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Vlastníkem domény www.amamklid.cz je společnost MBI Marketingberatung International s.r.o. 

MBI Marketingberatung International s.r.o.  

Příkop 843/4 

60200 Brno – Zábrdovice 

 

Zastoupena jednatelem: 

Ing. Igor Minjarík 

K.Černého 769/10 

69151 Lanžhot 

Tel.: +420608340860  

E-Mail: iminjarik@amamklid.cz 

 

IČ: 41691717 

DIČ: CZ41691717 

 

Informace o mimosoudním řešení sporů : Finanční arbitr Mgr. Monika Nedelková, 

https://finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/zakladni-informace.html 

 

Informace týkající se ochrany spotřebitele: viz. Zásady zpracování osobních údajů.pdf 

Seznam partnerských společností: viz Výpis ze seznamu regulovaných a registrovaných subjektů 

finančního trhu.pdf 

 

Účelem srovnávače www.amamklid.cz je poskytnout komplexní informace a srovnání dle 

potenciálním uživatelem zvolených kritérií o finančních službách a produktech. Tyto informace a 

srovnání není nabídkou v právním smyslu. 

 

Právní doložka 

 

Informace uvedené a používané tímto srovnávačem jsou pravidelně aktualizovány. Bez ohledu na 

tuto skutečnost, data mohou můžou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Správnost a aktuálnost 

tímto srovnávačem zpracovávaných informací, údajů a cenových relací je závislá od společností 
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se kterými tento online srovnávač spolupracuje. Srovnávač „amamklid.cz“ nemůže ovlivnit 

partnerem poskytnuté nesprávné informace, ale v případě jejich zjištění neprodleně informujeme 

partnera/y o zjištěném nedostatku. To platí i na odkazy uvedené pomocí hypertextového odkazu. 

Vydavatel je odpovědný za obsah webových stránek, které jsou získány prostřednictvím takového 

odkazu, a srovnávač „amamklid.cz“ nenese za případné nesrovnalosti nebo nedostatky 

odpovědnost. 

 

Obsah těchto internetových dat, a to zejména text nebo obrázky vyžaduje předchozí souhlas 

vlastníka. 

 

Tato webová stránka používá Google Analytics, Web Analytics, služby poskytované společností 

Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v 

počítači, které napomáhají analyzovat, jak anonymní uživatelé používají tento srovnávač. 

Informace vygenerované souborem cookie o užívání tohoto srovnávače se obvykle přenáší na 

server Google v USA a tam jsou ukládány. V případě aktivace IP anonymní adresy na tomto webu, 

bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody 

o Evropském hospodářském prostoru náležitě upravena (zkrácena). Pouze ve výjimečných 

případech se plná IP adresa přenáší na server Google v USA a tam teprve upravena (zkrácena). 

Pouze se souhlasem provozovatele tohoto srovnávače použije Google tyto informace k 

vyhodnocení užívání tohoto srovnávače a vytváření zpráv na internetových stránkách o činnosti 

a poskytování jiných webových stránek se souvisejícími internetovými službami.  

 

Můžete odmítnout používání souborů cookies nastavením ve Vašem prohlížeči; Nicméně si 

dovolujeme upozornit, že v tomto případě může nastat omezení fungování těchto stránek. Můžete 

také zúžit pokrytí dat generovaných cookie o vašem používání webu na Google a zpracování 

těchto údajů společnosti Google kliknutím na následující odkaz http (včetně vaší IP adresy): 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

 

Můžete se vyhnout detekci Google Analytics kliknutím na odkaz níže. Bude-li nastaven opt-out 

cookie, který zabraňuje budoucímu sběru vašich informací při návštěvě této webové stránky: 

Deaktivace služby Google Analytics 

Pro více informací o podmínkách použití a Zásadami ochrany osobních údajů v rámci 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo pod 

https://www.google.de/intl/de/policies/. Podotýkáme, že byla rozšířena na této webové 

stránce, Google Analytics kód „anonymizeIp“ k anonymnímu shromažďování IP adres (tzv. IP 

maskování). 
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