Váš prístup k Capco.com a jeho používanie je dobrovoľné a je na vaše vlastné riziko. Prístupom
a použitím služby Capco.com akceptujete bez obmedzenia nasledujúce zmluvné podmienky.

Informácie týkajúce sa používateľov webových stránok spoločnosti Capco sa zhromažďujú, keď
používateľ o tieto informácie požiada pri odosielaní formulárov na tejto webovej stránke. Ďalšie
informácie o návštevníkoch sa zhromažďujú, keď používatelia pristupujú na stránky a
prehliadajú na rôznych stránkach, súboroch a formulároch na našej webovej stránke.
Kedykoľvek zadávate osobné údaje na konkrétny účel, vaše informácie budú použité len na
tento účel. Základné informácie o používateľovi, ktoré sa môžu vyžadovať, zahŕňajú:
• e-mailová adresa pre odber e-mailových správ;
• meno, adresa a osobné údaje pre odoslanie životopisu online;
• Meno, e-mailová adresa a ďalšie relevantné kontaktné informácie na splnenie vašej
žiadosti o ďalšie informácie o našich produktoch alebo spoločnostiach;
• relevantné informácie o zákazníkoch, ktoré vám umožnia prístup k zakázaným
oblastiam na našej webovej stránke;
• Meno, adresa, e-mailová adresa a informácie o platobnej karte pre online nákup.
Užívateľské informácie sú teda zachytené, keď návštevníci pristupujú na stránky, súbory a
formuláre na webe. Tieto údaje sa pristupujú a analyzujú. Údaje sa preto považujú za súčasť
našej neustálej snahy o zlepšenie našich webových stránok.
Ďalšie podrobnosti o používaní vašich osobných údajov nájdete v oznámení o ochrane
osobných údajov spoločnosti Capco.

Aby ste mohli účinne reagovať na požiadavky prostredníctvom tejto webovej stránky, Capco
bude možno musieť s vami zdieľať informácie. Poskytnuté informácie však nikdy nebudú
zdieľané, predané ani distribuované žiadnej tretej strane. Okrem toho chce byť prístupný
personálu Capco, ktorý je riadne vyškolený a dohliadaný a potrebuje takúto informáciu.

Keď navštívite stránky na našich webových stránkach, naše webové servery automaticky
rozpoznajú a zaznamenávajú názov vašej domény a adresu IP vášho prehliadača.
Tieto informácie sa zhromažďujú výhradne na štatistické účely a na určenie prístupu
návštevníkov k zakázaným oblastiam na našich stránkach. Nie je používaný na identifikáciu
jednotlivcov, ani sa nezdieľa s tretími stranami.

Naše webové servery používajú na zhromažďovanie týchto informácií "cookies". Pojem "cookie"
označuje súbory, ktoré sa prenášajú z webovej lokality na pevný disk vášho počítača.
Používanie súborov cookie môže zlepšiť úroveň služieb pre návštevníkov našich stránok.
Napríklad, ak dobrovoľne poskytnete kontaktné informácie prostredníctvom webového
formulára alebo registračného formulára, súbor cookie môže byť uložený vo vašom počítači, čo
v tomto prípade umožňuje preskočiť proces registrácie pri ďalších návštevách. Súbory cookie
sa môžu použiť aj na zobrazenie relevantného obsahu pre vás na základe predchádzajúcej
histórie prehliadania na stránkach Capco.com.
Súbor cookie neobnovuje údaje z pevného disku, prenáša počítačové vírusy ani nezachytáva
vašu e-mailovú adresu. Informácie zhromaždené v týchto súboroch cookie neobsahujú žiadne
informácie, ktoré ste inak neposkytli. Väčšina prehliadačov vám umožní deaktivovať súbory
cookie alebo vás pred prijatím súboru cookie varovať. Ak sa rozhodnete neprijímať súbory
cookie, pravdepodobne nebudete môcť úspešne navigovať v niektorých oblastiach nášho webu.
Nižšie sú uvedené súbory cookie, ktoré zhromažďujeme počas návštevy našej stránky:
• Súbory cookie sociálnych médií - uvc, loc, ssh, ssc, uid, __atvc, uit, psc, di, dt: Tieto
súbory cookie nastavuje AddThis. Tieto kuchýniky robia veci ako: nastavenie
jedinečného neidentifikovateľného identifikátora a sledovanie sociálnych médií
(Facebook, Twitter, LinkedIn atď.) Zdieľanie návykov užívateľa;
• Cookie služby Analytics - __utma, __utmb, __utmc, __utmz: tieto súbory cookie
nastavuje služba Google Analytics. Tieto súbory cookie sledujú relácie používateľa
(takže vieme, či ste prvýkrát alebo opakujte návštevníka). Takisto nám pomáhajú zistiť,
ako ste sa dostali na www.capco.com (váš referrer), ako dlho sa aktívne pohybujete
pomocou stránky a kde opustíte stránku;
• Preferenčné súbory cookie - My-Capco-Country, My-Capco-Country-Location: tieto
súbory cookie nám umožňujú automaticky nasmerovať do vašej krajiny. hide-rss-notice:
(iba používatelia prehliadača Chrome) tento súbor cookie nám umožňuje vedieť, či ste
už videli naše oznámenie RSS;
• prísne potrebné súbory cookie - sessionID: tento súbor cookie obsahuje náhodné číslo,
ktoré nám umožňuje vedieť, na ktoré oblasti stránky má používateľ prístup;
• NSC_mc-gjthmpcbm: tento súbor cookie obsahuje hodnotu, ktorá nám umožňuje
smerovať požiadavky používateľov na zobrazenie webovej stránky na správny server;
• SC_ANALYTICS_ SESSION_COOKIE: Sitecore používa tento súbor cookie na
sledovanie stránok, ktoré používateľ navštevuje počas jednej relácie prehliadania, a
dátum / čas, ku ktorému boli pristupovaní. Vypršanie platnosti: keď je prehliadač
zatvorený;
• SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE: Sitecore používa tento súbor cookie na
identifikáciu opakovaných návštev od jedného používateľa. Platnosť: 10 rokov od
nastavenia alebo aktualizácie.
Nezávislé rady o cookies a ich správe nájdete na: http://www.youronlinechoices.com/uk/fivetop-tips

Spoločnosť Capco poskytuje odkazy na iné webové stránky na adrese www.capco.com. Hoci
spoločnosť Capco môže udržiavať obchodné vzťahy s prevádzkovateľmi takýchto webových
stránok, nie sme zodpovední za obsah alebo zásady ochrany osobných údajov týchto
webových stránok. Spoločnosť Capco poskytuje prístup k týmto webovým lokalitám iba pre
vaše pohodlie a prístup na takéto stránky je vykonávaný na vlastné riziko.
NIE JE POSKYTOVANÉ PRÁVNE PORADENSTVO, STANOVISKÁ ALEBO SLUŽBY
INFORMÁCIE, MATERIÁLY A OBSAH NA TÁTO WEBOVEJ STRÁNKE SÚ POSKYTOVANÉ
ZA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A NEPREDSTAVUJÚ PRÁVNE PORADENSTVO.
Vzhľadom na to, že právne poradenstvo musí byť prispôsobené konkrétnym okolnostiam
každého prípadu a zákony sa neustále menia, nič tu poskytnuté by nemalo byť použité ako
náhrada za rady príslušného právneho zástupcu. Ak sa vyžaduje právna rada alebo iná
odborná pomoc, mali by sa vyhľadávať služby príslušného právneho zástupcu. Informácie,
materiály a obsah sú všeobecne navrhnuté tak, aby boli všeobecne použiteľné.
Osobitné zákony, predpisy a osobitné zmluvné ustanovenia môžu mať vplyv na práva,
povinnosti a právne záväzky. Len odborný advokát alebo iný odborník, ktorý sa zaoberá
všetkými relevantnými skutočnosťami a okolnosťami konkrétnej situácie, môže poskytnúť
konkrétne a definitívne usmernenie.

Materiál, informácie a obsah na tejto webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Capco a
nesmú sa kopírovať, distribuovať, znovu publikovať, nahrávať, uverejňovať alebo prenášať bez
výslovného písomného súhlasu. Akákoľvek reprodukcia, modifikácia alebo iné použitie je
výslovne zakázané.
Materiály zobrazené na tejto webovej stránke, vrátane všetkých textov, zvuku, videa, obrázkov,
fotografií, ilustrácií, umeleckých diel, animovaných súborov a iných grafických návrhov a mien,
log, ochranných známok a servisných značiek, sú majetkom spoločnosti Capco alebo
pridružených spoločností alebo jej poskytovateľmi licencií a sú chránené autorskými právami,
ochrannými známkami a inými právnymi predpismi o duševnom vlastníctve. Tieto stránky môžu
byť zobrazené, stiahnuté a / alebo vytlačené výlučne na osobné, nekomerčné domáce použitie
za predpokladu, že neodstránite ani nezmeníte žiadne autorské práva, ochranné známky ani
iné vlastnícke upozornenia. Akékoľvek iné použitie materiálu na tejto stránke bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Capco je prísne zakázané.

Spoločnosť Capco neposkytuje žiadne nároky, sľuby ani záruky týkajúce sa presnosti, úplnosti
alebo primeranosti informácií, materiálov alebo obsahu poskytnutých na tejto webovej stránke.
VŠETKY INFORMÁCIE, MATERIÁLY A OBSAH SÚ POSKYTOVANÉ "TAK AKO JE" A BEZ
AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO
IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NÁZOV ALEBO
NEPORUŠENIA. CAPCO NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ALEBO ZASTÚPENIE O
PRÍSTUPNOSTI TOHTO WEBOVEJ STRÁNKY.
V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ CAPCO
NEZODPOVEDÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍMÉ, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ,
PRÍKLADNÉ, TRESTNÉ ALEBO INÉ STRATY ALEBO ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU,
VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK STRATY ZISKU, PRERUŠENIA
OBCHODOVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO PROGRAMOV ALEBO INAK, A TO ANI V
PRÍPADE, ŽE JE VÝSLOVNE UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ
MÔŽE VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA CAPCO.COM ZA NÁSLEDKY NEPRESNOSTI ALEBO
ZMENY INFORMÁCIÍ PUBLIKOVANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE.

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie určitých záruk alebo obmedzenie alebo vylúčenie
zodpovednosti za určité škody. Niektoré zrieknutí sa zodpovednosti a obmedzenia
zodpovednosti sa preto nemusia uplatňovať. V rozsahu, v akom spoločnosť Capco nemôže z
dôvodu uplatniteľného práva odmietnuť akúkoľvek implicitnú záruku alebo obmedziť svoje
záväzky, rozsah a trvanie takejto záruky a rozsah zodpovednosti spoločnosti Capco je
minimálne povolené podľa platného zákona.

Spoločnosť Capco si vyhradzuje právo pozastaviť, prerušiť a / alebo upraviť túto webovú
stránku a akýkoľvek jej obsah kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia podľa
vlastného uváženia spoločnosti Capco. Obsah, ktorý sa nachádza tu, by sa mal považovať za
aktuálny len od dátumu prvého vydania, a nie od dátumu, ku ktorému bol obsah prístupný.

Táto webová stránka môže obsahovať vyhlásenia súvisiace s budúcimi plánmi a očakávaniami
spoločnosti Capco a ako také predstavovať "výhľadové vyhlásenia" v rámci v zmysle zákona o
reforme súdnych sporov z roku 1995, článku 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933 v
znení zmien a doplnení a článku 21E zákona o cenných papieroch z roku 1934 v znení zmien a
doplnení. Tieto výhľadové vyhlásenia podliehajú známym a neznámym udalostiam, rizikám,

neistotám a iným faktorom, ktoré môžu jednotlivo alebo v súhrne spôsobiť odlišnosť výsledkov
od tých, ktoré sú tu vyjadrené. Takéto výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných
očakávaniach spoločnosti Capco v čase, keď boli pôvodne vyhlásenia urobené. Skutočné
výsledky sa môžu podstatne líšiť od očakávaní, ktoré manažment spoločnosti Capco očakáva, a
vy upozorňujete, že nebudete nijako neprimerane spoliehať na žiadne výhľadové vyhlásenia.
Čitatelia sa dôrazne vyzývajú, aby si prečítali plné upozornenia uvedené vo vyhláseniach
spoločnosti Capco SEC. Spoločnosť Capco nepreberá žiadnu povinnosť aktualizovať všetky
výhľadové vyhlásenia, ktoré by odrážali udalosti, ktoré sa vyskytli, alebo okolnosti, ktoré existujú
po dátume, kedy boli urobené.

Pokiaľ nie je v tejto webovej lokalite výslovne uvedené inak, akékoľvek oznámenia a materiály,
ktoré odošlete na túto webovú stránku alebo na spoločnosť Capco prostredníctvom internetu
alebo elektronickej pošty, sa posielajú ako nedôverné a bez akýchkoľvek prísľubov od
spoločnosti Capco, aby tieto informácie uchovávali ako dôverné. Spoločnosť Capco ďalej bude
mať právo používať (vrátane reprodukcie, úpravy, distribúcie a zobrazovania) takýchto
komunikácií alebo materiálov na akýkoľvek účel (vrátane, bez obmedzenia, na vývoj, výrobu a /
alebo predaj výrobkov) a bez akejkoľvek povinnosti platiť náhradu na takéto použitie. Všetky
informácie, ktoré odošlete spoločnosť Capco, musia byť zákonné, pravdivé a nesmú porušovať
práva ostatných. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť Capco a jej pridružené spoločnosti,
akcionári, riaditelia, dôstojníci a zamestnanci nebudú chrániť, odškodňovať a neohrozovať
všetky nároky alebo žaloby za skutočné alebo údajné porušenie akéhokoľvek patentu,
ochrannej známky, autorských práv alebo iných majetkových práv vyplývajúcich z alebo v
súvislosti s vaším porušením práv duševného vlastníctva tretích strán, práv na ochranu
osobných údajov alebo inými majetkovými právami.

Tieto Podmienky používania spolu s akýmikoľvek inými podmienkami používania, s ktorými
súhlasíte pri používaní určitých častí tejto webovej stránky, predstavujú celú dohodu medzi vami
a spoločnosťou Capco ohľadom prístupu alebo používania tejto webovej stránky a informácií
obsiahnutých v tejto Zmluve. Tieto Podmienky používania zostanú v plnej platnosti a účinok bez
ohľadu na to, že prestanete používať webovú stránku spoločnosti Capco.com.
Posledná aktualizácia: október 2018

