PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A PRÁVNÍ INFORMACE
PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK
1) OBECNÁ USTANOVENÍ
Provozovatelem těchto webových stránek je DIGITATOR s.r.o., IČ: 06151591, se sídlem
Semonická 2940/40, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, spisová značka C
277104 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen provozovatel).
Návštěvou těchto webových stránek, prohlížením a používáním souhlasíte jako návštěvník a
uživatel webových stránek (dále jen uživatel) se zněním těchto podmínek a uzavíráte tím
dohodu o podmínkách používání webových stránek s jejich provozovatelem.
Nesouhlasíte-li se zněním těchto podmínek, nejste oprávněni tyto webové stránky prohlížet
ani žádným jiným způsobem používat.

2) ÚČEL WEBOVÝCH STRÁNEK A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Tyto webové stránky obsahují reklamní nabídky třetích stran.
Webové stránky jsou určeny k poskytování reklamního prostoru formou affiliate marketingu
pro inzerenty (dále jen inzerenty), kteří jsou poskytovatelem nebo zprostředkovatelem
zápůjček dle základního ustanovení, § 2390 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., či
podobných finančních služeb poskytovaných zájemcům o tyto služby.
Provozovatel není poskytovatelem ani zprostředkovatelem půjček nebo jiných finančních
nebo pojistných produktů umístěných na webové stránce. Provozovatel není
zprostředkovatelem úvěru na bydlení ani neposkytuje radu dle §85 zákona č. 257/2016 Sb., o
Spotřebitelském úvěru. Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter a
nepředstavují nabídku k prodeji nebo doporučení či výzvu k nákupu produktu nebo služeb,
které jsou na webových stránkách zmíněny. Pro uživatele jsou všechny služby webových
stránek bezplatné a bez záruky. Provozovatel nenese odpovědnost za rozhodnutí, která
přijme uživatel na základě informací obsažených na těchto webových stránkách.
Provozovatel zároveň neakceptuje žádnou odpovědnost za škody, které mohly být
zapříčiněny použitím informací obsažených na těchto webových stránkách. Provozovatel
negarantuje aktuálnost, dostupnost a získání půjček nebo jiných finančních nebo pojistných
produktů pro uživatele webové stránky. Marketingové informace na webové stránce nejsou
závazným návrhem na uzavření smlouvy.
Provozovatel neposkytuje žádnou záruku týkající se přesnosti, aktuálnosti a úplnosti obsahu.
Provozovatel může přerušit provoz této stránky bez předchozího upozornění. Informace na
této webové stránce jsou určeny pouze pro všeobecné informování a neobsahují doporučení

či výzvu k využívání veškerých služeb, které jsou zmíněny na těchto stránkách. Provozovatel
webových stránek nenese jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající z přístupu ke
konkrétním informacím na této webové stránce. Provozovatel neposkytuje záruku, že tato
webová stránka bude dostupná nebo bez jakýchkoliv závad.
Odkazy z webových stránek provozovatele, které vedou na jiné webové stránky, jsou určeny
pouze pro informační účely. Provozovatel nenese odpovědnost za jejich obsah. Používání
odkazů na jiné webové stránky je na uživatelovo vlastní riziko.

3) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel webových stránek neshromažďuje a neuchovává osobní údaje uživatelů
webových stránek ani je inzerentům nepředává. Webové stránky používají k analýze
návštěvnosti soubory cookies. Cookies neidentifikují individuálního uživatele, pouze použitý
počítač. V případě, že nechcete, aby údaje o Vaší internetové aktivitě byly tímto způsobem
zaznamenávány, můžete funkci cookies zabránit zakázáním cookies ve vašem webovém
prohlížeči. Používáním webových stránek uživatel souhlasí s použitím souborů cookies.

4) OMEZENÍ POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem podle autorského zákona č.
121/2000 Sb., Bez svolení provozovatele není možné žádnou část webových stránek použít.
Zejména se tím rozumí rozmnožování a šíření textů a grafických prvků.

5) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Obsah webových stránek je určen pro uživatele z České republiky. Všechny okolnosti užívání
tohoto webu, které nejsou v těchto podmínkách výslovně uvedeny, se tak řídí platným
právním řádem České republiky.

Platnost podmínek od 1. 3. 2017

