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PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY 

 

1. Ochranné známky  a autorské práva 

Finax, o.c.p., a.s. je vlastníkom autorských práv k internetovej stránke www.finbot.eu a 

zobrazeniu internetovej stránky na obrazovke, vrátane informácií a materiálov na nich 

zverejnených a usporiadaných, pokiaľ nie je uvedené inak. Finax, o.c.p., a.s. má výhradné práva 

alebo licencie na používanie alebo akékoľvek iné licencie pre všetky druhy obchodných mien a 

ochranných známok obsiahnuté a/alebo objavujúce sa na tejto internetovej stránke. 

 

2. Zmena informácií a materiálov 

Všetky informácie a materiály zverejnené na internetovej stránke Finax, o.c.p., a.s. a všetky 

podmienky a opisy tu uvedené, môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

3. Vylúčenie zodpovednosti 

Finax, o.c.p., a.s. nezodpovedá za presnosť, primeranosť alebo úplnosť informácií a materiálov 

obsiahnutých na internetovej stránke a výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné 

chyby a/alebo opomenutia v tomto ohľade. Finax, o.c.p., a.s. neposkytuje žiadne záruky 

akéhokoľvek druhu implicitne vyjadrené alebo zákonné, a to vrátane, ale nie výhradne, záruk 

neporušenia práv tretích osôb, titulu, predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel a neprítomnosti 

počítačového vírusu, v spojení s informáciami a materiálmi na nej zverejnenými. 

Prístup na odkazy na iné internetové zdroje je na vlastné riziko; Finax, o.c.p., a.s. nekontroluje, 

neprešetruje, neoveruje, nemonitoruje a/alebo nemusí súhlasiť s obsahom, presnosťou, 

vyjadrenými názormi a ďalšími odkazmi poskytovanými týmito zdrojmi. 

Finax, o.c.p., a.s. nenesie zodpovednosť za a) prípadné škody, straty alebo náklady, ktoré 

vznikajú v súvislosti s touto internetovou stránkou, jej používaním alebo nemožnosťou použitia 

akoukoľvek osobou alebo v súvislosti s neschopnosťou vykonania pokynu, chybami, 

opomenutiami, prerušením, poruchou, oneskorením v prevádzke alebo prenose, počítačovými 

vírusmi, zlyhaním komunikácie alebo linky alebo zlyhaním systému, aj keď Finax, o.c.p., a.s. 

alebo jej zástupcovia boli informovaní o možnosti vzniku takýchto škôd, straty alebo nákladov b) 

za chyby alebo nepresnosti v procese prenosu dát a/alebo príkazov na obchodovanie alebo 

akýchkoľvek pokynov od Klienta/návštevníka webu, interferencií, podvodného zosobnenia, 

prelomenia tajných prístupových kódov, chybného záznamu alebo prenosu správy alebo zlyhania 

systému z dôvodu vyššej moci alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý nenastal z dôvodu 

porušenia vyššie uvedených. 

Finax, o.c.p., a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody hardvéru alebo softvéru 

užívateľa, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tejto internetovej stránky, alebo v súvislosti 

s pripojením tejto internetovej stránky na ďalšie stránky / hypertextové odkazy alebo internetové 

zdroje. 

 

http://www.finbot.eu/
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4. Predpokladaní používatelia 

Táto internetová stránka nie je určená akejkoľvek osobe alebo orgánu, v akejkoľvek jurisdikcii 

alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi či 

predpismi. 

 

5. Cookies 

Naše webové stránky používajú cookies. Cookies sú malé kúsky textových údajov, ktoré sa 

ukladajú vo Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení pri prezeraní si webových stránok. 

Cookies nám pomáhajú spravovať našu webovú stránku, poskytujú webovým stránkam základné 

funkcionality a zároveň nám pomáhajú pochopiť, ako užívatelia naše webové stránky používajú.  

Cookies tiež využívame na analytické a štatistické funkcie, ako napríklad zaznamenávanie krajiny 

pôvodu užívateľov našich webových stránok a metód, ktoré používajú na návštevu našich 

stránok. Cookies nám tiež pomáhajú zobrazovať relevantnú reklamu a personalizovať našu 

webovú stránku. Pre viac informácií o cookies navštívte http://www.allaboutcookies.org/ 

Konkrétne používame tieto typy cookies:  

a) nevyhnutné cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej webovej stránky, 

napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke alebo Vám 

umožňujú prepínať medzi jazykovými verziami našich stránok a zabezpečujú zapamätanie 

si Vašej jazykovej voľby. Tieto cookies môžete vypnúť zmenou nastavenia Vášho 

internetového prehliadača, avšak webová stránka nemusí bez nich fungovať správne. Viac 

informácií o tom, ako zmeniť nastavenia webového prehliadača nájdete nižšie v sekcii 

Vypnutie/deaktivácia cookies. Tieto cookies spracúvame na právnom základe 

predzmluvných/zmluvných vzťahov a oprávneného záujmu našej spoločnosti.  

b) analytické cookies, nám pomáhajú analyzovať, ako sa pohybujete na našej webovej 

stránke, aký obsah je pre Vás relevantný a tiež dozvedieť sa viac o demografii našich 

užívateľov. Tieto cookies spracúvame na právnom základe Vášho súhlasu. 

c) preferenčné cookies, nám pomáhajú prispôsobiť obsah našich webových stránok na 

základe Vašich záujmov (profilovanie). Tieto cookies spracúvame na právnom základe 

Vášho súhlasu.  

d) reklamné cookies, požívame na zobrazovanie cielenej a relevantnej reklamy. Tieto cookies 

spracúvame na právnom základe Vášho súhlasu. 

Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno internetového 

prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení 

prehliadania našich webových stránok (permanent cookie). Informácie o dobe uloženia 

jednotlivých cookies nájdete v Zozname používaných cookies nižšie. 

O používaní cookies na našich webových stránkach informujeme užívateľov prostredníctvom 

baneru umiestneného v spodnej časti webovej stránky. Cookie baner Vám umožňuje zvoliť si, 

aké typy cookies môžeme vo vzťahu k Vám využívať, a to v časti bannera Správa cookies. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, a to prostredníctvom Správa Cookies v dolnej časti našej 

webovej stránky.  

Pre viac informácií o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach ako dotknutej osoby prosím 

navštívte Zásady ochrany osobných údajov. 

Zoznam používaných cookies 

Cookie Popis 

Doba 

uloženia Typ cookie Zdroj 

lissc 

Táto cookie zabezpečuje prepojenie 

na Linkedin, rozpoznanie 

prihlásenia v rámci Linkedin a 

funkciu „Sleduj“  

11 

mesiacov Reklamná Linkedin 

bscookie 

Táto cookie zabezpečuje funkciu 

zdieľania v rámci Linkedin a 

zároveň zabezpečuje zobrazovanie 

reklám. 2 roky Reklamná Linkedin 

lang 

Táto cookie slúži na zapamätanie si 

voľby jazykovej verzie webstránky, 

ktorú si užívateľ zvolí a jej 

zobrazenie pri nasledujúcich 

návštevách a zároveň na funkciu 

„Sleduj“ v rámci Linkedin. 

Session 

cookie – 

neukladá 

sa Reklamná Linkedin 

_fbp 

Táto cookie slúži na zobrazovanie 

cielenej reklamy. 

2 

mesiace Reklamná Facebook 

UserMatchHistory 

Táto cookie slúži na zobrazovanie 

cielenej reklamy. 4 týždne Reklamná Linkedin 

uid 

Táto cookie slúži na 

zaznamenávanie počtu 

návštevníkov webovej stránky a ich 

správania na stránke. Jedná sa o 

dáta ako počet návštev, doba 

návštevy, navštívené podstránky. 

Tieto údaje sa využívajú na 

zobrazovanie cielenej reklamy.   

2 

mesiace Reklamná Adform 

cid 

Táto cookie slúži na zobrazovanie 

cielenej reklamy. 

2 

mesiace Reklamná Adform 

c 

Táto cookie slúži na zobrazovanie 

cielenej reklamy. 1 mesiac Reklamná Adform 
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fr 

Táto cookie slúži na zobrazovanie 

cielenej reklamy a jej vylepšovanie. 

Tiež zaznamenáva správanie 

užívateľa na rôznych webových 

stránkach, ktoré obsahujú 

Facebook pixel alebo Facebook 

social plugin. 

2 

mesiace Reklamná Facebook 

_gid 

Táto cookie zaznamenáva 

informácie o tom, ako návštevníci 

používajú stránku, ktoré podstránky 

navštevujú, ako sa na stránku 

dostali a umožňuje tvorbu 

analytických reportov 

vychádzajúcich z týchto údajov.   1 deň Analytická Google 

GPS 

Táto cookie zaznamenáva unikátne 

id a polohu užívateľa. 30 minút Analytická Youtube 

_ga 

Táto cookie zaznamenáva údaje o 

návštevníkoch, dĺžke návštevy, 

používaní stránky, zobrazených 

kampaniach a umožňuje tvorbu 

analytických reportov 

vychádzajúcich z týchto údajov.   2 roky Analytická Google 

lang 

Táto cookie slúži na zapamätanie si 

voľby jazyka zvoleného 

používateľom aby bolo možné 

zobraziť mu rovnakú jazykovú 

verziu pri nasledujúcich návštevách 

a zároveň na funkciu „Sleduj“ 

v rámci Linkedin.  

Session 

cookie – 

neukladá 

sa Reklamná LinkedIn 

_gcl_au 

Táto cookie zaznamenáva 

interakciu užívateľa s webovou 

stránkou. 

2 

mesiace Analytická Google 

YSC 

Táto cookie sa používa na 

zaznamenávanie videní vložených 

videí.    

Session 

cookie – 

neukladá 

sa Analytická Youtube 

_dc_gtm_UA-

114691765-1 

Táto cookie sa používa na nahranie 

skriptov a kódov do webovej 

stránky, bez tejto cookie by sa 1 minúta Nevyhnutná Google 
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skripty na webovej stránke nemuseli 

správne spúšťať.   

bcookie 

Táto cookie zabezpečuje Linkedin 

funkcionality v rámci webovej 

stránky. 2 roky Nevyhnutná Linkedin 

lidc 

Táto cookie zabezpečuje 

presmerovanie na Linkedin.  1 deň Nevyhnutná Linkedin 

__exponea_etc__ 

Táto cookie zabezpečuje niektoré 

základné funkcionality webovej 

stránky ako napríklad zobrazovanie 

informačných banerov obsahujúcich 

odpovede na časté otázky našich 

zákazníkov a tiež zobrazovanie 

informácií súvisiacich s našimi 

zákonnými povinnosťami a/alebo 

plnením zmluvy, zabezpečuje tiež 

proces prihlásenia sa do newslettru 

na našej webovej stránke.   3 roky Nevyhnutná Exponea 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Táto cookie zaznamenáva 

informácie o videách vložených na 

webovej stránke.   

5 

mesiace Reklamná Youtube 

finax_translate_locale 

Táto cookies zabezpečuje 

zobrazovanie jazykových verzií 

webovej stránky. 4 roky Nevyhnutná Finax 

IDE 

Táto cookie slúži na zobrazovanie 

cielenej reklamy. 1 rok Reklamná Google 

october_session 

Táto cookies zabezpečuje 

zobrazovanie jazykových verzií 

webovej stránky. 4 roky Nevyhnutná Finax 

 

Vypnutie/deaktivácia cookies 

Ak si neželáte, aby dochádzalo k zberu súborov cookies, môžete ich tiež obmedziť, zablokovať 

alebo odstrániť zmenou konfigurácie Vášho internetového prehliadača. Aj keď nastavenia 

jednotlivých prehliadačov sa líšia, konfigurácia súborov cookie sa zvyčajne nachádza v ponuke 

„Predvoľby“ alebo „Nástroje“. Prosím zoberte však na vedomie, že ak cookies zablokujete 

funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená a v prípade nevyhnutných cookies 

nemusíte mať prístup na našu webovú stránku. 
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Ak chcete zabrániť inštalácii nových súborov cookies alebo si želáte odstrániť už existujúce 

súbory cookies, inštrukcie nájdete v odkazoch uvedených nižšie. Zoberte prosím na vedomie, že 

konkrétny postup závisí od prehľadávača, ktorý používate.  

a)  Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies  

b)  Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored  

c)  Google chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

d)  Safari 

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471  

 

6. Odkazy tretích strán 

Naša internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky prevádzkované inými stranami. 

Odkazy poskytujeme pre vaše pohodlie, ale tieto nekontrolujeme a nesledujeme súkromie alebo 

iné praktiky internetových stránok tretích strán. Nie sme zodpovední za fungovanie internetových 

stránok prevádzkovaných tretími stranami alebo za vaše obchodné vzťahy s nimi. 

 

7. Rozhodné právo 

Použitie tejto stránky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. 

 

8. Jazyk 

Oficiálnym jazykom Spoločnosti je angličtina a slovenčina a Klient je povinný vždy čítať a 

odvolávať sa na hlavnú stránku pre zisk informácii a podmienok o aktivitách Spoločnosti. Preklady 

alebo informácie poskytnuté v iných jazykoch, než je angličtina a slovenčina, slúžia iba na 

informatívne účely a nezaväzujú Spoločnosť ani nemajú žiadny právny alebo iný význam, pričom 

Spoločnosť nemá žiadnu zodpovednosť alebo záväzok za úplnosť informácii v nich obsiahnutých. 

 

Vstupom na internetovú stránku www.finbot.eu a všetky stránky s ňou spojené, súhlasím 

s tým, že budem viazaný/(á) podmienkami, ako je popísané vyššie.  

 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
http://www.finbot.eu/

