Podmínky užívání webu pavelvrba.cz
Důležité upozornění
Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky užívání - používáním webových stránek pavelvrba.cz
potvrzujete, že jste si je přečetli, porozuměli jim a v plném rozsahu s jejich zněním souhlasíte.

Autorská práva
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek pavelvrba.cz je Marie Vrbová, která je
oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje
na stránkách pavelvrba.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na
těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto
stránkách.
Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly.
Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé").
Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek
Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek
Provozovatelů.

Registrace uživatele
Registrace na web pavelvrba.cz je zdarma.
Při registraci se zadávají základní registrační údaje: jméno, uživatelské jméno, heslo a emailová
adresa.
Souhlasem s podmínkami užívání webu pavelvrba.cz při registraci dáváte také souhlas k zasílání
zpráv na Váš registrační email.

Ochrana osobních údajů
Přístup na stránky pavelvrba.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn
poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními
předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje
získávány, zejména tedy za účelem dokončení transakce, dodávku zboží či řešení problémů
zákazníka a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu
tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby Uživatele byly zpracovány
provozovatelem webu za účelem, pro který jsou získávány.
Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění
právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním
vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Cookies
"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače
Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které
Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě
anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na
těchto stránkách.
Uživatel bere na vědomí, že web pavelvrba.cz používá cookies za účelem optimalizace
efektivního poskytování služeb. Podmínky pro uchovávání nebo přístup ke cookies je možné
nastavit ve vašem prohlížeči. Pro více informací o používání cookie, jak fungují a jak je možné s
nimi pracovat navštivte (anglicky) www.allaboutcookies.org.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití
cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li
Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky
Na stránkách pavelvrba.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel
kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich
zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za postupy a politiku
jiných společností.

Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže
tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně
nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k
těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a
Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s
využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a
v souladu se zákony České republiky.
Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou
považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou
mít vliv.

Kódy třetích stran
Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat, kam
návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.
Google může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto i jiných webů za účelem
zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou
zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto
informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím kontaktního formuláře.
Tým serveru
pavelvrba.cz

