
 
 

 

ZMLUVA O ČLENSTVE V KLUBE FINGO.SK 
 
 
 
 

Klub FINGO.sk (ďalej ako „Klub“) prevádzkuje spoločnosť FINGO.SK s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50 230 

859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 123762/B (ďalej len „FINGO“). Klub je 

určený osobám, ktoré majú záujem využívať výhody a služby Klubu súvisiace s odborným poradenstvom v oblasti finančných služieb 

(„Člen“). Členom sa môže stať každá osoba, ktorá súhlasí s podmienkami členstva v Klube, pričom pri fyzických osobách sa vyžaduje 

dosiahnutie veku 18 rokov vrátane. Na vzťah medzi Členom a spoločnosťou FINGO ohľadom členstva v Klube sa vzťahujú 

ustanovenia Podmienok používania internetových stránok zverejnených na www.fingo.sk a ustanovenia tejto zmluvy 

o členstve v klube FINGO.sk („Zmluva“), o ktorej uzatvorenie môže Člen požiadať potom, ako sa oboznámi s jej obsahom tým, 

že online vyplní formulár uvedením svojej elektronickej adresy (e-mail) a telefónneho čísla a označí políčko „Súhlasím s členstvom 

v Klube Fingo. Získam tak prístup k aktuálnym informáciám o vhodných hypotékach a ďalších finančných produktoch“. 

Spoločnosť FINGO mu následne znenie Zmluvy doručí elektronicky na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail). Prvá návšteva 

Klubu Členom znamená okrem iného opätovné udelenie súhlasu Člena s obsahom Zmluvy a vôľu Člena využívať výhody a služby 

Klubu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve. Výhody a služby Klubu môžu byť využívané online cez www.fingo.sk alebo pri 

zadaní online porovnania finančných produktov alebo služieb na www.fingo.sk. 

 

Členstvo v Klube je bezplatné a neobmedzené. Poskytovanie výhod a služieb Klubu Členovi je bezplatné. Spoločnosť FINGO  si 

vyhradzuje právo na zmenu podmienok Zmluvy. Zmenené podmienky Zmluvy sú platné od dátumu ich uverejnenia na webovej 

stránke www.fingo.sk s tým, že každá zmena podmienok Zmluvy bude zaslaná aj do elektronickej pošty (e-mailu) Člena. 

 

Výhody a služby poskytované v rámci Klubu: 

 

Cieľom Klubu FINGO.sk je poskytovať Členom pomoc a servis pri výbere a správe finančných a nefinančných 

produktov. Banky, poisťovne a iné finančné inštitúcie pravidelne menia podmienky poskytovania svojich služieb, 

pripravujú akcie, menia poplatky a podmienky platieb. Klub FINGO.sk vznikol, aby pomáhal Členom na tieto zmeny 

reagovať a vyhľadal pre nich vždy výhodné produkty a služby. Vďaka Klubu FINGO.sk nemusíte sledovať kedy Vám končí 

napríklad zmluva na povinné zmluvné poistenie, aby ste mohli včas porovnať aktuálne produkty poisťovní ani 

striehnuť na to, kedy Vaša banka zmení poplatky či ako výhodne refinancovať svoju hypotéku. O to sa postaráme my. 

 

Výber a správa finančných i nefinančných produktov 

 

Uzatvorením Zmluvy má Člen záujem a možnosť prostredníctvom ním poskytnutej elektronickej schránky (e-mailu) a 

telefónneho čísla získavať od spoločnosti FINGO cestou elektronickej pošty, elektronickej komunikácie, SMS, 

osobných konzultácií a formou telefonických hovorov aktuálne novinky, informácie, akcie, obchodné ponuky, 

marketingové materiály, zľavy či iné informácie a služby týkajúce sa výberu a správy finančných i nefinančných 

produktov a to v rozsahu ako je uvedené nižšie. 

 

Člen, ktorý je členom Klubu FINGO.sk získava bezplatne služby výberu a správy finančných i nefinančných produktov, 

ktorými sa rozumejú: 

• Informácie o aktuálnych ponukách finančných produktov 

• Odporúčanie vhodného produktu podľa parametrov zadaných Členom 

• Informácie o zľavách týkajúcich sa vybraných finančných produktov 

• Kontaktovanie Člena so špeciálnou ponukou výhod/produktov/služieb spolupracujúcich externých 

partnerov jeden krát mesačne 

• Odborné poradenstvo zo strany FINGO a spolupracujúcich externých partnerov pre výber vhodného 

produktu 

• Kontaktovanie Člena v prípade využitia Online aplikácie v jednej produktovej kategórii za účelom overenia jeho 

potrieb a záujmov a následnej pomoci pri výbere produktov, ktorých obsah a podmienky vysvetlí Členovi 

náš špecialista na dané produkty telefonicky alebo v prípade záujmu Člena na osobnom stretnutí 

 

• Odborným poradenstvom týkajúcim sa finančných i nefinančných produktov sa rozumejú: 

» Rady a tipy spracované formou blogov, článkov, videí 

https://www.fingo.sk/cdn/files/vseobecne-obchodne-podmienky.pdf
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» Informácie a možnosť účasti na online diskusiách s odborníkom na finančné produkty 

» Pravidelné informácie o ponukách podľa záujmov Člena 

» V prípade ak sa v Online aplikácii vytvorí nová produktová kategória, ktorá bude pre Člena zaujímavá, 

budeme ho kontaktovať ohľadom tejto skutočnosti a to najviac jeden krát mesačne 

» Pravidelné štvrťročné kontaktovanie Člena za účelom zistenia jeho aktuálnych potrieb a preferencií a 

následnej pomoci pri výbere vhodných produktov 

 

• Manažment existujúcich finančných služieb a produktov Člena 

» Upozornenie na výročia, výpovedné lehoty a zmeny v poplatkoch 

» Výhodné ponuky pre aktualizáciu zmlúv - refinancovanie hypoték, výhodnejšie poistenie, aktualizácia 

cieľových poistných zmlúv 

» Kontrola zmlúv uzatvorených v minulosti - overíme výhodnosť zmlúv uzatvorených mimo FINGO.sk 

» V prípade uzatvorenia zmluvy na akýkoľvek produkt prostredníctvom FINGO, kontrolovanie jej začiatku 

a ukončenia, upozornenia na možné termíny výpovede takejto zmluvy zo strany Člena a s ohľadom na 

túto skutočnosť aj ponuka riešenia čo najvhodnejšej alternatívy pre Člena napríklad formou uzatvorenia 

novej zmluvy alebo predĺženia aktuálnej či dojednania výhodnejších podmienok 

 

• Priamy kontakt na finančného experta 

» Možnosť priameho kontaktovania finančného špecialistu vo svojom okolí 

» Garantujeme odpoveď ďalší pracovný deň. 

 

• Služby Klubu súvisiace s poradenstvom a správou produktov sú poskytované 

» Osobne 

» Telefonicky 

» Online 

» SMS 

 

Online porovnávanie finančných produktov 

 

Spoločnosť FINGO ako súčasť výhod Klubu a za účelom dosiahnutia účelu Zmluvy sprístupňuje pre Člena bezplatne aplikáciu resp. 

aplikácie ktoré Členovi umožňujú na základe vyplnenia a odoslania údajov v príslušnom elektronickom formulári alebo formulároch 

porovnanie vybraných produktov finančných inštitúcií alebo niektorých ich parametrov (ďalej len „Online aplikácia“). Spoločnosť 

FINGO má autorské alebo iné práva k sprístupňovaniu Online aplikácií. Aplikácie porovnávajú produkty na základe informácií 

poskytnutých spoločnosti FINGO jednotlivými finančnými inštitúciami a výlučne z objektívne merateľných faktov a predpokladov (ako 

sú predovšetkým výška poistného krytia, poistného a spoluúčasti.) 

 

Spoločnosť FINGO zverejňuje o poskytovaných produktoch finančných inštitúcií konkrétne dáta a informácie, ktoré sa vygenerujú po 

vyplnení údajov v príslušnej Online aplikácii. Spoločnosť FINGO vynakladá maximálne úsilie na včasnú aktualizáciu všetkých informácií 

a dát generovaných Online aplikáciou, s prihliadnutím na časové a technické možnosti ich aktualizácie. Zverejnenie a aktualizácia 

jednotlivých informácií a dát týkajúcich sa konkrétnych produktov finančných inštitúcií sú spravidla priamo závislé od ich oznámenia 

finančnou inštitúciou spoločnosti FINGO. FINGO nepreberá zodpovednosť za zmenu zmluvných podmienok alebo sadzieb, o ktorých 

finančná inštitúcia spoločnosť FINGO včas a riadne neinformovala a ktoré nemohli byť vzhľadom na technické a časové možnosti 

zmenené, nahradené alebo doplnené v Online aplikáciách. 

 

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie 

 

Člen má možnosť využiť Online aplikáciu na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej 

komunikácie. V prípade využitia uvedenej možnosti bude Členovi ako tzv. potenciálnemu klientovi na základe vyplnenia a odoslania 

údajov v príslušnom elektronickom formulári alebo formulároch, vygenerovania informácií o produktoch finančných inštitúcií a ich 

podmienok a následného výberu konkrétneho produktu finančnej inštitúcie Členom - potenciálnym klientom, doručený elektronicky 

návrh na uzavretie konkrétnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, a to vrátane všeobecných obchodných alebo poistných 

podmienok a/ alebo iných dokumentov s ňou súvisiacich a spätých. Návrh zmluvy o poskytnutí finančnej služby je návrhom na 

uzatvorenie zmluvy s finančnou inštitúciou, a nie so spoločnosťou FINGO. 

 



Člen, ktorý má záujem uzatvoriť zmluvu na diaľku prostredníctvom Online aplikácie je povinný podrobne sa oboznámiť s 

podmienkami ponuky na poskytnutie finančnej služby, vrátane preštudovania návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby a všetkých 

dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky alebo návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby a sprostredkovaní finančnej služby na 

diaľku. Člen môže požiadať spoločnosť FINGO resp. finančnú inštitúciu o vysvetlenie podmienok či možných následkov poskytnutia 

finančnej služby. Spoločnosť FINGO nepreberá zodpovednosť za výsledok alebo následok využívania finančnej služby 

sprostredkovanej pomocou Online aplikácie. 

 

V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), všeobecných obchodných alebo poistných 

podmienok a/ alebo iných zmluvných dojednaní príslušnej finančnej inštitúcie sa zmluva o poskytnutí finančnej služby stáva platne 

uzatvorenou a účinnou až okamihom zaplatenia a pripísania poistného na bankový účet príslušnej finančnej inštitúcie. Ak platba 

poistného nie je zaplatená a pripísaná na účet príslušnej finančnej inštitúcie v lehote podľa  návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy 

odo dňa doručenia návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby Členovi, stáva sa návrh zmluvy na poskytnutie finančnej služby 

neplatným. 

 

V prípade, ak je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, predovšetkým v prípade havarijného poistenia a 

niektorých doplnkových poistení alebo poistenia majetku Člen je povinný spoločnosti FINGO alebo spoločnosťou FNGO poverenému 

spolupracovníkovi alebo partnerovi poskytnúť potrebnú súčinnosť na zistenie stavu veci (napr. obhliadka veci). 

 

Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby, t.j. zaplatením poistného je Člen povinný si doručený návrh zmluvy o 

poskytnutí finančnej služby, vrátane obchodných alebo poistných podmienok a iných príslušných dokumentov pozorne prečítať a 

overiť a skontrolovať si všetky údaje v nich obsiahnuté. 

 

Ak je v ponuke na poskytnutie finančnej služby alebo v zmluve o poskytnutí finančnej služby nesprávne uvedená sadzba alebo iný 

údaj, FINGO alebo finančná inštitúcia si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti Člena informovať a žiadať úpravu sadzby resp. iného 

údaju na správnu hodnotu podľa príslušného sadzobníka finančnej inštitúcie. Ak Člen nebude s úpravou/zmenou súhlasiť, bude 

FINGO alebo finančná inštitúcia postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane 

možnosti odvolania ponuky alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby. 

 

Člen je oprávnený požiadať o zrušenie návrhu zmluvy na diaľku do okamihu jeho prijatia e-mailom na e-mailovú adresu FINGO: 

klub@fingo.sk. 

 

Člen je oprávnený v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej služby, na ňu nadväzujúcimi všeobecnými obchodnými alebo poistnými 

podmienkami finančnej inštitúcie a/alebo akýmikoľvek inými platnými dojednaniami a v súlade so zákonom č. 266/2005 Z.z. o 

ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“), Občianskym zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi od zmluvy o poskytnutí finančnej služby odstúpiť. 

Podmienky odstúpenia od zmluvy na diaľku sú uvedené predovšetkým v §5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spôsob stanovenia 

odplaty za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením zmluvy na diaľku je stanovený v §6 zákona o ochrane spotrebiteľa. Člen je 

povinný oboznámiť sa s podmienkami odstúpenia od zmluvy o poskytnutí finančnej služby pred jej uzatvorením a znáša všetky 

následky porušenia tejto povinnosti. 

 

Ak nie je inde vyslovene uvedené inak, Člen neuhrádza spoločnosti FINGO žiadne platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa 

sprostredkovania finančnej služby, ako ani žiadne platby, poistné alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej 

zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Všetky platby, poistné alebo akékoľvek iné dohodnuté finančné plnenia je Člen povinný 

uhrádzať v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej služby presne určenému subjektu, spravidla finančnej inštitúcii, s ktorou zmluvu 

o poskytnutí finančnej služby uzatvoril na základe finančného sprostredkovania spoločnosťou FINGO prostredníctvom Online 

aplikácie. 

 

Žiaden zamestnanec ani spolupracovník FINGO nie je oprávnený prijať od Člena peňažné platby alebo iné finančné plnenia týkajúce 

sa sprostredkovania finančnej služby alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej zmluvy o 

poskytnutí finančnej služby. 

 

V prípade vôle Člena uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bude 

Člen pri uzatváraní takejto zmluvy vyzvaný na udelenie osobitného súhlasu vzťahujúceho sa na uzatvorenie takejto zmluvy. 
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Člen: 

 

• Má právo získať a využívať aktuálne výhody a služby Klubu za podmienok uvedených v tejto Zmluve;  

• Má právo na komunikáciu so spoločnosťou FINGO telefonicky na čísle 02/20570686 (prevádzková doba v 

pracovné dni od 9:00 do 17:00) alebo osobne prostredníctvom jej špecialistov alebo prostredníctvom e-

mailu klub@fingo.sk; 

• Má právo kedykoľvek ukončiť túto Zmluvu, a to na základe výpovede Zmluvy, ktorú zašle elektronickou poštou (e-

mailom) na adresu klub@fingo.sk alebo písomne na adresu FINGO.SK s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava. 

Výpoveď musí obsahovať elektronickú poštu (e-mail) a telefónne číslo používané Členom pre účely využívania služieb 

Klubu. Zmluva sa považuje za ukončenú dňom doručenia (či už elektronickou alebo bežnou poštou) výpovede s 

povinnými náležitosťami spoločnosti FINGO; 

• Je povinný poskytnúť spoločnosti FINGO pravdivé informácie a údaje. Je povinný informovať FINGO čo najskôr o 

zmene osobných údajov uvedených pri registrácii a to zaslaním e-mailu na adresu osobne.udaje@fingo.sk. V 

prípade, že Člen túto povinnosť nedodrží, spoločnosť FINGO nebude zodpovedná za meškanie alebo 

pochybenia spôsobené neskorým oznámením zmien osobných údajov člena Klubu FINGO.sk. Tým nie je dotknutý 

nárok Člena opakovane uzatvoriť Zmluvu; 

• Má právo na základe písomnej žiadosti, ktorá musí spĺňať rovnaké podmienky ako uvedená žiadosť o zrušenie 

členstva, dostať od spoločnosti FINGO kópiu údajov a informácií, ktoré o ňom spoločnosť FINGO uchováva; 

• Má všetky práva dotknutej osoby týkajúce sa ochrany jeho osobných údajov. Bližšie informácie sú uvedené v časti 

„Osobné údaje“ tejto Zmluvy. 

 

FINGO: 

 

• Si vyhradzuje právo na určenie výhod a služieb, ktorých poskytovanie patrí do rozsahu programu Klubu, ako aj 

výber diskusií a spolupracujúcich externých partnerov a iných výhod pre Členov Klubu; 

• Si vyhradzuje právo ukončiť túto Zmluvu s okamžitou účinnosťou v prípade, ak Člen vo svojom Členskom konte 

uviedol nepravdivé údaje; 

• je povinné poskytnúť Členovi informácie, ktoré o Členovi uchováva. 

 

Osobné údaje - pravidlá 

 

FINGO chce byť pre svojich Členov partnerom. Bez Členov nemôže FINGO existovať. Toto partnerstvo sa týka aj spôsobu, 

akým FINGO narába s osobnými údajmi Člena. Zhromažďuje iba také informácie, ktoré potrebuje na to, aby Členovi 

zabezpečilo výhody a služby Klubu podľa Zmluvy, ktorú sa Člen rozhodol uzatvoriť dobrovoľne. Nižšie Člen nájde niekoľko 

informácií ohľadom spracúvania osobných údajov Člena, ako aj to, ako budú tieto osobné údaje využité a chránené. 

Spoločnosť FINGO spracúva osobné údaje Člena vždy samostatne pre jednotlivé účely spracúvania. Spoločnosť 

FINGO si je vedomá práv a povinností dotknutých osôb, ktoré sú stanovené Zákonom a rešpektuje záujem Členov 

o ochranu osobných údajov. 

 

Členstvo v Klube 

 

Uzatvorením Zmluvy a využívaním výhod a služieb Klubu udeľuje Člen spoločnosti FINGO.SK s. r. o., so sídlom Vajnorská 

100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50 230 859, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon“), v nasledujúcom rozsahu: 

• osobné údaje o kontakte pre elektronickú poštu (e-mail), telefonický kontakt a IP adresu (údaje, ktoré 

dobrovoľne vypĺňa v prihlasovacom formulári) pre účely uzatvorenia Zmluvy, a 

• osobné údaje o kontakte pre elektronickú poštu (e-mail), telefonický kontakt, IP adresu, osobné údaje, ktoré 

dobrovoľne a sám vyplní vždy v príslušnom elektronickom formulári určenom pre využívanie vybranej služby alebo 

výhod Klubu, cookies či iné elektronické identifikátory, ako aj údaje o obchodných zvyklostiach Člena (profilovanie) 

za účelom členstva v Klube a získavania a využívania výhod a služieb Klubu vrátane plnenia zákonných povinností 

spoločnosti FINGO, zaradenia do databázy členov Klubu a na marketingovo-obchodné účely spoločnosti FINGO. 

Súhlas poskytuje Člen na dobu svojho členstva v Klube, t.j. na dobu trvania Zmluvy. Do doby trvania Zmluvy sa 

počíta doba nevyhnutná k plneniu Zmluvy, vybaveniu prípadných nárokov Člena z chybného plnenia Zmluvy a 

doba počas ktorej je spracúvanie nevyhnutné na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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Uvedené platí aj v prípade, že údaje vo formulároch vyplní Člen prostredníctvom tretej osoby.  

 

Člen je oprávnený Zmluvu kedykoľvek ukončiť postupom uvedeným vyššie v tejto Zmluve. 

 

Člen súhlasí, že pokiaľ sa rozhodne uzatvoriť Zmluvu a poskytnúť spoločnosti FINGO svoje Údaje, je spoločnosť FINGO 

oprávnená spracúvať Údaje zadané Členom pri uzatváraní a plnení Zmluvy. Za účelom poskytnutia ďalších služieb 

na základe Zmluvy Člen súhlasí, aby spoločnosť FINGO spracúvala a uchovávala už poskytnuté informácie a Údaje o 

Členovi, ako aj uchovávala predtým uzavreté zmluvy o poskytnutí finančnej a nefinančnej služby a všetky s tým súvisiace 

dokumenty. 

 

Uzatvorením Zmluvy sa v informačnom systéme spoločnosti FINGO automaticky spracúvajú všetky osobné údaje, 

ktoré Člen poskytol pri uzatvorení Zmluvy alebo prostredníctvom vyplnenia akéhokoľvek formulára využívaného pri 

výhodách a službách Klubu. 

V prípade usporadúvania súťaží, aktivít alebo prieskumov spokojnosti Člena so službami Klubu získava spoločnosť 

FINGO niekedy od Člena osobné údaje preto, že chce Člena odmeniť alebo neskôr kontaktovať. Nikdy nebude 

požadovať viac osobných údajov než je nevyhnutné na požadovaný účel. Ich rozsah, doba a ďalšie podmienky ich 

spracúvania sú vždy uvedené v podmienkach súťaže, aktivity, prieskumu. V prípade vyhotovenia fotografie či 

videozáznamu z takýchto akcií bude spoločnosť FINGO Člena vopred informovať o takejto skutočnosti a o 

podmienkach užívania fotiek a videozáznamu. 

 

Iné marketingové aktivity 

 

Uzatvorením Zmluvy Člen udeľuje spoločnosti FINGO súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu údajov 

o elektronickej pošte (e-mail), telefónnom čísle, IP adrese, cookies či iných elektronických identifikátorov a 

obchodných zvyklostiach za účelom priameho marketingu, zasielania aktuálnych noviniek, informácií, akcií, 

obchodných ponúk, marketingových materiálov, zliav, informácií ohľadom možnosti osobných konzultácií a iných 

informácií týkajúcich sa ďalších služieb spoločnosti FINGO a jej externých partnerov formou pošty, elektronickej 

pošty, elektronickej komunikácie, SMS, osobnej konzultácie a formou telefonických hovorov, a to na čas trvania jeho 

členstva v Klube teda na čas trvania Zmluvy. Tento súhlas je Člen oprávnený kedykoľvek odvolať na adrese 

osobne.udaje@fingo.sk. Tento súhlas sa udeľuje aj podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom 

znení a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

 

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov 

 

Spracovanie osobných údajov sa môže vykonávať manuálne aj automatizovane a to aj mimo územia Slovenskej 

republiky v rámci štátov krajín Európskej únie. 

 

Pokiaľ Člen poskytne spoločnosti FINGO osobné údaje, nebude spoločnosť FINGO tieto osobné údaje spracovávať 

mimo účel vyplývajúci z charakteru poskytovanej služby a nad rámec stanovený poskytovanou službou, najmä 

osobné údaje nebude odovzdávať bez súhlasu Člena ďalšej osobe s výnimkou prípadov stanovených touto 

Zmluvou, právnymi predpismi alebo s výslovným súhlasom Člena. 

 

Člen berie na vedomie a súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov za účelom ich spracúvania externým 

partnerom spoločnosti FINGO - sprostredkovateľmi, ktorí vykonávajú činnosť finančného sprostredkovania alebo 

spolupracujú na programe členstva v Klube (vrátane zasielateľských spoločnosti, tlačiarenských spoločností, 

reklamných spoločností), ktorých zoznam poskytne spoločnosť FINGO Členovi kedykoľvek na vyžiadanie na adrese 

klub@fingo.sk, ako aj subjektom, ktoré sú voči spoločnosti FINGO v právnom postavení prepojených osôb, a ktorých 

zoznam poskytne spoločnosť FINGO Členovi kedykoľvek na vyžiadanie na adrese klub@fingo.sk. 

 

Člen berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť FINGO využíva externý dátový server subjektu so sídlom v 

Slovenskej republike resp. v EÚ na ukladanie jeho osobných údajov. Informácia o poskytovateľovi externého 

dátového servera pre spoločnosť FINGO je dostupná Členovi na požiadanie na adrese klub@fingo.sk. 

 

Práva Člena vo veci ochrany jeho Údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (najmä články 15 až 22). Bližšie informácie o právach Člena s ohľadom na jeho 
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osobné údaje budú Členovi doručené spolu so Zmluvou do elektronickej schránky (na e-mail) a zároveň sú pre Člena 

vždy k dispozícii v aktuálnej podobe na www.fingo.sk v časti „Ochrana osobných údajov – práva Člena“. 

 

Profilovanie/Cookies 

 

Pri surfovaní po internete majú mnohí obavy o svoje súkromie, z profilovania a používania „cookies“. „Cookies“ sú 

malé dokumenty, ktoré zhromažďujú informácie o Členoch ktorí navštevujú stránky www.fingo.sk. Poskytujú 

spoločnosti FINGO hodnotné informácie. Môže z nich zistiť počet návštevníkov na jej stránke či druh prehliadača, 

ktorý bol použitý. Tieto informácie používa na optimalizáciu a vylepšenie stránky www.fingo.sk. Ak napriek tomu Člen 

„cookies“ nechce, môže ich zablokovať v preferenciách vášho prehliadača tu. 

 

V prípade, ak so znením Zmluvy nesúhlasíte, opustite prosím zónu Klubu a nepodávajte a/alebo nezasielajte 

spoločnosti FINGO žiadosť o jej uzatvorenie. 
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