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WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

 

1. Znaki towarowe i prawa autorskie 

Finax, o.c.p., a.s. jest właścicielem praw autorskich do strony internetowej i wyświetlania strony 

internetowej na ekranie, w tym informacji i materiałów na niej opublikowanych oraz 

sformułowanych, chyba że zaznaczono inaczej. Finax, o.c.p., a.s. ma wyłączne prawa lub 

licencje na używanie lub dowolne inne licencje na wszelkiego rodzaje nazw handlowych i 

znaków towarowych zawartych i/lub pojawiających się na niniejszej stronie internetowej. 

 

2. Zmiana informacji i materiałów 

Wszystkie informacje i materiały opublikowane na stronie internetowej Finax, o.c.p., a.s. oraz 

wszystkie warunki i opisy przedstawione w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia. 

 

3. Wyłączenie odpowiedzialności 

Finax, o.c.p., a.s. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, adekwatność lub kompletność 

informacji i materiałów zawartych na stronie internetowej i wyraźnie zrzeka się wszelkiej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i/lub pominięcia w tym zakresie. Finax, o.c.p., a.s. nie 

udziela żadnych gwarancji dowolnego rodzaju dorozumianych ani prawnych, w tym między 

innymi gwarancji braku nienaruszenia praw osób trzecich, tytułu, zbywalności, przydatności do 

określonego celu i braku wirusa komputerowego, w połączeniu z informacjami i materiałami 

zamieszczonymi na stronie. 

Dostęp do odnośników do innych zasobów internetowych jest na własne ryzyko; Finax, o.c.p., 

a.s. nie sprawdza, nie bada, nie weryfikuje, nie monitoruje i/lub nie musi zgadzać się z treścią, 

dokładnością, wyrażanymi opiniami i innymi odniesieniami zapewnianymi przez te zasoby. 

Finax, o.c.p., a.s. nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki 

wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub związane z jej użytkowaniem bądź 

niemożnością jej wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub w związku z niemożnością 

wykonania instrukcji, za błędy, pominięcia, przerwy w działaniu, awarie, opóźnienia w działaniu 

lub transferze, wirusy komputerowe, awarię komunikacji lub linii lub awarie systemu, nawet jeśli 

spółka Finax, o.c.p., a.s. lub jej przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości wystąpienia 

takich szkód, strat lub kosztów; b) błędy lub nieścisłości w procesie przesyłania danych i/lub 

składania zamówień lub jakichkolwiek instrukcji od Klienta/gościa na stronie, zakłócenia, 

nadużycia podszywania się, naruszenia tajnych kodów dostępu, błędnego zapisu lub transferu 

wiadomości bądź awarii systemu z powodu siły wyższej lub z jakiegokolwiek innego powodu, 

który nie nastąpił z powodu naruszenia wyżej wymienionych przypadków. 

Finax, o.c.p., a.s. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody sprzętu lub 

oprogramowania użytkownika, które mogą wynikać z korzystania z tej strony internetowej lub z 

połączenia tej strony z innymi witrynami/hiperłączami lub zasobami internetowymi. 
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4. Zakładani użytkownicy 

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla jakiejkolwiek osoby lub organu w 

jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub użytkowanie byłyby sprzeczne 

z lokalnym prawem lub przepisami. 

 

5. Cookies 

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe fragmenty danych 

tekstowych, które są przechowywane w Twojej przeglądarce lub urządzeniu mobilnym podczas 

przeglądania stron internetowych. Pliki cookies pomagają nam zarządzać naszą witryną, 

zapewniają jej podstawową funkcjonalność i pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy 

korzystają z naszej witryny. Używamy również plików cookies do celów analitycznych i 

statystycznych, takich jak rejestrowanie kraju pochodzenia użytkowników naszej witryny i 

metod, za pomocą których odwiedzają naszą stronę internetową. Pliki cookies pomagają nam 

również wyświetlać odpowiednie reklamy i personalizować naszą stronę internetową. Aby 

uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, odwiedź http://www.allaboutcookies.org/ 

Dokładnie korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:  

a) niezbędne pliki cookies, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony 

internetowej, na przykład zapewniają funkcję logowania do konta użytkownika na stronie 

internetowej lub umożliwiają przełączanie się między wersjami językowymi naszej witryny i 

zapewniają zapamiętywanie wyboru języka. Możesz wyłączyć te pliki cookies, zmieniając 

ustawienia przeglądarki, ale witryna bez nich może nie działać poprawnie. Aby uzyskać 

więcej informacji na temat zmiany ustawień przeglądarki internetowej, patrz niżej w sekcji 

Wyłączanie/dezaktywacja plików cookies. Te pliki cookies przetwarzamy na podstawie 

stosunków przedumownych/umownych oraz uzasadnionego interesu naszej firmy.  

b) analityczne pliki cookies, pomagają nam analizować sposób poruszania się po naszej 

stronie internetowej, jakie treści są dla Ciebie istotne, a także dowiedzieć się więcej o 

danych demograficznych naszych użytkowników. Te pliki cookie przetwarzamy na 

podstawie prawnej Twojej zgody. 

c) preferencyjne pliki cookies, pomagają nam dostosowywać zawartość naszej witryny w 

oparciu o Twoje zainteresowania (profilowanie). Te pliki cookies przetwarzamy na 

podstawie prawnej Twojej zgody.  

d) reklamowe pliki cookies, używamy do wyświetlania celowanej i odpowiedniej reklamy. 

Te pliki cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody prawnej. 

Niektóre pliki cookies zostaną usunięte z Twojego urządzenia po zamknięciu okna przeglądarki 

(session cookies), inne pozostaną na Twoim urządzeniu nawet po zakończeniu przeglądania 

naszej strony internetowej (permanent cookie). Zobacz listę plików cookies poniżej, aby 

uzyskać informacje na temat czasu przechowywania każdego pliku cookie. 

mailto:client@finax.eu
http://www.finax.pl/
http://www.allaboutcookies.org/


 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Finax, o.c.p., a.s.,  ul. Mokotowska 1, VIII p. +48 22 1040908 

Spółka akcyjna  00-640 Warszawa client@finax.eu 

Oddział w Polsce Polska www.finax.pl 

Informujemy użytkowników o korzystaniu z plików cookies na naszej stronie internetowej za 

pomocą banera umieszczonego na dole strony. Baner cookie umożliwia wybranie rodzajów 

plików cookies, które możemy wykorzystywać w odniesieniu do Ciebie, w części banera 

Zarządzanie plikami cookies. Możesz zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie za 

pomocą Zarządzanie plikami cookies na dole naszej witryny.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i Twoich praw jako 

osoby, której dane dotyczą, odwiedź Zasady ochrony danych osobowych. 

Spis wykorzystywanych plików cookies 

Cookie Opis 

Czas 

przechowywania 

Typ 

cookie Źródło 

lissc 

Ten plik cookie zapewnia 

odniesienie do Linkedin, 

rozpoznaje login w ramach 

Linkedin i funkcję 

„Obserwuj”. 11 miesięcy Reklamowy Linkedin 

bscookie 

Ten plik cookie zapewnia 

funkcję udostępniania w 

ramach Linkedin, 

zapewniając wyświetlanie 

reklam. 2 lata Reklamowy Linkedin 

lang 

Ten plik cookie służy do 

zapamiętywania wyboru 

przez użytkownika wersji 

językowej witryny i jej 

wyświetlania podczas 

kolejnych wizyt, a także 

funkcję „Obserwuj” w ramach 

Linkedin. 

Session cookie – 

nie zapisuje się Reklamowy Linkedin 

_fbp 

Ten plik cookie służy do 

wyświetlania celowanej 

reklamy. 2 miesiące Reklamowy Facebook 

UserMatchHistory 

Ten plik cookie służy do 

wyświetlania celowanej 

reklamy. 4 tygodnie Reklamowy Linkedin 

uid 

Ten plik cookie służy do 

rejestrowania liczby 

odwiedzających witrynę i ich 

zachowania na stronie. Są 2 miesiące Reklamowy Adform 
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to dane takie jak liczba 

odwiedzin, czas wizyty, 

odwiedzane podstrony. Te 

dane służą do wyświetlania 

celowanej reklamy. 

cid 

Ten plik cookie służy do 

wyświetlania celowanej 

reklamy. 2 miesiące Reklamowy Adform 

c 

Ten plik cookie służy do 

wyświetlania celowanej 

reklamy. 1 miesiąc Reklamowy Adform 

fr 

Ten plik cookie służy do 

wyświetlania i 

udoskonalania celowanej 

reklamy. Rejestruje również 

zachowanie użytkownika na 

różnych stronach 

internetowych, które 

zawierają piksel Facebooka 

lub wtyczkę 

społecznościową 

Facebooka. 2 miesiące Reklamowy Facebook 

_gid 

Ten plik cookie rejestruje 

informacje o tym, w jaki 

sposób odwiedzający 

korzystają z odwiedzanej 

strony, w jaki sposób 

uzyskali dostęp do witryny i 

umożliwia tworzenie 

raportów analitycznych na 

podstawie tych danych.   1 dzień Analityczny Google 

GPS 

Ten plik cookie rejestruje 

unikalny identyfikator i 

lokalizację użytkownika. 30 minut Analityczny Youtube 

_ga 

Ten plik cookie rejestruje 

dane o odwiedzających, 

długość wizyty, korzystanie 

z witryny, wyświetlane 

kampanie i umożliwia 2 lata Analityczny Google 
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tworzenie raportów 

analitycznych na podstawie 

tych danych. 

lang 

Ten plik cookie służy do 

zapamiętywania wyboru 

języka przez użytkownika, 

aby móc wyświetlać tę samą 

wersję językową podczas 

kolejnych wizyt, a także 

funkcję „Obserwuj” w ramach 

Linkedin.  

Session cookie – 

nie zapisuje się Reklamowy Linkedin 

_gcl_au 

Ten plik cookie rejestruje 

interakcję użytkownika ze 

stroną internetową. 2 miesiące Analityczny Google 

YSC 

Ten plik cookie służy do 

rejestrowania wyświetleń 

osadzonych filmów. 

Session cookie – 

nie zapisuje się Analityczny Youtube 

_dc_gtm_UA-

114691765-1 

Ten plik cookie służy do 

nagrywania skryptów i 

kodów na stronę 

internetową, bez tego 

cookie skrypty na stronie 

mogą nie działać 

poprawnie. 1 minuta Niezbędny Google 

bcookie 

Ten plik cookie zapewnia 

fiunkcjonalność Linkedin w 

ramach strony internetowej. 2 lata 
Niezbędny 

Linkedin 

lidc 

Ten plik cookie zapewnia 

przekierowanie do Linkedin.  1 dzień 
Niezbędny 

Linkedin 

__exponea_etc__ 

Ten plik cookie zapewnia 

niektóre podstawowe 

funkcje witryny, takie jak 

wyświetlanie banerów 

informacyjnych 

zawierających odpowiedzi 

na często zadawane pytania 

od naszych klientów, a 

także wyświetlanie 

informacji związanych z 3 lata 
Niezbędny 

Exponea 
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naszymi zobowiązaniami 

prawnymi i/lub realizacją 

umowy, zapewnia także 

procedurę rejestracji do 

newslettera na naszej 

stronie internetowej. 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Ten plik cookie rejestruje 

informacje o filmach 

osadzonych na stronie 

internetowej. 5 miesięcy Reklamowy Youtube 

finax_translate_locale 

Te pliki cookies zapewniają 

wyświetlanie wersji 

językowych strony 

internetowej. 4 lata Niezbędny Finax 

IDE 

Ten plik cookie służy do 

wyświetlania celowanej 

reklamy. 1 rok Reklamowy Google 

october_session 

Te pliki cookies zapewniają 

wyświetlanie wersji 

językowych strony 

internetowej. 4 lata Niezbędny Finax 

 

Wyłączenie/dezaktywacja cookies 

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były gromadzone, możesz również je ograniczyć, zablokować 

lub usunąć, konfigurując ponownie swoją przeglądarkę internetową. Chociaż ustawienia 

poszczególnych przeglądarek różnią się, konfiguracja plików cookies zwykle znajduje się w 

menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Pamiętaj jednak, że jeśli poprzez cookies zablokujesz 

funkcjonalność naszej strony internetowej, może ona być ograniczona i w razie koniecznych 

cookies możesz nie mieć do niej dostępu.  

Aby zapobiec instalowaniu nowych plików cookies lub usunąć istniejące pliki cookies, zapoznaj 

się z instrukcjami poniżej. Pamiętaj, że konkretna procedura zależy od używanej przeglądarki.  

a)  Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies  

b)  Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored  

c)  Google chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  
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d)  Safari 

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471  

 

6. Odnośniki stron trzecich 

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do stron internetowych obsługiwanych przez inne 

podmioty. Udostępniamy odnośniki dla Pani/Pana wygody, ale nie kontrolujemy i nie 

monitorujemy prywatności lub innych praktyk stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za działanie stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie ani za 

Pani/Pana relacje biznesowe z nimi. 

 

7. Prawo właściwe 

Korzystanie z tej strony jest regulowane przez prawo Republiki Słowackiej. 

 

8. Język 

Oficjalnym językiem Spółki jest angielski i słowacki, a Klient jest zawsze zobowiązany do 

przeczytania i odsyłania do strony głównej w celu uzyskania informacji i warunków dotyczących 

działalności Spółki. Tłumaczenia lub informacje udzielone w językach innych niż angielski i 

słowacki mają wyłącznie charakter informacyjny i nie wiążą Spółki ani nie mają żadnego 

znaczenia prawnego lub innego, jednocześnie Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub 

zobowiązania za kompletność zawartych w nich informacji. 

 

Wraz z wejściem na stronę internetową Finax, o.c.p., a.s. i wszystkie strony z nią 

związane wyrażam zgodę na to, że będę związana/związany jej warunkami, zgodnie z 

powyższym opisem. 
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