Podmínky užití webu, ochrana osobních údajů a informace o cookies
Základní informace
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.hodnoti.me (dále jen „Web“) je Stavební
spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11, IČO
60197609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - odd. B, vložka 2616
(dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k Webu.
Provozovatel tímto vydává tyto podmínky pro užívání Webu (dále jen „Podmínky“), které se vztahují
na všechny osoby, které mají v úmyslu Web užívat (dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“). Před užíváním
Webu se s obsahem těchto Podmínek prosím seznamte.
Způsob užití Webu
Web je přístupný veřejnosti, a to bezplatně. Veškeré informace uvedené na Webu mají pouze
informativní charakter.
Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Web jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku,
tak jeho jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele.
Bez souhlasu Provozovatele je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do technické podstaty,
bezpečnosti či obsahu Webu. Pouze Provozovatel je oprávněn rozhodovat o změně, odstranění
či doplnění jakékoliv součásti Webu.
Některé z informací publikovaných na Webu přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá
za důvěryhodné. Přesto Provozovatel neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací
na Webu.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na Webu, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu
žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem,
pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout
v souvislosti s užíváním Webu. Případná rizika plynoucí z užívání Webu jdou zcela k tíži Uživatelů
a Provozovatel za ně nenese odpovědnost.
Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem Webu se řídí právním řádem České republiky.
Rozhodným právem je právo České republiky.
Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webu budou řešeny před věcně a místně příslušným
obecným soudem České republiky.
Hodnocení na Webu mohou provádět pouze vybraní Uživatelé, kteří jsou klienty Provozovatele,
a které Provozovatel oslovil s žádostí o hodnocení.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit hodnocení Uživatele, které zejména:
není napsáno v českém jazyce, obsahuje vulgarismy, obsahuje odkazy na konkurenční internetové
stránky nebo externí servery, porušuje autorská práva, porušuje právní předpisy České republiky
nebo se netýká hodnocení produktu a služeb Provozovatele.
Cookies
Uživatel prostřednictvím nastavení svého prohlížeče souhlasí s tím, že Web používá tzv. cookies.
Jedná se o malé textové soubory znaků (krátký alfanumerický text), které jsou z internetové stránky
ukládány do koncového zařízení Uživatele (počítač, tablet, mobilní telefon), a které zpět na server
odesílají zaznamenané informace o chování Uživatele na internetové stránce. Cookies umožňují
internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
Některé z těchto informací jsou nezbytné pro optimální fungování internetové stránky, jiné pomáhají
internetovou stránku analyzovat nebo umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatování si
Uživatele a uspořádání obsahu internetové stránky dle preferovaných zájmů Uživatele, což vede
k ulehčení prohlížení internetové stránky). Informace z cookies je následně možné využívat například
i pro cílenou reklamu nebo statické vyhodnocování chování Uživatele na internetové stránce.
Web používá jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení Uživatele jen po dobu trvání
relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení Uživatele v závislosti na
nastavené době existence konkrétního souboru cookie.
Provozovatel využívá i služby svých partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny
třetími stranami a Provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu dat v nich uložených. Jedná se
zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti. Stránky mohou cookies
využívat například pro služby nabízené společností Google, Inc., konkrétně služby Google Analytics.
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Pokud
nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies
oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Více informací o tom, jak
zapnout, vypnout a zablokovat soubory cookies a jak je odstranit, najde Uživatel v nápovědě
ve svém prohlížeči. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce Webu.
Seznam používaných cookies a k čemu slouží:
XSRF-TOKEN
Cookies sloužící k zabezpečení webové stránky proti útokům do internetových aplikací.
HODNOTIME_SESSION
Základní session, kterou si vytváří framework Laravel, při níž nedochází k cílenému ukládání dat.
COOKIES PRO SLEDOVÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI SLUŽBOU GOOGLE ANALYTICS (GA, GID, GAT)
Cookies sloužící ke shromažďování informací jakým způsobem návštěvníci používají stránky
www.hodnoti.me. Tento soubor cookie nastavuje služba Google Analytics.

Google Analytics
Web využívají služby Google Analytics, poskytované společností Google, Inc. Služby Google Analytics
používají souborů cookies za účelem vyhodnocení chování Uživatele na stránkách. Detailní informace
o Google Analytics jsou dostupné zde https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče, který je
dostupný zde http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ochrana osobních údajů
Přístup na Web může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím
některých osobních údajů Uživatele ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat
v souladu s Nařízením a dalšími platnými právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě
subjektu osobních údajů, jehož se osobní údaje týkají. Proto se, prosím, seznamte se Zásadami
Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů (dále jen
„Zásady“), které jsou dostupné na webových stránkách www.burinka.cz.
Uživatel přístupem na Web prostřednictvím svého prohlížeče nebo vyplněním a odesláním
hodnotícího formuláře souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu:
-

souhlas je udělen ohledně osobních údajů Uživatele, které v rámci odeslání hodnotícího
formuláře nebo přístupu na Web Provozovateli poskytne, zejména se jedná o osobní údaje,
které Uživatel uvede v rámci hodnocení, a to minimálně v tomto rozsahu: jméno a příjmení,
IP adresa, e-mail, údaje o hodnocení produktů a služeb Provozovatele (dále jen „Osobní
údaje“);

-

Provozovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat (automatizovaně i manuálně), zejména
je uchovávat a shromažďovat na Webu a dále uveřejňovat, včetně obsahu hodnocení,
na internetových stránkách www.burinka.cz, a to pro účely: marketingu, analýzy,
optimalizace služeb a produktů Provozovatele a jejich zkvalitnění, získávání zpětné vazby od
Uživatelů, kteří jsou klienty Provozovatele, zajištění komplexní péče, zpracovávání cílených
nabídek a podobně;

-

souhlas je udělen na dobu provozování Webu, nejdéle však na dobu 10 let od jeho udělení;

-

Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolat nebo
změnit/upravit jeho rozsah;

-

Uživatel je oprávněn vyžádat si od Provozovatele informace o tom, jaké Osobní údaje jsou
zpracovávány, a to písemně na adrese sídla Provozovatele (Stavební spořitelna České

spořitelny, a. s., Vinohradská 180/1632, Praha 3, 130 11). Informace v Zákonem stanoveném
rozsahu Provozovatel vyhotoví bez zbytečného odkladu a zašle Uživateli.
-

Pokud Uživatel zjistí nebo se domnívá, že při zpracování Osobních údajů došlo ze strany
Provozovatele nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či
k porušení povinností stanovených Zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech
prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje. Uživatel se může se svým
podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů;

-

Provozovatel je oprávněn Osobní údaje dále zpracovávat a poskytovat ostatním subjektům
(zejména členům Finanční skupiny České spořitelny a svým obchodním partnerům za
podmínek uvedených v Zásadách dostupných na webových stránkách www.burinka.cz

-

Provozovatel upozorňuje Uživatele, že Osobní údaje, které o sobě poskytne v rámci
hodnocení, jsou poskytnuty dobrovolně a jsou uveřejněny na Webu, který je veřejně
dostupný i ostatním Uživatelům na celém světě. Provozovatel tak není odpovědný za
použití Osobních údajů, které Uživatel dobrovolně uveřejní v rámci hodnocení na Webu.

Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi
Provozovatelem a Uživatelem Webu vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění
účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
Ujednání těchto Podmínek, která se z jakéhokoliv důvodu stanou neplatná či nevymahatelná, budou
považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít
vliv.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na Webu. Podmínky byly zveřejněny
dne __15. 3. 2021.____

