Obchodní podmínky společnosti dotFOX s.r.o.
Společnost dotFOX s.r.o., IC: 02614791, DIC: CZ02614791, se sídlem Viktora Huga 377/4, Smíchov, 150 00 Praha,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 221471 (dále jen „Správce“),
provozuje internetový portál půjčka-dnes.cz (www.pujcka-dnes.cz) (dále jen „Portál“). Správce je právnickou
osobou, která je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ve smyslu zák. č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“).
Portál má informativní funkci, když zájemcům o spotřebitelský úvěr nabízí srovnání spotřebitelských úvěrů
dostupných na trhu finančních služeb dle kritérií tam uvedených Správcem. Portál obsahuje funkci vyhledávání.
Funkce vyhledávání umožňuje uživatelům Portálu vygenerovat přehled spotřebitelských úvěrů dostupných na
finančním trhu, a to na základě uživatelem zadané preferované výše spotřebitelského úvěru; uživatel bere na
vědomí, že toto vygenerování přehledu spotřebitelských úvěrů na základě jím zadané preferované výše
spotřebitelského úvěru se děje plně automatizovaně, a nelze jej proto považovat za jakékoli individualizované
doporučení vhodného produktu pro konkrétního spotřebitele (žádné individuální charakteristiky uživatele nejsou
při generování přehledu spotřebitelských úvěrů zohledňovány). Srovnání spotřebitelských úvěrů není ani
poskytnutím rady ve smyslu ust. § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru.
Portál dále uživatelům umožňuje vyplnit a odeslat u konkrétního finančního produktu kontaktní formulář (někdy
označen jako „nezávazná žádost“). Odesláním vyplněného kontaktního formuláře uživatel žádá, aby byl
kontaktován poskytovatelem nebo zprostředkovatelem tohoto finančního produktu za účelem získání dalších
informací o tomto produktu (a případně následného sjednání smlouvy o spotřebitelském úvěru). Tato aplikace
přitom slouží toliko k předání kontaktních údajů (případně dalších údajů připojených uživatelem); odeslání
vyplněného kontaktního formuláře není závaznou žádostí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a neslouží
ani ke zprostředkování uzavření konkrétní smlouvy o spotřebitelském úvěru Správcem.
Uživatel bere na vědomí, že Správce provozem Portálu nejedná jménem a na účet třetích osob (poskytovatelů
nebo zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru, ani jménem a na účet spotřebitelů). Správce ani žádným
způsobem negarantuje, že uživateli bude poskytnut spotřebitelský úvěr, o nějž projevil zájem vyplněním
kontaktního formuláře.
Využití služeb Portálu je pro spotřebitele bezplatné.
Vyplněním a odesláním formuláře umístěného na Portálu tímto dává uživatel Správci souhlas se zpracováním a
uchováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Ve stejném rozsahu a za
stejných podmínek, jako je uvedeno níže, dává uživatel souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů
rovněž partnerským společnostem Správce (dále jen „Společnosti“).
Uživatel souhlasí s tím, aby Společnosti zpracovávaly a uchovávaly všechny osobní údaje, které jim poskytuje
odesláním vyplněného kontaktního formuláře umístěného na Portálu Správce. Tyto údaje jsou zpracovávány za
účelem nabídky zboží či služeb Společností a smluvních partnerů Společností a za účelem marketingu, tj. zasílání
informací o stávajících i nových produktech Společností i jejích obchodních partnerů, počátku různých promo
akcí, soutěží apod. Uživatel tímto dává Společnostem výslovný souhlas i se zasíláním obchodních sdělení (nabídky
zboží či služeb) též na služby nesouvisející se službou, v souvislosti s níž došlo k předání osobních údajů. Souhlas
se zpracováním osobních údajů uživatel poskytuje na dobu nezbytnou k naplnění účelu, k němuž jsou osobní
údaje shromažďovány. Vzhledem k tomu, že tímto účelem je zejména nabídka zboží a služeb, uděluje uživatel
souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. na dobu, než svůj souhlas způsobem zde nebo
v zákoně uvedeném odvolá.
Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Pro případ, že uživatel uvedl v kontaktním
formuláři osobní údaje třetí osoby, uživatel prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením osobních údajů a

s případných sjednáním vybraného produktu (ukáže-li se takové prohlášení uživatele nepravdivé nebo neúplné,
odpovídá Společnostem za škodu tím způsobenou).
Osobní údaje mohou být pro uživatele dostupné v tzv. „klientské zóně“, kam je oprávněn uživatel přistupovat
zabezpečeně pod svým registračním jménem a heslem (pokud je takový přístup zřízen). Uživatel je oprávněn být
na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných
Společnostmi. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované
informace. Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze
Společností. Odvoláním není dotčeno právo Společností zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které jsou
Společnosti oprávněni i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem. Společnosti si ponechávají
zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.
Zpracováním osobních údajů uživatele může být Společnostmi pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel. Uživatel
tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že Společnosti jsou oprávněny předat všechny osobní údaje uživatele za
výše uvedenými účely jinému subjektu (zejména vybraným poskytovatelům nebo zprostředkovatelům
uživatelem poptávané služby) na základě smlouvy mezi třetí osobou a Společnostmi.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu
osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud uživatel zjistí nebo se
domnívá, že Společnosti provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může: požádat Společnosti o vysvětlení, obrátit se se svým
podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, požadovat, aby Společnosti odstranily takto vzniklý stav;
zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,
požadovat, aby se Společnosti zdržely takového jednání a odstranily takto vzniklý stav.
Uživatel bere na vědomí, že může kdykoli písemnou formou zažádat o částečné anebo úplné odstranění jeho
osobních údajů z databáze Společností, kromě těch dat a údajů, jenž jsou případně nezbytné ke správě a evidenci
stávajících smluv anebo jiných produktů a služeb daného uživatele sjednaných prostřednictvím Společností.
Vyplněním a odesláním formuláře umístěného na Portálu tímto dává uživatel Správci výslovný souhlas též se
zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f), § 7 a ustanovení souvisejících zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách společnosti, v platném znění. Tento souhlas dává uživatel dobrovolně a na dobu neurčitou.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je uživatel oprávněn kdykoli odvolat, a to odhlášením z odběru
obchodních sdělení (zejména prostřednictvím kliknutí na odkaz, jež bude uveden v každém jednotlivém
obchodním sdělením).

