PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK
1. Základné informácie
Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) definujú pravidlá používania internetových stránok
prevádzkovaných spoločnosťou WOOD & Company Financial Services, a. s., so sídlom:
Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 265 03 808,
zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7484,
na území Slovenskej republiky vykonávajúci činnosť prostredníctvom WOOD & Company
Financial Services, a.s., organizačná zložka, so sídlom: Gorkého 4, 811 01 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto, IČO:47 233 648, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1961/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktoré sú verejne
dostupné na adrese internetovej stránky pre územie SR a používateľov v SR www.portu.sk
(ďalej len „Stránka“).
Obsah Stránky nie je určený na použitie žiadnou osobou, ktorá má sídlo alebo bydlisko v
akomkoľvek štáte, alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu, kde by toto používanie bolo v
rozpore s právnymi predpismi.
Pred použitím Stránky by sa mali všetci používatelia najskôr oboznámiť s týmito Podmienkami
používania Stránky. Tieto Podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá má v úmysle Stránku
používať, alebo ju používa. V prípade, že s Podmienkami nesúhlasíte, žiadame Vás, aby
ste túto Stránku opustili a ďalej ju nepoužívali.
2. Autorské práva
Nositeľom akýchkoľvek a všetkých autorských práv (práva ich výkonu) k Stránke, jej obsahu
a k databázam tvoriacim jej obsah je výlučne Prevádzkovateľ. Používatelia nie sú bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa oprávnení využívať obsah Stránky na
systematické spracúvanie, spájanie s inými autorskými dielami, vytváranie databáz ani na iné
činnosti než prezeranie Stránky pre osobnú potrebu. Používatelia nesmú zasahovať do
obsahového ani technického vyhotovenia Stránky.
3. Zodpovednosť a záruky Prevádzkovateľa
Každý používateľ používa Stránku na vlastné riziko a podľa vlastného rozhodnutia.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody vzniknuté v súvislosti s
používaním Stránky, okrem škôd spôsobených zverejnením nepravdivých regulačných
informácií. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z
dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránky. Niektoré informácie publikované na
Stránke preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné.
Prevádzkovateľ však v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť, úplnosť ani aktuálnosť
takto prevzatých informácií. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť ani za
reklamu, resp. inú formu propagácie, vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom
prostredníctvom Stránky. Ak z obsahu Stránky nevyplýva opak, Prevádzkovateľ
prostredníctvom Stránky neposkytuje žiadne investičné, právne, daňové ani ekonomické
odporúčania.
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4. Súbory cookie
Stránka používa súbory cookie na zabezpečenie jej riadneho fungovania (zabezpečenie
nevyhnutných funkcionalít Stránky) a tiež na zvýšenie komfortu jej prezerania a užívateľského
pohodlia. Súbory cookie sú malé textové súbory ukladané do počítača alebo mobilného
zariadenia používateľa pri návšteve Stránky. Pomocou súborov cookie je na Stránke možné
rozoznať, či na nej už používatelia niekedy boli a ktoré časti webu si prezerajú. Informácie sa
používajú na účely optimalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom Stránky. Používame
dočasné a trvalé súbory cookie. Dočasné sa vo Vašom zariadení uchovávajú počas
používania Stránky, pokým ju neuzavriete. Trvalé cookie zostávajú vo Vašom zariadení až do
uplynutia ich platnosti (čo môže byť niekoľko týždňov alebo mesiacov) alebo pokým ich Vy
nevymažete. Podľa účelu použitia používame technické cookies (zabezpečujú základnú
funkcionalitu Stránky), analytické cookies (slúžia na zbieranie neanonymných dát o Vašom
správaní sa na Stránke a umožňujú zapamätať si Vaše používateľské nastavenia a robiť tak
Stránku používateľsky komfortnejšou) a výnimočne aj remarketingové cookies zamerané na
cielené zobrazovanie reklám a propagácie na Stránke.
Každý používateľ môže súbory cookie vymazať alebo ich používanie vopred odmietnuť voľbou
v príslušnom nastavení vo svojom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov súbory
cookie prijíma už vo svojom úvodnom nastavení. Zmena rozsahu, v akom používateľ umožní
súbory cookie používať, môže ovplyvniť komfort pri používaní Stránky, prípadne znemožní
niektoré jej funkcie. Ak používate na prístup k Stránke viac technických zariadení (notebook,
tablet, mobil a pod.) odporúčame prispôsobiť si používanie súborov cookie na každom z nich
samostatne podľa vlastných preferencií.
Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače:
•

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
• Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies
• Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
• Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
Pre ďalšie informácie o súboroch cookies a ich využití nájdete na
stránkach https://aboutcookies.org/
5. Záverečné ustanovenia
Podmienky je oprávnený meniť alebo dopĺňať len Prevádzkovateľ. Používatelia berú tieto
podmienky na vedomie a používaním Stránky s nimi súhlasia vrátane používania
súborov cookie.
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