Podmienky používania http://www.wsporenie.sk/
Úvodné ustanovenia
Prevádzkovateľom webového sídla http://www.wsporenie.sk / je
Obchodné meno: Wüstenrot stavebná sporiteľna, a.s.
Sídlo: Grosslingová 77, 824 68 Bratislava
Zapísaná: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
SA, vložka č.529/B
IČO: 31 351 026
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Webovým sídlom http://www.wsporenie.sk/ sa rozumejú aj podstránky wsporenie.sk.
Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako
predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na stránkach možno používať výlučne na
súkromné účely a ich sprístupnenie na stránkach nie je udelením licencie na ich použitie
užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Podmienkou využívania služieb na stránkach je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito
podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby
využívať.
Tieto podmienky informujú užívateľov v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov o používaní cookies.
Používanie súborov cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač,
smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového
prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum
svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a
tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory
cookies slúžia na uchovávanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb.
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. V
prípade zmeny ich neakceptovania však môžu mať niektoré naše stránky obmedzenú
funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Používaním stránky vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho
internetového prehliadača. Ak navštívite naše stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie
súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete
v návšteve našich stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov
cookies.
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránok, prispôsobiť
ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom
prispôsobiť obsah a inzerciu, a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať
používanie služieb stránok.
Zmeniť nastavenie automatického akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies alebo
upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu
cookies sa nachádzajú vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania
viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.

Informácie zozbierané pomocou cookies poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych
médií, inzercie a analýz. Ide najmä o používanie služby spoločnosti Google s názvom Google
Analytics. Využívanie cookies služby Google Analtics môžete nájsť aj TU. V prípade
zákazníkov využívajúcich inzertné funkcie služby Google Analytics sa používajú súbory
cookie spoločnosti Google pre reklamy. Tie umožňujú aktiváciu funkcií, ako je napríklad
remarketing, pre produkty ako AdWords v Obsahovej sieti Google. Služby prevádzkovania
stránok zabezpečuje spoločnosť JandL, marketing a reklama, s.r.o., Štefanikova 6, Bratislava,
811 05, IČO: 31 356 036, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 5554/B.
Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej
činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá
by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránkach.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie
služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Prevádzkovateľ má
právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku stránok, a to aj bez akéhokoľvek
predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a rozsah služieb
poskytovaných na stránkach.

