
TERMENI DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

1. PREVEDERI PRELIMINARE

1.1. Acest website oferă un spațiu dedicat pentru compararea produselor financiare oferite de terțe
părți. Site-ul permite utilizatorului să compare și să găsească produse financiare potrivite cu
preferințele sale (denumit în continuare „website”).

1.2. Operatorul website-ului și furnizorul de servicii disponibile pe site este Finbino s. r. o., cu
sediul la adresa Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina, Republica Slovacă, având numărul de
înregistrare 53 397 363, companie înregistrată la registrul comerțului de pe lângă Tribunalul
din Zilina, secțiunea Sro, Nr.: 75902/L, adresa de email: info@finbino.com (denumită în
continuare „operator”).

1.3. Website-ul permite utilizatorului să folosească numeroase funcționalități disponibile
momentan pe site, cu precădere: comparații și căutări de împrumuturi, credite de consum,
asigurări și alte produse financiare oferite de terțe părți (denumite în continuare „furnizor” sau
„furnizori”), redirecționând utilizatorul către un anumit produs al furnizorului și punându-l în
contact cu furnizorul respectivului produs financiar.

1.4. Serviciile oferite de operator constau în servicii de căutare, procesare, colectare, stocare și
transmitere a datelor. Serviciile operatorului se adresează doar utilizatorilor (persoane fizice)
cu vârsta  peste 16 ani.

1.5. O persoană fizică sau o entitate juridică ce vizitează site-ul, caută în conținutul acestuia și
folosește funcționalitățile lui (denumită în continuare „utilizator”), are obligația de a respecta
termenii și condițiile de utilizare ale website-ului.

1.6. Termenii de utilizare a website-ului reglementează drepturile și obligațiile operatorului și ale
utilizatorului (în continuare denumiți „termeni de utilizare”).

2. TERMENI GENERALI DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

2.1. Utilizarea serviciilor oferite de operator și accesul la website sunt posibile doar cu acordul
utilizatorului asupra acestor termeni de utilizare. Utilizarea parțială a serviciilor nu este
condiționată de înregistrarea utilizatorului.

2.2. Accesul la site și utilizarea acestuia nu implică niciun cost pentru utilizator.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI ȘI ALE OPERATORULUI

3.1. Utilizatorul declară că are capacitate legală deplină și că a împlinit vârsta de 16 ani.

3.2. Utilizatorul nu este autorizat să folosească serviciile website-ului pentru niciun scop care
contravine prevederilor legale generale sau acestor termeni de utilizare. Utilizatorul nu poate
folosi serviciile website-ului într-un mod care ar putea dăuna, dezactiva, supraîncărca sau
afecta negativ funcționalitatea serverelor administrate de operator sau de partenerii acestuia și
nici nu poate interfera cu utilizarea acestor servere de către alte persoane. Utilizatorul nu are
dreptul de a aduna materiale sau informații legate de serviciile oferite de website dacă acestea
nu au fost făcute publice sau puse la dispoziția utilizatorului de către operator.
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3.3. Operatorul nu garantează continuitate în funcționalitate sau o funcționalitate lipsită de erori a
website-ului. Operatorul nu garantează corectitudinea, deplinătatea, veracitatea și actualitatea
informațiilor publicate pe website. Toate informațiile și imaginile sunt utilizate doar în scop
informativ, iar prezentarea ofertelor furnizorilor nu reprezintă o ofertă pentru încheierea unui
contract. Utilizarea de servicii financiare specifice oferite de furnizori este condiționată de un
acord cu privire la termeni contractuali specifici ce guvernează relația dintre utilizator și un
anume furnizor.

3.4. Operatorul are dreptul de a întrerupe sau de a suspenda funcționalitatea website-ului fără a
furniza nicio notificare sau explicație.

3.5. Operatorul nu va răspunde de nicio daună care ar putea fi produsă utilizatorului ca urmare a
accesării site-ului, a serviciilor website-ului, a lipsei de funcționalitate a acestuia sau a altor
acțiuni care au legătură cu activitățile altor utilizatori sau furnizori.

3.6. Operatorul nu este responsabil să ofere serviciile furnizorilor și nici să îndeplinească
obligațiile contractuale ale acestora.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (COPYRIGHT)

4.1. Website-ul ca întreg, dar și părțile sale componente, sunt protejate prin dreptul de proprietate
intelectuală al operatorului. Singurul deținător al dreptului de proprietate intelectuală asupra
website-ului este operatorul, care are și dreptul de proprietate asupra website-ului.

4.2. Este interzisă reproducerea conținutului website-ului fără consimțământ obținut în prealabil
din partea operatorului (cu excepția mesajelor împărtășite pe rețelele sociale care să indice
sursa acestuia). Mai exact, utilizatorul nu este autorizat, fără a avea acordul operatorului,
obținut în prealabil, să copieze, să modifice, să disemineze sau să dispună de conținutul
portalului în scopuri comerciale. Utilizatorul este autorizat să folosească website-ul doar
pentru scopuri personale.

5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

5.1. La utilizarea website-ului, utilizatorul pune la dispoziția operatorului datele sale, care vor fi
procesate în măsură cu, în modalitatea și pentru scopurile care care se află în deplină
concordanță cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 a Parlamentului European și a
Consiliului din 27 Aprilie 2016 cu privire la protecția persoanelor în legătură cu procesarea
datelor personale și libera circulație a acestor date, legislație ce abrogă Directiva 95/46/EC
(Regulamentul general privind protecția datelor). Datele personale ale utilizatorului vor fi
procesate de către operator în scopul de a furniza servicii conform acestor termeni de utilizare,
în scop de marketing și pentru a răspunde cererilor și sesizărilor utilizatorului. Pentru mai
multe informații cu privire la procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați principiile
operatorului cu privire la procesarea datelor.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Acești termeni de utilizare vor intra în vigoare și vor avea efecte imediate la data publicării lor
pe website.

6.2. Operatorul are dreptul de a modifica acești termeni de utilizare cu condiția ca aceste schimbări
să fie necesare ca urmare a schimbării serviciilor, a legislației sau a capacității tehnice a
operatorului.



6.3. În cazul în care una dintre prevederile acestor termeni de utilizare se dovedește a fi incorectă
sau ineficientă în întregime sau în parte, aceasta nu va afecta validitatea sau eficiența altor
prevederi ale acestor termeni de utilizare. În locul prevederilor incorecte sau ineficiente, se va
aplica legislația cea mai apropiată posibil de însemnătatea și scopul prevederilor invalide ale
acestor termeni. Același principiu se va aplica dacă oricare dintre prevederile acestor termeni
vor fi neexecutabile.

6.4. Termenii de utilizare sunt guvernați de legislația Republicii Slovace. Orice problemă sau
dispută care poate apărea în legătură cu acești termeni va fi soluționată cu acordul părților.
Totuși, în cazul în care nu se poate soluționa conflictul pe cale amiabilă cu acordul părților,
toate neînțelegerile vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din Republica
Slovacă.


