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Společnost ESSOX s.r.o. využívá na svých webových stránkách a ve svých aplikacích cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, jež se ukládají do počítače při načtení webové stránky. Díky těmto souborům může 
naše společnost snadněji identifikovat způsob, jakým pracujete s webovými stránkami, vstřícněji s vámi komunikovat, 
umožnit vám uzavřít půjčku, nebo odhalit podvodné chování.

Používáme cookies nezbytné pro správnou funkčnost webu a bezpečné poskytování našich služeb. Cookies zpracováváme 
na základě vašeho požadavku o zobrazení našich webových stránek a vaší žádosti o poskytnutí naší služby.

Společnost ESSOX s.r.o. využívá tyto typy cookies

Technické cookies 

Tyto cookies umožnují zobrazení, fungování webu a aplikací. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste 
provedl(a), jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. 
Webová stránka, nebo aplikace pro posouzení vaší žádosti o úvěr nemůže správně fungovat bez těchto cookies. 

Zpracovatelé a příjemci
ESSOX s.r.o., IČO: 26764652
F. A. Gerstnera č. e. 52, České Budějovice

SOVA NET, s.r.o., IČO: 26281813
Křenová 409/52, Trnitá, Brno

Účel 
Správné fungování webové stránky a aplikace pro zpracování žádostí o úvěr.

Doba zpracování 
Cookies zpracováváme pouze po dobu vaší návštěvy našeho webu.

Cookies pro zajištění bezpečnosti a předcházení podvodům 

Tyto cookies sbíráme v okamžiku, kdy nás žádáte o finanční službu přes internetové/mobilní aplikace v rámci jejího posouzení 
a vyhodnocení. Tyto cookies slouží k monitorování podvodných aktivit a k jejich prevenci, k zajištění řádného a bezpečného 
fungování systémů a postupů. Cookies ukládají informace o zařízení, ze kterého byla vaše návštěva učiněna, včetně tzv. 
device fingerprint data, o chování návštěvníka na webové či mobilní stránce při jejím průchodu a v rámci vyplňování formuláře, 
tzv. behaviorální data, informace zadané přímo do formuláře, tzn. webová data, za účelem odhalování podvodného jednání.

Důvodem sběru cookies je vaše žádost o poskytnutí finanční s lužby a  náš oprávněný zájem spočívající v  ochraně 
našeho majetku.

Zpracovatelé a příjemci
ESSOX s.r.o., IČO: 26764652
F. A. Gerstnera č. e. 52, České Budějovice

Lundegaard a.s., IČO: 256 87 221
Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

SOVA NET, s.r.o., IČO: 26281813
Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno

Účel
Posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr z hlediska zajištění bezpečnosti a předcházení podvodů.

Doba zpracování
Cookies zpracováváme pouze po dobu vaší návštěvy našeho webu.

Děkujeme vám za zájem o naše služby,
ESSOX

JAK PRACUJEME S COOKIES




