
 

  

INFORMACE O COOKIES 

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 47672684, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 (dále jen 
„Investiční společnost“) tímto 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 Investiční společnosti prostřednictvím: 

a. e-mailu: oou@jtfg.com 

b. pošty: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8. 

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 TITUL INVESTIČNÍ SPOLEČNOST VYUŽÍVÁ PRO ZPRACOVÁNÍ COOKIES? 

Investiční 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 na liště cookies v sekci nastavení cookies: „Další 
nastavení“. 

SEZNAM SOUBORŮ COOKIES 

Technické cookies 
Technické cookies jsou na webových stránkách Investiční společnosti využívány k jejich správnému fungování. Tento 
typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by Vás bylo možné identifikovat. Z důvodu jejich 
nezbytnosti není však možné technické cookies odmítnout. 
  
NÁZEV POPIS 

PHPSESSID Nativní cookie pro PHP, která umožňuje webu ukládat serializovaná data o 
stavech. Cookie mizí po ukončení relace clientem. 

OptanonAlertBoxClosed Tento soubor cookie drží informaci o tom, že uživatel provedl nastavení 
cookies ve svém prohlížeči.  

OptanonConsent Drží informaci o tom, jaké cookies uživatel v rámci nastavení povolil/zamítl 

s1noc Tento soubor cookie drží pamatování přihlášeného uživatele. Dále upravuje 
chování nginx cache na serveru, která nesmí být platná pro přihlášené 
uživatele.  
 

 

PŘEHLED TŘETÍCH STRAN 

Nejsou využívány třetí strany.  

 

 

 
V Praze dne 21. prosince 2021 

mailto:oou@jtfg.com

