Podmínky používání webových stránek
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) stanovují pravidla užívání internetových stránek provozovaných společností
WOOD & Company Financial Services, a. s. (dále jen „Provozovatel“) veřejně dostupných na adrese domovské
internetové stránky https://wood.cz/ (dále jen „Stránky“).
Obsah Stránek není určen k užívání jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv
státu, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy.
Před použitím Stránek by se všichni uživatelé měli nejdříve seznámit s podmínkami používání Stránek. Tyto
podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá Stránky. V případě, že s podmínkami
nesouhlasíte, opusťte prosím Stránky a nadále je nepoužívejte.

2. AUTORSKÁ PRÁVA
Uživatelé nejsou bez souhlasu Provozovatele oprávněni využívat obsah Stránek k systematickému zpracování,
spojování s jinými autorskými díly, vytváření databází nebo činnostem jiným než prohlížení Stránek pro osobní
potřebu. Uživatelé nesmějí zasahovat do obsahového nebo technického provedení Stránek.

3. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY PROVOZOVATELE
Každý uživatel užívá Stránky na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody
vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních
informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z důvodu částečné nebo úplné
nefunkčnosti Stránek. Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které
pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost
takto převzatých informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu
propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek. Pokud nevyplývá z obsahu Stránek
jinak, Provozovatel prostřednictvím Stránek nečiní žádné investiční, právní, daňové či ekonomické doporučení.

4. COOKIES
Stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory
ukládané do počítače nebo mobilního zařízení uživatele při návštěvě Stránek. Pomocí cookies Stránky poznají, jestli
uživatelé na nich už někdy byli a jaké části webu si prohlížejí. Informace jsou využívány pro účely optimalizace
poskytovaných služeb prostřednictvím Stránek. Soubory cookies může každý uživatel vymazat nebo předem
odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve svém prohlížeči. Změna rozsahu, v jakém uživatel
umožní využívat cookies, může ovlivnit komfort při užívání Stránek, případně znemožní některé jejich funkce.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Uživatelé berou tyto podmínky na vědomí
a používáním Stránek s nimi souhlasí, včetně s užitím cookies.
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