VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ
INTERNETOVÝCH STRÁNEK

TERMS AND CONDITIONS OF USE OF
WEBSITES

(“Podmínky užívání”)

(“Terms of use“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

1.1.

Tyto Podmínky užívání upravují přístup a
užívání obsahu internetových stránek na adrese
www.glidesonic.com („Internetové stránky“),
provozovaných
společností
Moravia
Consultants Risk Management, s.r.o., IČ
28249607, se sídlem Praha 5 – Smíchov, nám.
14. října 1307/2, PSČ 15000, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 135288
(„Provozovatel“).

1.1. This Terms of use governs access and use of the
content
of
websites
on
address
www.glidesonic.com (“Websites”) operated by
company Moravia Consultants Risk Management,
s.r.o., ID No. 28249607, with its registered seat at
Prague 5 – Smíchov, nám. 14. října 1307/2,
Postcode 15000, entered into the Commercial
Register maintained by the Municipal court in
Prague, Section C, Insertion 135288 („Operator“).

1.2.

Uživatel se vstupem na Internetové stránky
zavazuje dodržovat tyto Podmínky užívání,
stejně tak jako veškeré obecně závazné právní
předpisy České republiky, a také jednat
v souladu s dobrými mravy a zásadami
poctivého obchodního styku. Uživatel se dále
zavazuje
nepoškozovat
dobré
jméno
Provozovatele
ani Internetových
stránek
samotných či ostatních jejich uživatelů.

1.2. By the access to the Websites user is obliged to
obey this Terms of use, as well as all mandatory
legal regulation of the Czech Republic, and also act
in accordance with good manners and principles of
fair trade. User is obliged not to harm name of the
Operator, Websites or their other users.

2.

PŘÍSTUP
STRÁNEK

2.

2.1.

Pro uživatele Internetových stránek je většina
jejich obsahu volně přístupná. Pro přístup
k některým částem či službám v rámci
Internetových stránek je Provozovatelem
požadována registrace uživatele.

2.1. The majority of the Websites content is freeaccessible for Websites users. For access to
certain parts or services within the Websites the
Operator requires user’s registration.

2.2.

Způsob registrace a údaje požadované pro
registraci,
jakož
i
pro
přihlášení
se
registrovaného uživatele na Internetové stránky
stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn
pravidla pro registraci a přístup na Internetové
stránky měnit.

2.2. The Operator states the method of the registration
and data required for the registration, as well as
user’s data for login to the Websites. The Operator
is entitled to change the data for the registration
and for login to the Websites.

2.3.

Uživatel poskytuje Provozovateli v rámci
registrace
na
Internetových
stránkách
popřípadě při jejich užívání osobní údaje, čímž
dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění,
Provozovateli souhlas s jejich zpracováním a
užitím pro účely, pro které jsou údaje
poskytovány, včetně zasílání obchodních či
obdobných sdělení Provozovatele uživateli na

2.3. The user provides to the Operator within his
registration on the Websites or by using of the
Websites personal data, thus he gives to the
Operator his consent to process and use his
personal data for the purposes for which the data
are provided in accordance with Act No. 101/2000
Coll., Personal Data Protection Act, as amended,
including sending at contact details provided by
user an Operator’s commercial or similar
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jím uvedené kontaktní údaje.

communications.

2.4.

Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit
přístup registrovaného uživatele na Internetové
stránky v případě, že registrovaný uživatel
poruší při užívání Internetových stránek
ustanovení těchto Podmínek užívání nebo
právní předpisy, nebo pokud má Provozovatel
důvodné podezření, že registrační údaje
uživatele užívá kromě uživatele ještě další
osoba.

2.4. The Operator is entitled to suspend or terminate
registered user’s access to the Websites if user is
in breach of the Terms of use or legislation when
using the Websites or if there is a reasonable doubt
that someone else uses the user’s registration
data.

3.

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

3.

3.1.

Veškerý obsah Internetových stránek je chráněn
autorským právem. Provozovatel či jiné osoby
vlastní veškerá autorská práva či výlučná
oprávnění uživatele k veškerému obsahu
Internetových stránek, a to zejména designu,
grafice, logům, textům, fotografiím, zvukům,
hudebním záznamům a videozáznamům.

3.1. All content of the Websites is protected by
copyright. The Operator or other persons have all
copyrights or exclusive rights of lawful users to all
content of the Websites, particularly designs,
graphics, logos, texts, photographs, sounds, audio
and video recordings.

3.2.

Jakoukoliv část obsahu Internetových stránek
lze bez předchozího písemného souhlasu
Provozovatele použít pouze pro soukromé
účely. Uživatel je oprávněn stahovat či tisknout
jednotlivé položky obsahu Internetových stránek
pouze pro osobní účely a pouze za
předpokladu, že takovéto ukládání resp.
kopírování není u příslušné položky vyloučeno
buď výslovným zákazem, nebo softwarovou
ochranou. Uživatel v takovém případě nesmí
upravovat ani reprodukovat obsah Internetových
stránek či jakékoli jeho části bez předchozího
písemného souhlasu Provozovatele. Mimo
oprávnění poskytované rozhodným právem, je
dále zakázáno obsah Internetových stránek
zejména jakkoliv kopírovat, šířit dále a užívat ke
komerčním účelům bez předchozího výslovného
a písemného souhlasu Provozovatele.

3.2. Without prior written consent of the Operator is
allowed to use any part of the content of the
Websites only for private purposes. The user is
allowed to download and print individual items of
the content of the Websites only for private
purposes and on condition that such downloading
or printing is not for particular item either expressly
prohibited or excluded by using software protection.
Even in this case the user is not allowed to modify
or reproduce any content of the Websites, partly or
as whole, without prior written consent of the
Operator. Except authorization provided by
applicable law, it is particularly prohibited to copy,
distribute and use for commercial purposes the
content of the Websites without prior explicit and
written consent of the Operator.

3.3.

V případě porušení autorských práv či práv
oprávněného uživatele se Provozovatel může
mimo jiné domáhat náhrady škody a vydání
bezdůvodného obohacení.

3.3. In case of breach of copyright or rights of lawful
users the Operator, among other things, may claim
the compensation for damage and return of
unjustified enrichment.

4.

ODPOVĚDNOST
OBSAH

4.

4.1.

Obsah Internetových stránek má pouze
informativní
a
nezávazný
charakter.
Provozovatel
neodpovídá
za
funkčnost,
dostupnost, aktuálnost, přesnost a věcnou
správnost veškerého obsahu zveřejněného na

PROVOZOVATELE

ZA

INTELECTUAL PROPERTY RIGHT

OPERATOR’S LIABILITY FOR CONTENT

4.1. The Websites content is informational only and not
binding. The Operator is not responsible for the
functionality, availability, timeliness, accuracy and
veracity of all content published on the Website.

2

Internetových stránkách.
4.2.

Provozovatel průběžně vyvíjí rozumnou snahu
směřující k tomu, aby informace uvedené na
Internetových stránkách byly aktuální a správné,
což nelze vždy zajistit. Zveřejnění jakýchkoliv
údajů a informací na Internetových stránkách
nemá povahu žádného právního jednání
směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi
Provozovatelem a Uživatelem.

4.2. The Operator continuously exerts reasonable
efforts to ensure that information stated on the
Websites is up-to-date and accurate, but it is not
possible to ensure it at any time. The publication of
any data and information on the Websites shall not
be considered as legal action leading to creation of
a legal relationship between the Operator and the
user.

4.3.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit
informace a obsah Internetových stránek.

4.3. The Operator reserves the right to change at any
time the information and the content of the
Websites.

4.4.

Provozovatel neodpovídá za případné škody,
které uživateli vzniknou v důsledku toho, že se
bude řídit podle obsahu Internetových stránek a
za případné škody, které uživateli vzniknou v
souvislosti s používáním Internetových stránek.

4.4. The Operator is not responsible for any damage
that the user incurs as a consequence of abiding
the content of the Websites by user or of using the
Websites by user.

4.5.

Provozovatel odpovídá pouze za obsah
Internetových
stránek
jim
publikovaný.
Provozovatel
v žádném
případě
nenese
odpovědnost za cizí obsah, ke kterému pouze
zprostředkovává přístup.

4.5. The Operator is responsible only for the content
published on the Websites by himself. The
Operator is not responsible for the content
published by another person, to which he merely
provides access.

4.6.

Provozovatel zejména nenese odpovědnost za:

4.6. The Operator is not responsible especially for:

i)

obsah internetových stránek třetích osob,
které jsou přístupné přes odkazy na
Internetových stránkách;

ii)

obsah reklam nebo jiných druhů
propagace prováděných třetí osobou
prostřednictvím Internetových stránek;

iii)

obsah
komentářů
a
sdělení
umísťovaných na Internetových stránkách
jejich Uživateli.

5.

UŽÍVÁNÍ
INTERNETOVÝCH
UŽIVATELEM

5.1.

Uživatel Internetových stránek se zavazuje, že
nebude na Internetové stránky umísťovat a
zveřejňovat informace, materiály, texty, či
obrázky, jejichž obsah je v rozporu s platnými
právními předpisy, zejména takové:
i)

STRÁNEK

5.

i)

the content of the third persons websites that
are accessible by links on the Websites;

ii)

the content of advertisements or other kinds
of promotion provided by third person on the
Websites;

iii)

the content of commentaries and statements
placed on the Websites by their users.

USING OF THE WEBSITES BY USER

5.1. The user of the Websites is obliged not to place
and publish on the Websites information, materials,
texts or images which content is in contrary with the
legislation, particularly:

které hanobí některý národ nebo jazyk,
etnickou skupinu či rasu, nebo který
veřejně podněcuje k nenávisti vůči
jednotlivci či skupině nebo k omezování
jejich práv a svobod; nebo
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i)

that defame a nation or language, ethnic
group or race, or that publicly incites racial
hatred against individual or group, or that
restrict their rights and freedoms; or

ii)

to which the customer does not have an
appropriate copyrights or rights of lawful

ii)

k němuž nemá zákazník odpovídající
autorská práva nebo práva oprávněného
uživatele; nebo

iii)

který je obscénní, či pornografický; nebo

iv)

který je škodlivý, především viry, Trojské
koně, poškozená data, nebo jiný
potenciálně škodlivý software nebo data.

user; or
iii)

which are obscene or pornographic; or

iv)

which are harmful, especially viruses, Trojan
horses, corrupted data, or other potentially
harmful software or data.

5.2.

V případě, že Uživatel umístí na Internetové
stránky obsah v souladu s předchozím
odstavcem těchto Podmínek užívání nebo
pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím
Internetových stránek obrazový, zvukový,
textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím
Uživatel Provozovateli licenci k užití takového
obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál
splňuje znaky autorského díla, k jeho publikaci
na
Internetových
stránkách
a
uděluje
Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným
dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho
publikace. Uživatel je povinen poskytnout
Provozovateli resp. umístit na Internetových
stránkách pouze takový obsah či materiál, ve
vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout
Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci.
V případě porušení této povinnosti odpovídá
Uživatel Provozovateli za škodu.

5.2. In case that the User places on the Websites the
content in accordance with previous paragraph of
this Terms of use, or in case the user provides to
the Operator through the Websites video, audio,
text or audiovisual material, the user grants to the
Operator a license to use this content or material, if
this material comply with the characteristics of work
under copyright, to its publication on the Websites,
as well as he grants to the Operator the right to
connect the material with another work or material
and to modify it for publication purposes. The user
is obliged to provide to the Operator or to place on
the Websites only content or material for which he
is entitled to grant the license in accordance with
this paragraph. In case of breach of this obligation
the user is responsible for the damage that the
Operator incurred.

5.3.

Uživatel dále není oprávněn, zejména:

5.3. The user is not entitled to, in particular:

zasahovat jakýmkoliv způsobem do
obsahu
či
technických
parametrů
Internetových stránek bez souhlasu
Provozovatele;

i)

interfere by any way with the content or
technical parameters of the Websites without
consent of the Operator;

ii)

infringe on security of the Websites;

ii)

porušovat
stránek;

iii)

iii)

rozesílat prostřednictvím Internetových
stránek nevyžádané zprávy (spamy),
řetězové zprávy, hoaxy a odkazy na
stránky, které porušují jakékoliv zákony;

resend via Websites unsolicited messages
(spams), chain letters, hoaxes and links to
websites violating any laws;

iv)

create hoaxes for the purpose of falsification
of sender’s identity, or attempt to get in to
other users’ accounts.

i)

iv)

5.4.

zabezpečení

Internetových

vytvářet falešné zprávy za účelem
falšování identity odesílatele či pokoušet
se proniknout na účet jiných uživatelů

Provozovatel bude plně spolupracovat s orgány
činnými v trestním řízení, či s jinými státními
úřady pověřenými zákonem. Provozovatel je
zejména oprávněn identifikovat Uživatele,
pokud si to vyžádají orgány činné v trestním

5.4. The Operator will fully cooperate with law
enforcement authorities in criminal proceedings or
other state authorities in charge of law. The
Operator is especially entitled to identify the user,
in case it is required by criminal justice or it is
4

řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná
dle platných právních předpisů.

necessary pursuant to applicable legislation.

6.

DOBA PROVOZUSCHOPNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK

6.

6.1.

Provozovatel
využívá
všechny
rozumné
prostředky k tomu, aby Internetové stránky byly
nepřetržitě
provozuschopné.
Provozovatel
nenese
odpovědnost
za
příležitostnou
nedostupnost
Internetových
stránek
z technických důvodů. Pokud je to možné,
Provozovatel informuje předem o zamýšlené
údržbě Internetových stránek, která může
způsobit jejich nedostupnost.

6.1. The Operator uses all reasonable instruments to
ensure that the Websites are operational all day,
every day. The Operator is not liable if the
Websites are occasionally unavailable for technical
reasons. If it is possible the Operator informs in
advance about planned maintenance of the
Websites that may result in Websites downtime.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.

7.1.

Tyto Podmínky užívání jsou platné a účinné
dnem jejich zveřejnění na Internetových
stránkách.

7.1.

This Terms of use are valid and effective from the
day of its publication on the Websites.

7.2.

Tyto Podmínky užívání je oprávněn kdykoliv
doplňovat a měnit pouze Provozovatel. Změnu
těchto Podmínek užívání oznámí Provozovatel
na Internetových stránkách před její účinností.
Uživatel dalším užíváním Internetových stránek
vyjádří souhlas s novým zněním Podmínek
užívání.

7.2.

Only Operator is entitled to amend this Terms of
use. The Operator announces the amendment of
this Terms of use on the Websites before it
becomes effective. By further use of the Websites
the user agrees with new wording of Terms of
use.

7.3.

Internetové stránky jako i tyto podmínky užívání
se řídí českým právem.

7.3.

Websites, as well as this Terms of use are
governed by the Czech law.

7.4.

Jakékoliv spory vyplývající s uplatňování těchto
Podmínek užívání budou řešeny především
smírem. Nedojde-li ke smíru, bude spor řešen a
rozhodován před věcně a místně příslušným
soudem České republiky.

7.4.

Any dispute arising from application of this Terms
of use shall be resolved primarily by amicable
settlement. Failing an amicable settlement, a
dispute shall be referred to and decided by
competent court of the Czech Republic.

7.5.

Tyto Podmínky užívání jsou vyhotovené ve
dvou jazykových verzích. V případě rozporu
mezi českou a anglickou verzí Podmínek
užívání má přednost verze česká.

7.5.

This Terms of use is drawn up in two language
versions. In the event of any discrepancy
between the Czech language version and English
language version of this Terms of use, the Czech
version shall prevail.

Provozovatel / Operator:

WEBSITE UPTIME

FINAL PROVISIONS

Moravia Consultants Risk Management, s.r.o.
nám. 14. října 1307/2
15000 Praha 5 – Smíchov
DIČ: CZ28249607
support@glidesonic.com
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