^ky.

Google,Inc. 1den

COLLECT Odesílá údaje o návštěvníkovi a sleduje ho 
napříč zařízeními a marke^ngovými kanály.

Google,Inc. po dobu relace


