Zásady Cookies
A. Úvod
Webové stránky společnosti Goldenburg Group Limited (dále jen „Společnost“) používají
soubory cookies pro správné fungování a zabezpečení optimálního využití webových stránek
Společnosti pro návštěvníky těchto stránek.
B. Co jsou Cookies?
Cookies jsou malé textové soubory obsahující řetězec znaků, které webové rozhraní ukládá
do počítače nebo zařízení a které jedinečně identifikují váš prohlížeč a/nebo zařízení.
Informace používané prohlížeči (Chrome, Mozilla Firefox, atd.) mohou pomoci zlepšit
fungování webu a umožnit mu rozpoznat preference uživatele pokaždé, když se uživatel vrátí.
Pro podobné účely se používají i další technologie, včetně dat, která ukládáme do vašeho
prohlížeče nebo zařízení, informací souvisejících s vaším zařízením a dalšího softwaru.
Webové stránky naší Společnosti nevyžadují od návštěvníků při procházení jejich obsahu
žádné osobní údaje. Webové stránky společnosti mohou shromažďovat osobní údaje svých
návštěvníků/uživatelů. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k identifikaci nebo komunikaci
s jednotlivcem – fyzickou osobou, jakož i další informace týkající se této osoby. Informace,
které Společnost shromažďuje od vás nebo o vás, se proto liší v závislosti na službě, kterou
se rozhodnete na webových stránkách Společnosti používat.
C. Typy Cookies
Obecně vzato, existují čtyři kategorie cookies, „dočasné cookies“, „trvalé cookies“, „soubory
cookies první strany“ a „soubory cookies třetích stran“. Goldenburg Group Limited obvykle
používá kategorii cookies „dočasné cookies“.
•
Dočasné cookies
Jedná se o dočasné soubory cookie, které se uchovávají v prohlížeči vašeho zařízení jen v
rámci jedné konkrétní návštěvy webového rozhraní a budou odstraněny, jakmile zavřete okno
webového prohlížeče.
•
Trvalé cookies (persistent cookies)
Tyto soubory cookie zůstanou v prohlížeči i po jeho uzavření, někdy i po dobu jednoho roku
nebo déle (přesná délka uchování závisí na životnosti každého souboru cookie). Trvalé
cookies
se
používají,
když správce webu potřebuje vědět, kdo jste, na více než jednu návštěvu (např. pamatovat si
vaše uživatelské jméno nebo předvolby konfigurace webových stránek).
•
Soubory cookies první strany
Jedná se o soubory cookie nainstalované v prohlížeči a/nebo na pevném disku vašeho
zařízení z navštíveného webu. To zahrnuje přiřazení jedinečného identifikátoru ke sledování
vašeho pohybu na webových stránkách Společnosti. Správci webových stránek často
používají tyto cookies ke správě a analýze návštěv a pro účely identifikace.

•
Soubory cookies třetích stran
Jedná se o soubory cookie používané a ukládané do zařízení uživatelů třetími stranami,
například sociálními sítěmi, ke sledování vašich návštěv na různých webech, které inzerují.
Správce webu nemá kontrolu nad těmito cookies.

Q. Jak dlouho zůstanou cookies v mém zařízení?
Jak dlouho zůstanou cookies v počítači nebo v mobilním zařízení závisí na tom, zda se jedná
o trvalé cookies nebo dočasné cookies. Dočasné cookies zůstanou ve vašem zařízení, dokud
nezavřete prohlížeč. Trvalé cookies zůstanou ve vašem počítači nebo mobilním zařízení,
dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou odstraněny.
E. Služby a Nástroje Třetích Stran
Poskytovatelé služeb mohou používat cookies a tyto cookies mohou být uloženy ve vašem
počítači při návštěvě stránek Společnosti.
Společnost využívá Google Analytics k analýze využití stránek. Google Analytics shromažďuje
informace o používání webu prostřednictvím cookies. Shromážděné informace se používají ke
generování zpráv o používání stránek Společnosti. Zásady ochrany osobních údajů
společnosti Google jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.
Pro vytvoření lepšího uživatelského prostředí a k analýze využití našich stránek využíváme
službu Facebook Business. Tato služba používá cookies, aby nám umožnila lépe inzerovat
náš produkt a analyzovat návštěvnost webových stránek. Soubory cookie a další technologie
úložiště
poskytovatele
služeb
si
můžete
prohlédnout
na
adrese
https://www.facebook.com/policies/cookies/.
F. Shromažďování Informací
Informace, které shromažďujeme, se používají ke zlepšení kvality našich služeb, k zabránění
zneužití nebo využití našich služeb a zefektivnění marketingových činností. Společnost také
zaznamenává vaši IP adresu při přihlášení do klientské zóny na webu a/nebo přihlášení do
obchodní platformy, za předpokladu, že klient akceptoval dokumenty související s otevřením
účtu, s cílem zlepšit identifikaci a bezpečnost.
G. Cookies, požívané Goldenburg Group Limited
Společnost používá Cookies pro následující účely:
1. Na získání informací, zda jste přihlášeni na náš web.
2. Na získání a uchování informací o vašich preferencích a pro přizpůsobení našich
webových stránek vašim preferencím. Cookies používané pro tento účel jsou
_icl_current_language, _icl_visitor_lang_js a __zlcmid.
3. Na přizpůsobení reklamy tak, abychom vám mohli zobrazovat reklamy, které vás
zajímají. Cookie soubor používaný pro tento účel je _fbp.

4. Pro analýzu využití a výkonu webových stránek Společnosti a služeb Společnosti.
Cookies používané pro tento účel jsou _ga a _gid.
Q. Jak mohu spravovat nebo odstranit informace o své osobě?
Data jsou ukládána po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb vám a jiným uživatelům,
včetně výše popsaných. Informace, které se vás týkají, zůstanou uchovány, dokud neopustíte
webové stránky Společnosti.
I. Správa Cookies
Instalace „cookies“ je povolena pouze se souhlasem návštěvníka/uživatele a po odpovídající
aktualizaci.
Uživatel může upravit nastavení prohlížeče tak, aby blokoval některé nebo všechny soubory
cookies. Většina prohlížečů vám umožňuje cookies zakázat a mazat je. Metody pro tento účel
se liší dle prohlížeče a verze. Aktuální informace o blokování a mazání cookies však můžete
získat prostřednictvím těchto odkazů:
(a)
(b)
(c)
(d)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
(Firefox);
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies (Internet Explorer);
https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

Žádný cookie soubor webu není pro jeho fungování nezbytný. Soubory cookies můžete
odmítnout nebo zakázat, v takovém případě však nemusí webové stránky Společnosti anebo
některé části našich webových stránek fungovat a zobrazovat svůj obsah, resp. nemusí
fungovat optimálním způsobem.
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