
Sídlo súdu: 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14649/R 
Konateľ: KommR. Alfred Schneckenreither 
IČ DPH: SK2021834958 
IČO: 36335657 

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín
IBAN: SK27 0900 0000 0002 7309 7100 
BIC: GIBASKBX 

Právne upozornenia
Spoločnosť TFP transport for people s.r.o. neustále kontroluje a aktualizuje informácie na svojej internetovej stránke. Napriek maximálnej starostlivosti je možné, že niektoré údaje sa
medzičasom zmenili. Nepreberáme žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na tejto internetovej stránke. Spoločnosť TFP transport for people s.r.o. si 
vyhradzuje právo vykonať zmeny (doplnenie, obmedzenie a podobne) poskytnutých informácií. Zodpovednosť za škody, či už hmotného alebo nehmotného charakteru, ktoré boli
spôsobené v dôsledku využitia informácií uvedených na tejto internetovej stránke, je zásadne vylúčená, aj keby tieto informácie boli chybné alebo neúplné. 

Autorské právo (copyright) 
Obsah, forma a štruktúra našej internetovej ponuky (to zahŕňa všetky texty, grafiky a layout tejto internetovej stránky) sú chránené na základe autorského práva. Uvedené názvy, mená a 
logá sú vlastníctvom spoločnosti TFP transport for people s.r.o. alebo iných poskytovateľov licencie a ako také sú chránené autorským právom, právom v súvislosti s obchodnými
známkami a inými právami priemyselného vlastníctva. Kopírovanie alebo reprodukcia celej internetovej stránky, resp. častí tejto internetovej stránky nie je dovolené. Akékoľvek použitie
materiálov, resp. informácií, ktoré sa nachádzajú na tejto internetovej stránke, vrátane reprodukcie, ďalšieho šírenia, zmeny a zverejnenia, je zakázané, okrem prípadov, ak sme s tým
výslovne písomne súhlasili. 

Ochrana údajov
Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Chceme vás v plnom rozsahu informovať o použití vašich osobných údajov, a preto vás prosíme, aby ste zobrali na vedomie nasledujúce
upozornenia týkajúce sa ochrany údajov. 

Osobné údaje
Osobné údaje, ktoré poskytnete elektronicky na tejto internetovej stránke, ako napríklad meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné údaje, používame len na účel, ktorý je vždy
uvedený, bezpečne ich ukladáme a neposkytujeme ich tretím osobám. Provider automaticky zhromažďuje a ukladá informácie na internetovom serveri, ako napr. informácie o použitom
prehliadači, operačnom systéme, stránke, z ktorej sa na našu stránku odkázalo, IP adrese, presnom čase prístupu atď. Tieto údaje nie je možné bez overenia ďalších zdrojov údajov
priradiť k žiadnej určitej osobe a tieto údaje ani ďalej nevyhodnocujeme, ak nedôjde k protiprávnemu využívaniu našej internetovej stránky
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