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PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK XTB 

Majiteľom a prevádzkovateľom internetových stránok https://www.xtb.com/sk je spoločnosť X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA 

AKCYJNA, IČ (REGON): 015803782, so sídlom Ogrodova 58, 00-876 Varšava, Poľská republika podnikajúca na území Slovenskej republiky 

prostredníctvom svojej organizačnej zložky X-TRADE BROKERS DOM MAKLER-SKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizačná zložka, IČO  36 859 699,  

so sídlom Bratislava, Poštová 1,  PSČ 811 06, zapísanej v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1623/B (ďalej  

len ako „XTB“) ktorá je v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto 

stránkam. XTB náležia všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich designu, 

technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na 

Internetových stránkach XTB. 

XTB týmto vydáva podmienky pre používanie Internetových stránok XTB - https://www.xtb.com/sk (ďalej len „podmienky“). Internetové 

stránky https://www.xtb.com/sk sú bezplatne verejne prístupné a ich používanie sa riadi týmito podmienkami. Tieto podmienky upravujú 

používanie Internetových stránok XTB tretými subjektmi (užívateľmi). Ak nesúhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami pre použitie Interne-

tových stránok XTB, opustite Internetové stránky XTB a naďalej ich nepoužívajte. Vstupom na Internetové stránky XTB súhlasíte s týmito 

podmienkami.  

Informácie na internetových stránkach sú určené iba pre osobnú potrebu užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok 

https://www.xtb.com/sk bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude 

akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno XTB ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že najmä nebude: 

- informácie uvedené na Internetových stránkach XTB archivovať, spracovávať, rozširovať alebo oznamovať verejnosti, využívať 

ich k systematickému spracovaniu, vytváraniu databáz a k činnostiam iným ako je čítanie a prezeranie pre osobnú potrebu; 

- spájať obsah Internetových stránok XTB s inými autorskými dielami či databázami a vytvárať priamu linku (internetový odkaz) k 

obsahu na Internetových stránkach XTB; 

- zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu Internetových stránok XTB https://www.xtb.com/sk alebo ich inak 

zneužívať; 

- zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov; 

- využívať stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ; 

- zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek škodlivé programy; 

- vytvárať falošné správy (tzv. fake news) za účelom falšovania identity odosielateľa alebo sa pokúšať preniknúť na účet iných 

užívateľov a pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok https://www.xtb.com/sk, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti; 

- šíriť na Internetových stránkach XTB správy alebo materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky. 

V prípade záujmu o iné použitie informácií uvedených na Internetových stránkach XTB sa informujte u XTB prostredníctvom emailu na adrese 

office@xtb.sk. 

Informácie uvedené na Internetových stránkach XTB nie sú právnym, daňovým ani investičným poradenstvom, odporúčaním či analýzou. 

Všetky informácie majú informatívny charakter, nemožno ich považovať za návrh na uzavretie zmluvy či iný podnet. XTB nezodpovedá za 

správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Internetových stránok XTB. XTB nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybného fungovania Interne-

tových stránok XTB a nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté pripojením a užívaním týchto stránok a škody vzniknuté z dôvodu 

ich čiastočnej nefunkčnosti či z nemožnosti využiť ich obsah. Vzhľadom k tomu, že informácie majú slúžiť predovšetkým na získanie všeo-

becného a základného pohľadu na danú tému, môžu byť informácie zjednodušené. Obsah Internetových stránok XTB bol získaný zo zdrojov, 

ktoré XTB považuje za spoľahlivé a dôveryhodné. 

XTB nezodpovedá za obsah internetových stránok, z ktorých je možné sa pripojiť na Internetové stránky XTB. XTB tiež nezodpovedá za 

záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú či sprostredkovávajú služby na takýchto internetových stránkach. XTB nezodpovedá za reklamu 

vykonávanú treťou osobou prostredníctvom Internetových stránok XTB. XTB nezodpovedá za obsah či prípadnú nefunkčnosť internetových 

stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Internetových stránok XTB. XTB tiež nezodpovedá za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú 

či sprostredkovávajú služby na takýchto internetových stránkach. 

XTB zbiera a spracováva iba také osobné údaje, ktoré užívateľ dobrovoľne poskytne, a to predovšetkým v tých prípadoch, keď je prístup na 

niektoré časti Internetových stránok XTB podmienený registráciou, t. j. napríklad v prípade založenia demo účtu. Ide o osobné údaje tohto 

rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.  
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XTB spracováva osobné údaje vždy v súlade s charakterom poskytovanej služby. Takto poskytnuté osobné údaje budú využité iba v súlade 

so Zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadväzujúceho na priamo použiteľné 

všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spraco-

vaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) 

(Úradný vestník EU L 119, 4. 5. 2016, s. 1-88) (ďalej len „GDPR”) a nadväzujúcich právnych predpisov. Poskytnuté osobné údaje nebudú 

XTB zverejnené ani ďalej distribuované.  

Na emailovú adresu používateľa v prípade zriadenia demo účtu môže XTB zaslať užívateľovi obchodné oznámenie určené na podporu pro-

duktov alebo služieb XTB. Užívateľovi je pritom v rámci každého takéhoto oznámenia vždy umožnené odmietnuť súhlas s ďalším zasielaním 

obchodných oznámení zrušením registrácie. V prípade zániku registrácie či zrušenia demo účtu budú zhromaždené osobné údaje likvidované, 

ibaže by povinnosť uchovávať údaje vyplývala zo zákona. 

XTB si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť časť obsahu internetových stránok. Pod-

mienky používania stránok sú účinné dňom ich zverejnenia. 

 

 


