
Zásady používání souborů cookies 
 
1. Úvod 
 
Tyto zásady vysvětlují, jak společnost Triangleview Investments Ltd (dále jen 
„Společnost“) používá soubory cookies a podobné technologie, kdykoli používáte 
webové stránky, aplikace, produkty, reklamní služby nebo jiné technologie 
Společnosti. Podle platných zákonů a předpisů Společnost chrání osobní údaje 
uživatelů shromážděné při použití jakékoli z našich služeb. Zásady používání 
souborů cookies je třeba číst společně se Zásadami ochrany osobních údajů, abyste 
získali úplné informace o tom, jak Společnost chrání vaše osobní údaje.  
 
2. Definice souborů cookies.  
Soubory cookies jsou drobné informace, které vám posílá navštívená webová 
stránka. Soubory cookies přiřazují jedinečný identifikátor, který je uložen ve vašem 
zařízení a slouží k tomu, aby pomohl webu pamatovat si informace při každé vaší 
návštěvě, například stránky, které jste si prohlíželi, registrační informace a 
uživatelské preference. Hlavním cílem souborů cookies je zlepšit uživatelský komfort. 
 
3. Typy souborů cookies 
 
 

Potřebné soubory 

cookies 

Preferenční 

soubory cookies 

Statistické 

soubory cookies 

Marketingové 

soubory cookies 

Tyto soubory jsou 

nezbytné pro to, 

abyste mohli 

prohlížet webovou 

stránku a používat 

její funkce. 

Preferenční 

soubory cookies 

umožňují webové 

stránce 

zapamatovat si 

vaše minulé volby, 

například jazykové 

preference. Tyto 

soubory cookies se 

též nazývají 

„funkční soubory 

cookies“. 

Statistické soubory 

cookies 

shromažďují 

informace o 

stránkách 

navštívených 

uživateli a/nebo 

použitých 

odkazech. Jejich 

cílem je zlepšit 

funkce webové 

stránky. Tyto 

soubory cookies 

jsou také známé 

jako „výkonnostní 

soubory cookies“. 

Marketingové 

soubory cookies 

sledují online 

aktivitu, která 

pomáhá 

společnosti nebo 

inzerentům třetích 

stran poskytovat 

relevantnější 

reklamy uživatelům 

webové stránky. 

 

 
 
 
 
 
 

https://3anglefx.com/cs/privacy-policy/


4. Jaké soubory cookies používá www.3anglefx.com?  
 
Tyto webové stránky používají několik souborů cookies, které spadají do kategorií 
uvedených v části 3 výše. V níže uvedené tabulce naleznete všechny používané 
soubory cookies, jejich poskytovatele, jejich účel a dobu, po kterou jsou tyto soubory 
cookies uloženy ve vašem zařízení.  
 
 
 
 

Cookies Poskytovatel Účel Kategorie Doba 

uložení 

PHPSESSID PHP Poskytuje 

funkce na 

mnoha 

stránkách 

Preferenční Po 

skončení 

relace 

_fbp Facebook Ukládá a 

sleduje 

návštěvy na 

mnoha 

webových 

stránkách 

Marketingové 3 

měsíce 

_ga Google 

Analytics 

Ukládá a 

počítá 

zobrazení 

stránek 

Statistické 2 roky  

_ga_M22QXGL3RN Google 

Analytics 

  2 roky 

_gat_gtag_UA_215771096_1 Google 

Analytics 

Ukládá a 

sleduje 

konverzace 

Marketingové  1 minuta  

_gid Google 

Analytics 

Ukládá a 

počítá 

zobrazení 

stránek 

Statistické 2 dny 

ip2location_redirection_first_visit Wordpress Ukládá 

jazykové 

preference 

Preferenční 1 den 

fr Facebook Poskytuje 

zobrazování 

reklamy 

nebo 

Marketingové 3 

měsíce 



retargeting 

__lc_cid Live Chat Funkcionalita 

živého chatu 

Preferenční 2 roky 

__lc_cst Live Chat Funkcionalita 

živého chatu 

Preferenční 2 roky  

nette-samesite client.3anglefx   Po 

skončení 

relace 

SID Google Ads 

Optimization 

Zajišťuje 

zobrazování 

reklamy 

nebo 

retargeting a 

zabraňuje 

podvodům 

Marketingové 1 rok 

 

 
 
 
5. Jak mohu odstranit soubory cookies? 
Postup se liší v závislosti na použitém prohlížeči. Kliknutím sem se dozvíte více. 
 
6. Jak mohu spravovat uložené soubory cookies?  
Uložené soubory cookies můžete spravovat tak, že zkontrolujete nastavení vašeho 
soukromí a souborů cookies ve svém prohlížeči. Kliknutím sem se dozvíte více.  
 
7. Jak mohu zablokovat soubory cookies? 
Ukládání souborů cookies můžete zablokovat, některé funkce na webových 
stránkách však nemusí fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec. Kliknutím 
sem se dozvíte více. 
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