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POUŽÍVÁNÍ COOKIES 

 

Naše webové stránky používají cookies pro zlepšení Vašeho komfortu při jejich procházení.  

Správcem shromažďovaných údajů je společnost L.F. Investment Limited (“Společnost”). Podrobné 
informace o zpracování osobních údajů, včetně Vašich práv, naleznete zde. 

Webové stránky používají cookies pro rozlišení jednotlivých uživatelů našich stránek. To pomáhá 
Společnosti zajistit uživatelům procházení našich stránek v co nejkomfortnější podobě a zároveň nám to 
umožňuje zlepšovat Webové stránky. 

Soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který se ukládá ve Vašem prohlížeči nebo na 
pevném disku Vašeho zařízení, pokud s tím vyslovíte souhlas. Soubory cookies obsahují informace, jež 
jsou převáděny na pevný disk Vašeho počítače. 

Dané informace slouží k vylepšování služeb poskytovaných na webových stránkách Společnosti, včetně 
přidružených webových stránek uvedených níže a odkazů na ně (pro účely tohoto dokumentu „Webové 
stránky“). 

Některé cookies jsou nezbytné pro umožnění přístupu na Webové stránky, jejich procházení a využívání 
všech jejich funkcí. Bez těchto cookies nemohou být aktivovány některé důležité bezpečnostní prvky 
využívané na Webových stránkách. Stejně tak bez nich není možné využívat všechny Vámi požadované 
služby. Každá z Webových stránek Vám, pokud to nastavení Vašeho prohlížeče umožňuje, může zasílat 
cookies specifické pro tuto stránku.  

Cookies můžete ve svém prohlížeči vymazat – zpravidla bývá tato možnost umístěna v „Historii“ 
navštívených stránek. 

Klasifikace cookies: 

• Nezbytné cookies. Toto jsou cookies, které jsou vyžadovány pro provoz Webových stránek. 
Zahrnují například cookies, jež Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených zón Webových 
stránek, používat kreditní karty nebo využít služeb elektronické fakturace. Technické cookies není 
možné vypnout, protože bez nich by Webové stránky nefungovaly správně. 

• Funkční cookies. Tyto cookies se používají pro Vaši identifikaci při Vaší opětovné návštěvě 
Webových stránek. To nám umožňuje personalizovat pro Vás obsah, oslovit Vás Vaším jménem 
a zapamatovat si Vaše preference (například Vaši volbu jazyka nebo regionu). 

• Analytické/výkonnostní cookies. Umožňují Společnosti rozpoznat jednotlivé návštěvníky 
Webových stránek a mít přehled o jejich celkovém počtu i způsobu, jakým Webové stránky 
využívají. To Společnosti pomáhá zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například 
zjednodušením dostupnosti informací, které uživatelé často vyhledávají.  

• Marketingové cookies. Tyto cookies zaznamenávají Vaše návštěvy Webových stránek, 
jednotlivé stránky, které jste navštívili, a odkazy, které jste použili. Na základě takto získaných 
informací bude reklama zobrazovaná na Webových stránkách více odpovídat Vašim zájmům. 
Informace sbírané za tímto účelem může Společnost sdílet také se třetími stranami. 

• Ostatní cookies. Podpůrné cookies, které jsou využívány společně s cookies z jednotlivých výše 
uvedených skupin. 

Specifikace konkrétních souborů cookies je uvedena níže. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že třetí strany (včetně například inzerentů reklamy a poskytovatelů externích 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
https://www.purple-trading.com/getmedia/dd64b52d-d760-45e3-bf1e-766c77eeb4a1/LFI_PrivacyPolicy_CZ.pdf
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služeb, jakými jsou analýzy pohybu návštěvníků na Webových stránkách) mohou také používat cookies, 
nad kterými nemá Společnost žádnou kontrolu. Tyto cookies budou pravděpodobně 
analytickými/výkonovými cookies nebo cílovými cookies. 

Cookies můžete zablokovat jejich úplným nebo částečným (pro vybrané typy cookies) odmítnutím 
v nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však ve svém prohlížeči odmítnete používání všech typů cookies 
(včetně nezbytných cookies), může se stát, že nebudete mít přístup k Webovým stránkám v plném 
rozsahu. 

 

Cookie Doména Typ Popis 
Délka 
uchovávání 

ajs_anonym
ous_id 

purple-
trading.com 

Nezbytné / 
funkční 

Tyto cookies slouží službě 
Segment.io k monitorování 
návštěvnosti Webových stránek 
novými i opakovanými uživateli. 

1 rok 

__hstc purple-
trading.com 

Nezbytné / 
funkční 

Tyto cookies představují hlavní 
cookies služby HubSpot pro 
monitorování pobytu návštěvníků 
na stránkách. Obsahují údaje o 
doméně, počáteční časové razítko 
(první návštěva stránek), konečné 
časové razítko (poslední návštěva 
stránek), aktuální časové razítko 
(probíhající návštěva stránek) a 
pořadí návštěvy stránek (zvyšující 
se s každou další návštěvou). 

1 rok a 24 dní 

hubspotutk purple-
trading.com 

Nezbytné / 
funkční 

Tyto cookies jsou použivány 
platformou HubSpot a slouží 
k uchovávání záznamů o 
návštěvnících. Tento soubor 
cookie je předáván do HubSpot při 
odesílání formulářů a používá se 
při deduplikování kontaktů. 

1 rok a 24 dní 

ajs_user_id purple-
trading.com 

Nezbytné Cookies služby Segment.io 
využívané k analyzování způsobu 
využití webových stránek 
návštěvníky. 

neukládá se 

__cf_bm hubspot.com Nezbytné Tyto cookies nastavované službou 
Cloudflare slouží k podpoře 
Cloudflare Bot Management. 

30 minut 

__hssc purple-
trading.com 

Nezbytné Cookies použivané službou 
HubSpot k zaznamenávání 
návštěv stránek tak, aby HubSpot 

30 minut 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
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Cookie Doména Typ Popis 
Délka 
uchovávání 

případně upravil počet návštěv a 
časová razítka v __hstc cookies. 

ASP.NET_S
essionId 

purple-
trading.com 

Nezbytné Cookies vydávané platformou 
ASP.NET Application společnosti 
Microsoft, které ukládají data o 
aktuální návštěvě stránek 
uživatelem. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

__hssrc purple-
trading.com 

Nezbytné Tyto cookies jsou nastavovány 
službou Hubspot pokaždé, když se 
změní cookie aktuální relace. 
Cookies __hssrc nastavené na 
hodnotu 1 ukazují, že uživatel 
znovuspustil svůj prohlížeč. Pokud 
tyto cookies nebyly dosud 
vytvořeny, má se za to, že se jedná 
o novou návštěvu stránek. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

CMSPreferr
edCulture 

purple-
trading.com 

Nezbytné Tyto cookies jsou používány pro 
uchovávání uživatelem 
preferovaného nastavení obsahu. 

1 rok 

_fw_crm_v purple-
trading.com 

Nezbytné / 
funkční 

Cookies složící k rozpoznání, zda 
se uživatel na stránky vrací po 
jejich předchozí návštěvě. 

1 rok 

debug purple-
trading.com 

Nezbytné Cookies sloužící k zaznamenávání 
změn u jiných cookies. Umožňují 
odstraňování chyb v jejich 
záznamu a správné fungování 
dalších cookies. 

neukládá se 

ajs_group_id purple-
trading.com 

Nezbytné Cookies monitorující návštěvnost 
webových stránek, především 
údaje o počtu návštěvníků a o tom, 
zda tito již v minulosti stránky 
navštívili. 

neukládá se 

debug wchat.freshchat
.com 

Nezbytné Cookies sloužící k zaznamenávání 
změn u jiných cookies. Umožňují 
odstraňování chyb v jejich 
záznamu a správné fungování 
dalších cookies. 

neukládá se 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
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Cookie Doména Typ Popis 
Délka 
uchovávání 

embed/v3/co
unters.gif 

forms.hsforms.c
om 

Nezbytné / 
funkční 

Používají se k implementaci 
formulářů na webových stránkách 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

_gcl_au purple-
trading.com 

Analytické Cookies poskytované platformou 
Google Tag Manager k testování 
účinnosti reklam na webových 
stránkách využívajících služby této 
platformy.  

3 měsíce 

_ga_4SLDW
PVLPZ 

purple-
trading.com 

Analytické Tyto cookies jsou instalovány 
službou Google Analytics. 

2 roky 

_ga purple-
trading.com 

Analytické Cookies _ga využívá služba 
Google Analytics, k monitorování 
počtu návštěvníků, doby, kterou na 
stránkách stráví, a způsobu využití 
webových stránek uživateli pro 
účel analýzy využití stránek. Tyto 
cookies jsou ukládány anonymně 
a jednotlivým uživatelům je pouze 
přiřazen náhodně generovaný 
číselný kód. 

2 roky 

_clck purple-
trading.com 

Analytické Shromažďují údaje o procházení 
a chování uživatele na webových 
stránkách. Slouží k sestavování 
statistických přehledů a heatmap 
pro majitele webových stránek. 

1 rok 

_clsk purple-
trading.com 

Analytické Zaznamenávají statistické údaje 
o chování uživatelů na webových 
stránkách. Slouží k interní 
analytice provozovatele webových 
stránek 

1 den 

_cltk purple-
trading.com 

Analytické Zaznamenávají statistické údaje 
o chování uživatelů na webových 
stránkách. Slouží k interní analýze 
provozovatele webových stránek. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

_ga_# purple-
trading.com 

Analytické Používané službou Google 
Analytics ke shromažďování údajů 
o počtu návštěv uživatele na 
webových stránkách a o datech 
první a poslední návštěvy. 

2 roky 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
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Cookie Doména Typ Popis 
Délka 
uchovávání 

_hjSession_
# 

purple-
trading.com 

Analytické Shromažďují statistiky 
o návštěvách návštěvníka na 
webových stránkách, jako je počet 
návštěv, průměrná doba strávená 
na webových stránkách a přečtené 
stránky. 

1 den 

_hjSessionU
ser_# 

purple-
trading.com 

Analytické Shromažďují statistiky o 
návštěvách návštěvníka na 
webových stránkách, jako je počet 
návštěv, průměrná doba strávená 
na webových stránkách a přečtené 
stránky. 

1 rok 

_hjTLDTest purple-
trading.com 

Analytické Zaznamenávají statistické údaje 
o chování uživatelů na webových 
stránkách. Slouží k interní analýze 
provozovatele webových stránek. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

C.gif c.clarity.ms Analytické Shromažďují údaje o procházení 
a chování uživatele na webových 
stránkách. Slouží k sestavování 
statistických přehledů a heatmap 
pro vlastníka webových stránek. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

CLID clarity.ms Analytické Shromažďují údaje o procházení 
a chování uživatele na webových 
stránkách. Slouží k sestavování 
statistických přehledů a heatmap 
pro vlastníka webových stránek. 

1 rok 

Collect google-
analytics.com 

Analytické Slouží k odesílání údajů o zařízení 
a chování návštěvníka do služby 
Google Analytics. Sleduje 
návštěvníka napříč zařízeními 
a marketingovými kanály. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

_/ad/75aa34
4edeef4dbfa
3b3dd7cb5f
40e6f/pixel 

q.quora.com Analytické Shromažďují údaje o chování 
a interakci uživatelů za účelem 
optimalizace webových stránek 
a relevantnější reklamy na 
webových stránkách. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

_uetsid_exp purple-
trading.com 

Analytické Obsahují datum vypršení platnosti 
souboru cookie s odpovídajícím 
názvem. 

Trvale 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
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http://purple-trading.com/
http://purple-trading.com/
http://purple-trading.com/
http://c.clarity.ms/
http://clarity.ms/
http://google-analytics.com/
http://google-analytics.com/
http://q.quora.com/
http://purple-trading.com/
http://purple-trading.com/
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Cookie Doména Typ Popis 
Délka 
uchovávání 

ads/ga-
audiences 

google.com Analytické Používají se ve službě Google 
AdWords k opětovnému zapojení 
návštěvníků, kteří se 
pravděpodobně změní na 
zákazníky, na základě jejich online 
chování na webových stránkách. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

ANONCHK c.clarity.ms Analytické Zaznamenávají údaje 
o návštěvnících z více návštěv 
a na více webových stránkách. 
Tyto informace se používají 
k měření účinnosti reklamy na 
webových stránkách. 

1 den 

pagead/view
throughconv
ersion/8289
05339 

doubleclick.net Analytické Neklasifikované po dobu 
návštěvy 
stránek 

_gid purple-
trading.com 

Analytické Tyto cookies služby Google 
Analytics uchovávají údaje o počtu 
návštěvníků webových stránek a 
zároveň zpracovávají analýzu 
výkonnosti stránek. 
Shromažďované údaje zahrnují 
anonymizovaný počet 
návštěvníků, zdroj, ze kterého se 
na webové stránky dostali, a 
jednotlivé stránky, které navštívili. 

1 den 

_uetsid purple-
trading.com 

Analytické Tyto cookies jsou využívány ke 
sbírání analytických informací o 
způsobu využívání webových 
stránek jejich návštěvníky. 
Získané informace slouží 
k sestavování souhrnných zpráv a 
zlepšování stránek.  

1 den 

_hjid purple-
trading.com 

Analytické Cookies služby Hotjar 
nastavované při první návštěvě 
uživatele na stránce využívající 
skriptu od Hotjar. 

1 rok 

_hjFirstSeen purple-
trading.com 

Analytické Cookies využívané službou Hotjar 
k identifikaci nových návštěvníků 
webových stránek. Ukládají údaje 

30 minut 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
http://google.com/
http://c.clarity.ms/
http://doubleclick.net/
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Cookie Doména Typ Popis 
Délka 
uchovávání 

o tom, zda byl uživatel službou 
Hotjar rozpoznán poprvé. 

_hjIncludedI
nPageviewS
ample 

purple-
trading.com 

Analytické Služba Hotjar nastavuje tyto 
cookies, aby zjistila zda je 
návštěvník stránek již evidován 
v systému vzorkování dat 
monitorujícím nejvyšší možný 
počet návštěvníků stránky.  

2 minuty 

_hjAbsolute
SessionInPr
ogress 

purple-
trading.com 

Analytické Cookies nastavované službou 
Hotjar k rozpoznání první návštěvy 
uživatele na webových stránkách. 
Cookies v této souvislosti přiřazuje 
pravdivý/ nepravdivý příznak. 

30 minut 

_hjIncludedI
nSessionSa
mple 

purple-
trading.com 

Analytické Cookies nastavované službou 
Hotjar k rozpoznání, zda je 
návštěvník stránek již evidován 
v systému vzorkování dat 
monitorujícím nejvyšší možný 
počet návštěv stránky za den. 

2 minuty 

bcookie linkedin.com Analytické Tyto cookies jsou nastavovány 
platformou LinkedIn při využití 
tlačítka sdílení nebo reklam na této 
platformě, aby rozpoznaly ID 
prohlížeče. 

2 roky 

lidc linkedin.com Analytické Cookies nastavované platformou 
LinkedIn k usnadnění výběru 
datového centra. 

1 den 

_gat purple-
trading.com 

Analytické Tyto cookies jsou instalovány 
službou Google Universal 
Analytics k omezování počtu 
požadavků, a tedy k limitování 
sběru dat na stránkách s vysokou 
návštěvností. 

1 minuta 

MUID bing.com Marketingové Tyto cookies jsou nastavované 
službou Bing k rozpoznání 
jednotlivých webových prohlížečů 
při navštěvování stránek 
společnosti Microsoft. Jsou 
využívané pro účely reklamy, 

1 rok a 24 dní 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
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Cookie Doména Typ Popis 
Délka 
uchovávání 

analýzy stránek a k dalším 
činnostem. 

test_cookie doubleclick.net Marketingové Cookies nastavované platformou 
doubleclick.net využívané 
k rozpoznání, zda uživatelův 
prohlížeč podporuje cookies. 

15 minut 

_fbp purple-
trading.com 

Marketingové Cookies služby Facebook sloužící 
k zobrazování reklamy buď přímo 
na webových stránkách 
Facebooku, nebo na dalších 
digitálních platformách 
využívajících reklamy od 
Facebooku po návštěvě jeho 
stránek. 

3 měsíce 

IDE doubleclick.net Marketingové Tyto cookies jsou využívané 
platformou Google DoubleClick 
k uchovávání údajů o tom, jak 
uživatel využívá webové stránky, 
aby mu mohly být nabízeny 
relevantní reklamy odpovídající 
jeho profilu. 

1 rok a 24 dní 

bscookie linkedin.com Marketingové Jde o cookies navázané na ID 
prohlížeče nastavované 
platformou LinkedIn při využití 
tlačítka sdílení a odkazů na 
reklamy. 

2 roky 

lang ads.linkedin.co
m 

Marketingové Tyto cookies jsou využívány 
k ukládání jazykových přeferencí 
uživatelů, aby jim při jejich příští 
návštěvě stránek mohl být nabízen 
obsah v preferovaném jazyce. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

Lang linkedin.com Marketingové Tyto cookies jsou využívány 
k ukládání jazykových přeferencí 
uživatelů, aby jim při jejich příští 
návštěvě stránek mohl být nabízen 
obsah v preferovaném jazyce. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

_uetvid purple-
trading.com 

Marketingové Cookies používané službou Bing 
Ads k monitorování návštěv 

1 rok a 24 dní 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf


www.purple-trading.com 

  
 
 

 
V případě rozporu mezi anglickým zněním a jakoukoli jinou jazykovou mutací tohoto dokumentu 
je rozhodující znění v anglickém jazyce.  
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L.F. Investment Limited je licencovanou kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC s lic. číslem: 271/15. 
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uchovávání 

webových stránek a ukládání dat o 
těchto návštěvách. 

UserMatchH
istory 

linkedin.com Marketingové Cookies využívané platformou 
LinkedIn k zaznamenávání 
uživatelských preferencí pro účely 
personalizované reklamy. 

1 měsíc 

AnalyticsSyn
cHistory 

linkedin.com Marketingové Cookies využívané k ukládání 
údajů o čase, kdy se uskutečnila 
synchronizace s lms_analytics 
cookies. 

1 měsíc 

li_gc linkedin.com Marketingové Tyto cookies slouží k uchovávání 
souhlasu návštěvníků webových 
stránek s použitím cookies pro jiné 
než nezbytně nutné účely.  

2 roky 

sid seznam.cz Marketingové Velmi rozšířené cookies 
umožňující sbírání dat z aktuální 
návštěvy stránek. 

1 měsíc 

__ptq.gif hubspot.com Marketingové Odesílají údaje o zařízení 
a chování návštěvníka do 
marketingové platformy Hubspot. 
Sledují návštěvníka 

napříč stránkami zařízeními 
a marketingovými kanály. 

 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

__tld__ purple-
trading.com 

Marketingové Slouží ke sledování návštěvníků 
na více webových stránkách za 
účelem zobrazení relevantní 
reklamy na základě preferencí 
návštěvníka. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

_uetvid_exp purple-
trading.com 

Marketingové Obsahují datum vypršení platnosti 
souboru cookie s odpovídajícím 
názvem. 

Trvale 

pagead/1p-
conversion/# 

google.com Marketingové Shromažďují údaje o chování 
návštěvníků z více webových 
stránek, aby mohla zobrazovat 
relevantnější reklamu. - Zároveň 
umožňují omezit počet zobrazení 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
http://hubspot.com/
http://purple-trading.com/
http://purple-trading.com/
http://purple-trading.com/
http://purple-trading.com/
http://google.com/
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stejné reklamy na webových 
stránkách. 

Retargeting c.seznam.cz Marketingové Zaznamenávají chování a 
procházení uživatelů na webových 
stránkách a jakoukoli interakci s 
aktivními kampaněmi. Slouží k 
optimalizaci reklamy a efektivnímu 
retargetingu. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

SM c.clarity.mss Marketingové Zaznamenávají jedinečné ID, které 
identifikuje zařízení uživatele při 
opakovaných návštěvách na 
webových stránkách, které 
používají stejnou reklamní síť. ID 
se používá k umožnění cílení 
reklamy. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

SRM_B bing.com Marketingové Zaznamenávají interakci uživatele 
s funkcí vyhledávacího panelu na 
webových stránkách. Tyto údaje 
lze použít k tomu, aby se uživateli 
zobrazily relevantní produkty nebo 
služby. 

1 rok 

tr facebook.com Marketingové Soubory cookie používané 
společností Facebook (Meta) k 
poskytování řady reklamních 
produktů, jako jsou nabídky v 
reálném čase od inzerentů třetích 
stran. 

po dobu 
návštěvy 
stránek 

 

 

Cookies využívané třetími stranami 

Přehled třetích stran a dohod o ochraně osobních údajů. 

Facebook 

Google 

Seznam 

https://www.purple-trading.com/getmedia/7f3477a7-e111-42f3-b4a0-653f282bad70/LFI_CookiesPolicy.pdf
http://c.seznam.cz/
http://c.clarity.ms/
http://bing.com/
http://facebook.com/
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://business.safety.google/compliance/
https://www.seznam.cz/reklama/en/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

	Používání CookiEs

