PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY
1. Ochranné známky a autorské práva
Finax, o.c.p., a.s. je vlastníkom autorských práv k internetovej stránke 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.
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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
Keď používate náš softvér, umožní nám to používať cookies v súvislosti s vaším prístupom k
našej webovej stránke. Cookies sú malé súbory, ktoré často obsahujú jedinečné identifikačné
číslo alebo hodnoty, ktoré sú uložené na pevnom disku vášho počítača a sú výsledkom vášho
používania našej internetovej stránky. Účelom týchto informácií je poskytnúť vám relevantnú a
efektívnu skúsenosť s internetovou stránkou, vrátane predkladania internetových stránok podľa
vašich potrieb a preferencií. Cookies sú často používané na mnohých internetových stránkach
na internete, môžete si vybrať, či a ako budete cookies prijímať zmenou preferencií a nastavení
vo svojom prehliadači. Môžete sa rozhodnúť cookies zakázať vo svojom prehliadači, avšak je
možné, že tým stratíte prístup k niektorým častiam tejto internetovej stránky zvlášť k jej
zabezpečeným častiam. Ďalšie informácie o súboroch cookies alebo o tom ako ich zakázať, sú
dostupné na adrese www.allaboutcookies.org.
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 Finax, o.c.p., a.s. a všetky stránky s ňou spojené,
súhlasím s tým, že budem viazaný/(á) podmienkami, ako je popísané vyššie.
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