PODMÍNKY POUŽITÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Portál má informativní funkci, když zájemcům o spotřebitelský úvěr nabízí srovnání
spotřebitelských úvěrů dostupných na trhu finančních služeb dle kritérií tam uvedených
Správcem. Portál obsahuje funkci vyhledávání.
2. Funkce

vyhledávání

umožňuje

uživatelům

Portálu

vygenerovat

přehled

spotřebitelských úvěrů dostupných na finančním trhu, a to na základě uživatelem
zadané preferované výše spotřebitelského úvěru; uživatel bere na vědomí, že toto
vygenerování přehledu spotřebitelských úvěrů na základě jím zadané preferované výše
spotřebitelského úvěru se děje plně automatizovaně, a nelze jej proto považovat za
jakékoli individualizované doporučení vhodného produktu pro konkrétního
spotřebitele (žádné individuální charakteristiky uživatele nejsou při generování
přehledu spotřebitelských úvěrů zohledňovány). Srovnání spotřebitelských úvěrů není
ani poskytnutím rady ve smyslu ust. § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru.
3. Odkazy z internetových stránek Provozovatele na jiná místa na internetu jsou určeny
pouze pro informační účely. Nejsme odpovědní za jejich obsah, jelikož neověřujeme
tyto webové stránky. Používání odkazů na jiné webové stránky je na Vaše vlastní
riziko. Doporučujeme Vám přečíst si jejich obchodní podmínky pro pochopení toho,
jaký dopad může mít používání těchto webových stránek.
4. Uživatel bere na vědomí, že Správce provozem Portálu nejedná jménem a na účet
třetích osob (poskytovatelů nebo zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru, ani
jménem a na účet spotřebitelů). Správce ani žádným způsobem negarantuje, že
uživateli bude poskytnuta půjčka.
5. Využití služeb Portálu je pro spotřebitele bezplatné.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ
1. Nesmíte nahrávat jakýkoliv soubor, jakéhokoliv druhu na tyto webové stránky, který
by mohl obsahovat virus, škodlivý počítačový kód nebo jakékoliv škodlivé složky.
Zároveň se prosím nepokoušejte změnit obsah této webové stránky. Tato internetová
stránka je určena pouze pro obyvatele České republiky, kteří jsou starší 18 let. Z tohoto
důvodu nemůžeme zaručit, že tato internetová stránka nebo informace, které jsou na
této stránce umístěny, jsou v souladu se zákony, nařízeními a omezeními v jiných
zemích.
2. Uživateli souhlasí s tím, že jsou plně zodpovědní za každou osobu, která využívá
této stránky prostřednictvím Vašeho počítače, a že jste povinni obeznámit tuto osobu s
těmito Podmínkami. Souhlasíte s tím, že okamžitě budete informovat Provozovatele o
jakémkoliv

neoprávněném

využití

Vaší

e-mailové

adresy,

kontaktních

a

idenfitikačních údajů nebo o jiném porušení bezpečnosti.
VYUŽITÍ SOUBORŮ KOOKIES
1. Abychom mohli neustále pracovat na zlepšení našich služeb, využíváme na
www.finrada.cz soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které
ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišení jednotlivých
uživatelů. Konkrétní osoba uživatele však není na základě těchto informací
identifikovatelná.
2. Soubory cookies ukládají informace pouze na časově omezenou dobu a týkají se
především navštěvovaných stránek, reklam a typu prohlížeče, který využíváte. Díky
souborům cookies jsme tedy schopni zajistit Vám vyšší uživatelský komfort při
procházení webových stránek, přizpůsobovat naši nabídku Vašim požadavkům a
zobrazovat pouze reklamu odpovídající Vašim preferencím.
3. Používáme dva základní typy cookies dělené dle času:

3.1. Session cookies – dočasné soubory, které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči
pouze do momentu, než jej uzavřete.
3.2. Persistent cookies – soubory, které ve Vašem zařízení zůstávají uloženy tak
dlouho, než je ručně neodstraníte.
3.3. Ani jeden z výše zmíněných typů neslouží ke sběru osobních informací a není tedy
možné dle cookies uživatele identifikovat.
3.4. Dle funkce, kterou na našem webu soubory cookies plní, je dělíme na:
1.Konverzní - slouží k vyhodnocení výkonu jednotlivých prodejních kanálů.
2.Trackingové - v kombinaci s konverzními slouží k analýze prodejních kanálů a
pomáhají nám k vylepšení uživatelského prožitku.
3. Analytické - pomáhají nám k pochopení chování návštěvníků našeho webu.
4. Remarketingové - umožňují nám personalizovat obsah zobrazovaných reklam.
5. Esenciální - jsou důležité pro základní funkčnost webu.
4. Používání souborů cookies můžete samozřejmě odmítnout, a to jednoduše v
nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Jejich využívání můžete povolit, omezit
nebo úplně zakázat.
ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně
uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

Od 17.11.2017

