INSTANT TRADING EU LTD

Zásady používání
cookies
Český překlad má jen informativní charakter a není právně závazný.
Právně závazný je pouze dokument v anglickém jazyce.
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ÚVOD
Zásady používání cookies jsou založeny na kategorizaci souborů cookies, jejich funkcích a
použití. Zpočátku byly identifikovány 4 kategorie:
(1) přísně nezbytné cookies,
(2) výkonnostní cookies,
(3) funkční cookies, a
(4) cílené nebo propagační cookies
Existují dva typy cookies založené na jejich životnosti: krátkodobé, relační cookies („session
cookies“) a dlouhodobé, trvalé cookies („persistent cookies“). Session cookies jsou vytvářeny
dočasně v podsložce prohlížeče uživatele ve chvíli, kdy uživatel využívá danou webovou stránku.
Jakmile uživatel webovou stránku opustí, session cookie je vymazána. Na druhou stranu
soubory persistent cookies v podsložce prohlížeče uživatele zůstávají a jsou opětovně
aktivovány každou návštěvou uživatele dané webové stránky, která konkrétní cookie vytvořila.
Soubor persistent cookies zůstává v podsložce prohlížeče po dobu nastavenou v souboru
cookie.
Cookies se automaticky ukládají do souboru cookie - do paměti prohlížeče - a každý obvykle
obsahuje:
• Název serveru, ze kterého byla cookie odeslána.
• Životnost cookie.
• Hodnota - obvykle se jedná o náhodně generované jedinečné číslo.
Internetový server, který soubor cookie odeslal, používá toto číslo k identifikaci uživatele při jeho
návratu na web nebo při prohlížení různých stránek daného webu. Pouze ten server, který
soubor cookie odeslal, může tento soubor cookie číst a používat jej.
Cookie je textový řetězec informací, který přenáší webová stránka do souboru cookie prohlížeče
na pevný disk počítače daného uživatele, aby si webová stránka mohla zapamatovat jednotlivé
uživatele.
Soubor cookie většinou obsahuje informace o doméně, ze které cookie pochází, „životnost“
cookie a hodnotu, obvykle náhodně generované jedinečné číslo. Dva nejběžnější typy cookies
jsou používány na většině webových stránkách - session cookies, což jsou dočasné cookies,
které zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče pouze do doby, než opustíte stránku, a
persistent cookies, které se ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče na delší dobu (tato
doba se odvíjí od životnosti jednotlivých cookies).
Pomocí cookies mohou webové stránky přizpůsobit svůj obsah tak, aby rychleji odpovídal
preferovaným zájmům uživatele.
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CO JSOU TO COOKIES
Cookies jsou malé kusy informací, které na Váš počítač uložila některá Vámi navštívená webová
stránka s cílem provádět na dané stránce určité funkce a přizpůsobit obsah Vašim preferencím.
Cookies mohou ukládat data na stránkách, kterým jste poskytli klíčové informace (např.
poskytnutí hesla), ale až poté, kdy Vás požádají a Vy pro uložení těchto informací vyslovíte
souhlas. Cookies mohou být na některých stránkách webu používány za účelem poskytnutí
personalizovaného prohlížení; cookies nejsou použity k určení osobní identity kohokoliv, kdo
pouze navštíví web.
JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME
Session cookies
Tyto cookies jsou dočasnými cookies, protože dojde k jejich vymazání ihned po zavření Vašeho
prohlížeče. Session cookies se používají pro uchovávání informací, které nám poskytnete
během Vaší návštěvy každé sekce našich webových stránek.
Můžete se rozhodnout session cookies v nastavení soukromí svého prohlížeče odmítnout, ale
mějte, prosím, na paměti, že to může mít negativní dopad na průběh Vašeho prohlížení a to
zejména v případě, pokud jste cookies odmítli napříč všemi webovými stránkami.
Analytické cookies
Analytické cookies mohou zahrnovat dočasné i dlouhodobější cookies, které používáme k
monitorování doby a způsobu používání naší webové stránky. Analytické cookies nevyzrazují
žádné osobní informace vázané na Vaši osobu, ale pomáhají nám vylepšit způsob poskytování
obsahu.
Pro odstranění analytických cookies přejděte do nastavení soukromí Vašeho prohlížeče.
Funkční cookies
Funkční cookies zaznamenávají a ukládají Vaše volby pro zajištění bezproblémového prohlížení
na našich webových stránkách. Jedna z voleb, kterou funkční cookies ukládají, jsou například
Vaše jazykové preference každé Vaší návštěvy. Pro odstranění funkčních cookies přejděte do
nastavení soukromí Vašeho prohlížeče.
Cookies třetí strany
Tyto cookies jsou využívány třetími stranami, většinou webovými stránkami sociálních sítí, jako
jsou Facebook nebo YouTube. Díky cookies třetích stran Vám můžeme nabídnout snadné
způsoby sdílení našeho obsahu na Vašich sociálních sítích a také Vám představit videa, která
zveřejňujeme na YouTube. Cookies třetích stran můžete odstranit v nastavení soukromí Vašeho
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prohlížeče, ale mějte, prosím, na paměti, že jejich odstraněním znemožníte také všechny výše
zmíněné funkce.
Proč používáme cookies
Jak už jsme zmínili, cookies používáme pro zajištění optimálního fungování našich webových
stránek a pro přizpůsobení obsahu Vašim osobním preferencím. Jelikož jsme regulovaným
brokerem, můžete se spolehnout, že žádné osobní informace, které shromažďujeme různými
způsoby, nebudou sdíleny s třetími stranami. Podrobné informace o tom, jak nakládáme s
Vašimi údaji, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoliv další
otázky, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.
Účelem těchto zásad je stanovit pravidla používání cookies a definovat kroky, které by při
implementaci, podpoře a používání cookies z webové stránky společnosti, mělo IT oddělení
dodržovat. Tato pravidla je třeba dodržovat tak, jak jsou zdokumentovány, aby byly firemní
systémy a data chráněny před neoprávněným přístupem nebo zneužitím.
Implementace těchto zásad vytvoří v myslích uživatelů očekávání a je důležité, aby webové
stránky tyto pravidla používaly důsledně a řádně, zejména tím, že nebudou mylně vykládat nebo
nesprávně popisovat soubory cookie. Tyto pravidla jsou užitečným nástrojem pro zajištění jejich
dodržování.
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