Ochrana osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto
formuláři správcem:

Strýček Příhoda s.r.o.

Jungmannova 1176, 432 01 Kadaň
IČ: 050 26 491
SZ: C 37441 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
v rozsahu jméno, příjmení, telefon, email, výše půjčky, rodné číslo, město, psč a případně další údaje
uvedené v 2. kroku žádosti pro níže uvedené účely:
 Lead generation
 Affiliate marketing
 Ostatní marketingové akce a zasílání obchodních sdělení
Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 10 (deseti)
let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dále prohlašuji, že všechny vyplněné údaje jsou přesné a
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Předchozí souhlas lze kdykoliv bezplatně odvolat a to na
emailové adrese info@strycekprihoda.com
Tato internetová stránka obsahuje finanční nabídky třetí strany. Strýček Příhoda s.r.o. není
zprostředkovatelem ani poskytovatelem půjčky.
Tyto Internetové stránky jsou napojeny na automatizovaný systém na vyhledávání finančních služeb,
a to konkrétně půjček, zápůjček, úvěrů nebo jiných obdobných finančních služeb (dále též jen
Systém). Systém pouze zpracovává žádosti zájemců o finanční služby třetích osob – úvěrových
společností. Systém samostatně neposkytuje žádné finanční služby, pouze spojuje zájemce o finanční
služby s úvěrovými společnostmi.

Zásady ochrany soukromí
Provozovatel neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu,
kromě případů, kdy uživatel sám poskytne společnosti tato data dobrovolně nebo souhlasí s
uvedenými podmínkami v online žádosti.
Provozovatel této webové stránky umožňuje službě Google Analytics shromažďovat údaje o
návštěvnosti prostřednictvím souboru cookie DoubleClick (spolu s údaji shromažďovanými
prostřednictvím standardní implementace Google Analytics), dále také pro služby Google Analytics
remarketing a demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics.
Provozovatel a dodavatelé reklamních ploch třetích stran včetně společnosti Google využívájí
společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie
třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování
reklam na základě předchozích návštěv těchto webových stránek.

Uživatelé se mohou od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Obsahové síti odhlásit pomocí
Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google.
https://www.google.com/settings/ads
Na stránkách jsou dále obsaženy reklamní pole Google Adsense. Provozovatel neodpovídá za
reklamní sdělení zobrazená v těchto reklamních polích.

