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Zásady ochrany osobních údajů
Informujeme vás, že můžeme shromažďovat určité informace o uživatelích.
Seznamte se prosím s naší politikou ochrany osobních údajů a soukromí.
Při návštěvě naší stránky a používání našich služeb jste těmito pravidly
vázáni a souhlasíte s nimi. Vaše osobní údaje nebudeme používat v
rozporu s těmito podmínkami.
Cookies
Pokud vás požádáme o osobní údaje (například při registraci), jako je
například e-mail nebo jiná identifikace, činíme tak především s ohledem
na možnost komunikace, nastavení a rozšíření služeb, zaslání sdělení,
odpovědi na dotazy a požadavky, a na aktivity spojené se zlepšováním
služeb. Cookies používáme primárně ve spojení s přihlášením ke službě a
u funkcí vedoucích ke zlepšení uživatelského zážitku a usnadnění práce
se službou. Vezměte na vědomí, že prohlížeč umožňuje vypnutí cookies,
pokud nevíte jak, vyzkoušejte jeho nápovědu. Shromažďujeme souhrnné
informace o navštívených stránkách a vyhledávacích dotazech, které
používáme pro rozšiřování obsahu, který vás může zajímat. Neshromažďujeme
a nebudeme shromažďovat citlivé informace, jako jsou například zdravotní
stav, náboženské vyznání, sexuální orientace, rasa, nebo politická
angažovanost. Používáním našich služeb a návštěvou našich stránek berete
na vědomí a souhlasíte s tím, že získané informace můžeme ve spojení s
ostatními jako souhrn použít pro obchodní účely, pro marketing,
propagační činnost a to bez omezení.
Služby třetích stran a zobrazování reklamy
Stránky obsahují reklamy třetích stran (například Google AdSense).
Google může použít informace o vašich návštěvách na těchto stránkách (ne
však jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo). Data jsou
shromážděna pomocí cookie DART a slouží k poskytování reklam na zboží a
služby, o které můžete mít větší zájem. Cílem této služby je zlepšit
kvalitu reklamy a je naším serverem podporována.
Uživatelé mohou cookie DART odhlásit.
Více informací:
https://support.google.com/adsense/answer/1348695?ctx=as2&rd=1
Používáním služeb a návštěvou těchto stránek poskytujete souhlas s
použitím informací o vašich návštěvách i třetím stranám, které
na stránkách poskytují reklamní služby nebo jiné produkty.
Možnost odhlášení, změny nebo ukončení služeb
V případě žádosti o odstranění vašich osobních údajů z našich systémů je
odstraníme trvale, včetně jejich otisku v zálohovacím systému.
Kontaktujte nás. Vyhrazujeme si rovněž právo na přidání nebo odebrání
funkcí, zavedení omezení, případně úplné pozastavení služeb bez udání
důvodů. Pro takový případ se zavazujeme, že budeme uživatele včas
informovat. V případě úplného ukončení služeb trvale odstraníme
i všechny osobní informace, včetně jejich otisků v našich systémech.
Vyloučení odpovědnosti
Tyto stránky slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny
pro využití k jakékoliv výrobní, obchodní či servisní činnosti.
Informace poskytujeme tak jak jsou, se všemi chybami a bez
záruky. Server odmítá v plném rozsahu povoleném zákonem jakékoliv a
všechny výslovně uvedené a předpokládané záruky. Souhlasíte s tím, že
vaše používání webových stránek a služeb je výhradně na vlastní riziko.
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Úvod
Webové stránky <http://www.agroslatiny.cz/> jsou určeny
pro všechny zájemce a návštěvníky, kteří budou akceptovat
níže uvedené podmínky.
Akceptace podmínek užívání
Svým přístupem k našim službám souhlasíte s podmínkami užívání, úplně a
bezvýhradně. Podmínky můžeme kdykoliv jednostranně změnit a to bez
předchozího upozornění. O změnách informujeme na webových stránkách.
Pokud používáte naše služby, berete na vědomí, že jste sami odpovědní za
kontrolu změn podmínek.
Užíváním našich služeb berete na vědomí jejich různorodost a
zavazujete se neporušovat platné zákony.
Souhlasíte s tím, že naše podmínky můžeme kdykoliv upravit, změnit,
pozastavit anebo zrušit, pokud to naše služby nebo právní důvody budou
vyžadovat.
Berete na vědomí, že změny služeb budeme zveřejňovat prostřednictvím
webových stránek a souhlasíte s tím, že budete jejich změny a
aktualizace pravidelně sledovat.
Pokud budou podmínky v některých bodech v rozporu, vyhrazujeme si
právo jejich úpravy nebo dodatečných podmínek.
Jsou-li některá ustanovení těchto podmínek neplatná, neúčinná nebo
nevynutitelná, či stanou-li se takovými v budoucnu, nedotýká se to
platnosti, účinnosti a vymahatelnosti ostatních podmínek
Děkujeme vám za využívání našich služeb, pokud ovšem nesouhlasíte s
uvedenými podmínkami, měli byste přestat naše služby používat.
Váš obsah v našich službách
Pokud naše služby nebo aplikace umožňují odesílání vašeho obsahu na
http://www.agroslatiny.cz/, berete na vědomí, že takto poskytnutý
obsah zůstává vaším vlastnictvím. Jste za něj plně zodpovědní, se všemi
důsledky z toho plynoucími. Pokud odešlete nebo nahrajete obsah na
http://www.agroslatiny.cz/, poskytujete tím celosvětově platnou
licenci k používání obsahu na http://www.agroslatiny.cz/ v jeho
systémech, aplikacích a v síti partnerských webových stránek či
aplikací, včetně mobilních a to bez nároku na protihodnotu, pokud není u
konkrétní specifikace služby výslovně uvedeno jinak. Licence se vztahuje
vedle užití i na reprodukování, upravení, komunikaci, distribuci,
provozování a zobrazování na veřejnosti a propagaci a na použití pro
vylepšení služeb a vývoj nových služeb. Licence je trvalá a platí i po
ukončení používání našich služeb. Vaše náměty, upozornění a návrhy na
vylepšení nebo změny služeb můžeme využít, s tím ,že tím oboustranně
nevzniká jakýkoliv závazek ani povinnost jakékoliv formy plnění.

V rámci použití http://www.agroslatiny.cz/, našich systémů a
služeb se zavazujete, že nebudete:
- zveřejňovat informace, a příspěvky nepravdivé, nepřesné, zavádějící,
pomlouvačné, urážlivé, společensky patologické nebo jiný nevhodný
obsah, včetně osobních informací
- zneužívat naše systémy k vyhledávání dat pro rozesílání spamu,
pyramidové hry, podvodné jednání, nebo řetězové dopisy
- žádným způsobem zcizovat či omezovat naše autorská práva, kopírovat,
upravovat nebo distribuovat práva či obsah služeb a ochranné známky
- získávat informace o uživatelích, včetně e-mailových adres, bez jejich
souhlasu
- využívat algoritmy, kódy nebo automatické aplikace získávající
informace z našich služeb
- berete na vědomí že nesete plnou odpovědnost za případné nakažení
našich systémů viry, nebo za jiné škody způsobené jinou technologií,
která by mohly poškodit, manipulovat, znepřístupnit, zcizit nebo
extrahovat informace, technické systémy anebo podíly na službách včetně
podílů třetích stran
Vyhrazujeme si právo, na základě našeho vlastního uvážení zrušit nebo
nepotvrdit aktivní či neaktivní uživatelské účty u našich služeb.
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu, a to
kdykoliv. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit jakýkoliv obsah od kohokoliv,
nebo smazat jakýkoliv obsah umístěný na http://www.agroslatiny.cz/
bez uvedení důvodů.
Povolení užívání
Stránky http://www.agroslatiny.cz/ vám poskytují nevýhradní a odvolatelné
právo k užívání svých služeb. Při používání těchto služeb jste povinni
řídit se podmínkami a jejich případnými specifikacemi pro konkrétní
části služeb. Naše služby nesmíte zneužívat, pokoušet se o neoprávněné
přístupy, nebo do nich zasahovat. Pokud výslovně nepotvrdíme písemnou
formou svůj souhlas, nesmíte služby duplikovat, kopírovat (ani jejich
část), prodávat, nebo jinak využívat pro komerční účely, pronajímat,
půjčovat, nebo jinak distribuovat. Zakazujeme užití služeb v rozporu s
mezinárodním, státním nebo místním právem nebo pro jakékoliv nelegální
účely. Nelze upravovat služby, analyzovat, nebo jinak zjišťovat zdrojový
kód služeb či aplikací (nebo jejich částí), vytvářet odvozená řešení
nebo překládat služby bez našeho písemného souhlasu. Nelze obcházet,
poškozovat nebo deaktivovat zabezpečení služeb, záměrně narušovat provoz
služeb, ohrozit služby, data a jejich provoz, nebo uživatelský zážitek
šířením virů, a jiných škodlivých kódů. Nelze poskytovat služby, nebo
řešení přímo vycházející z našich služeb, které porušují právní předpisy
na ochranu duševního vlastnictví, ochrany osobních dat a soukromí.
Souhlas se zobrazováním reklamy
Stránky http://www.agroslatiny.cz/ obsahují reklamy třetích stran
(například Google AdSense). Google může použít informace o vašich
návštěvách na těchto stránkách (ne však jméno, adresu, e-mailovou adresu
nebo telefonní číslo). Data jsou shromážděny pomocí cookie DART a slouží
k poskytování reklam na zboží a služby, o které můžete mít větší zájem.
Bližší informace naleznete zde. Cílem této služby je zlepšit kvalitu
reklamy a je naším serverem podporována. Uživatelé mohou cookie
DART odhlásit.
Více na https://support.google.com/adsense/answer/1348695?ctx=as2&rd=1
Používáním služeb a návštěvou těchto stránek poskytujete souhlas s
použitím informací o vašich návštěvách i ostatním třetím stranám, které
na stránkách poskytují reklamní služby nebo jiné produkty.
Osobní údaje
Pro uživatelský zážitek, založení uživatelského účtu, identifikaci
uživatele, využití nadstandardních služeb a pro placené služby můžeme
shromažďovat určité osobní informace. Používání našich služeb je
podmíněno souhlasem se shromažďováním těchto potřebných údajů, a je
podrobně popsáno v pasáži zabývající se naší politikou ochrany soukromí.
Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste naše služby používat.
Ochranné známky
Ochranné známky které se objevují na stránkách http://www.agroslatiny.cz/
v souvislosti s obsahem, službami, aplikacemi a
dodávkami řešení třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků a
vztahuje se na ně zákonná ochrana a ustanovení podmínek užití
konkrétních vlastníků. Obchodní známky a servisní značky nesmí být
použity v souvislosti s našimi službami v rozporu se zákonnými požadavky.
Stránky a služby třetích stran
Součástí našich služeb nebo obsahu může být materiál dodávaný třetí
stranou, nad kterým nemáme kontrolu. Berete na vědomí a souhlasíte s
tím, že nejsme odpovědní za dostupnost tohoto obsahu
nebo odkazů, ani neručíme za obsah tohoto materiálu. Z důvodu nemožnosti
okamžité kontroly online aplikací a využití API třetích stran
upozorňujeme na teoretickou možnost výskytu závadného materiálu.
Výslovně uvádíme, že použití materiálu neznamená, že s ním souhlasíme.
Souhlasíte s tím že, neneseme odpovědnost přímo ani nepřímo za jakékoliv
škody, ztráty, nebo jinou újmu způsobenou spoléháním se na materiály a
služby třetích stran, a že používání těchto materiálů je výhradně na vaše
riziko. Poskytování závadného materiálu třetí stranou je důvodem k
okamžitému ukončení spolupráce s http://www.agroslatiny.cz/
Elektronická komunikace
Pro účely informovanosti a vzájemné komunikace souhlasíte s tím, že
veškerá komunikace, včetně dotazů, informací, smluv, a dalších sdělení
bude probíhat elektronickou formou. Užíváním služeb nám poskytujete
svolení k zasílání e-mailů, přičemž se zavazujeme, že nebude narušeno
vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů.
Obchodní využívá našich služeb
Pokud chcete naše služby a informace využívat komerčně, jako živnostník,
podnikatel, instituce nebo společnost, potřebujete k tomu naše písemné
svolení, pokud již není v konkretizaci služby nebo API licence výslovně
uvedený náš souhlas. Pokud služby používáte v zastoupení firmy, má se za
to, že firma s těmito podmínkami souhlasí. Jste povinni dodržovat
mezinárodní, státní i místní zákonné normy. Náš souhlas s komerčním
využíváním služeb nezpochybňuje nárok na případnou náhradu škody
způsobené vaším protiprávním jednáním, především z důvodu porušení
našich podmínek nebo zákonných podmínek. Můžeme uplatňovat náhrady
výdajů za ztráty, škody, soudní řízení a rozhodnutí, náklady řízení a právní
poplatky, náklady na právní zastoupení a jiné škody a újmy způsobené
nám, včetně škod a ztrát vzniklých například ukončením spolupráce s
třetí stranou v důsledku vašeho protiprávního či neetického jednání.
Použití dětmi
S ohledem na charakter služeb, nemáme zájem o nabízení našich informací
a produktů dětem. Pokud jste mladší 18 let nepoužívejte tyto stránky a
produkty bez přítomnosti zákonného zástupce. Případné porušení těchto
podmínek a věkové klauzule je výhradně na vaši odpovědnost. Tímto
ustanovením není dotčena ochrana obsahu na http://www.agroslatiny.cz/,
kde i nadále budeme usilovat o kontrolu obsahu tak,
aby nebyl závadný vůči dětem. V případě nalezení závadného obsahu
nás prosím informujte, abychom mohli zajistit nápravu.

Ostatní ujednání
Tyto podmínky včetně veškerých vzájemných vztahů smluvních stran
souvisejících s těmito podmínkami se řídí ustanoveními právního řádu
České republiky. Podmínky služeb v tomto textu neupravené se řídí
zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a dále obecnými předpisy
občanského práva. Všechny spory vyplývající z těchto podmínek se budou
řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice, a to s
příslušností soudu dle sídla provozovatele webových stránek
http://www.agroslatiny.cz/. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek
považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít vliv
na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Nevymahatelnost
jakéhokoliv ustanovení nebo práva neznamená, že se tohoto práva nebo
ustanovení zříkáme. Případné zřeknutí se takovéhoto práva z naší strany
musí mít písemnou podobu a musí námi být podepsáno.
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