Podmienky používania
Tento dokument sme pre Vás pre pohodlnejšie čítanie preložili. V prípade nezrovnalostí je
rozhodujúca česká verzia https://www.cojeibs.cz/assets/download/
rules_and_regulations_cz.pdf

Účel portálu
Tento webový portál je prevádzkovaný spoločnosťou Under the flag s.r.o., so
sídlom Libická 1918/6, Praha 3, 13000, Česká republika, IČ: 04563565, sp.
zn. C 249810 vedená pri Mestskom súde v Prahe.
Tento webový portál bol vytvorený za účelom rozšírenia všeobecného
povedomia o Syndróme dráždivého čreva. Všetky informácie, dáta a
materiály uvedené na tomto portále majú slúžiť len na účely edukácie a
poskytnutia informácií a sú určené pre neodbornú verejnosť.
Informácie na tejto stránke nemajú plniť úlohu rady ani odporúčania. Nič na
tejto stránke neslúži na účely stanovenia diagnózy, liečby ani prevencie proti
žiadnej chorobe či zdravotným problémom.
Žiadna informácia na tejto stránke neslúži ako náhrada konzultácie s
odborníkom a rozhodne nie je určená k tomu, aby užívateľa od takejto
konzultácie odradila. Prevádzkovateľ dôrazne nabáda každého užívateľa,
aby vyhľadal radu lekára pred tým, než začne či ukončí akúkoľvek formu
liečby.
Zodpovednosť prevádzkovateľa
Akékoľvek rozhodnutie alebo čin podniknutý užívateľom na základe
akejkoľvek informácie, dát alebo materiálov (bez ohľadu na ich formu)
obsiahnutých na tomto webovom portále je podniknutý na základe
zodpovednosti daného užívateľa a na jeho vlastné riziko. Ani prevádzkovateľ,
ani autor obsahu nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, újmu, stratu
či negatívny dopad plynúci z takého rozhodnutia užívateľa podniknutého na
základe akejkoľvek informácie, dát či materiálov na tomto webovom portále.
Prevádzkovateľ ďalej nie je zodpovedný za obsah, informácie, dáta či
materiály pridávané užívateľmi či treťou stranou v sekcii Fórum. Ak bude
akákoľvek informácia v tejto sekcii zjavne v rozpore s platným právnym

rádom, vynaloží prevádzkovateľ primerané úsilie na to, aby takúto informáciu
odstránil alebo skryl pre verejnosť.
Copyright
Obsah týchto webových stránok ako celok aj ako jeho časti sú chránené
autorským právom a nesmú byť bez vedomia a výslovného súhlasu
prevádzkovateľa ďalej šírené.
Reklama
Tento webový portál môže obsahovať odkazy (vo forme vizuálnych a
textových bannerov) na produkty a služby poskytované tretími stranami,
ktoré majú za účel podporu podnikateľských aktivít týchto tretích strán. Tieto
bannery odkážu a presmerujú užívateľa na web tejto tretej strany.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah na webových stránkach, na
ktoré vedú takéto odkazy.
Ochrana osobných údajov
Ako spoločnosť sídliaca v Českej republike sa Under the flag s.r.o. ako
spracovateľ osobných údajov riadi českým Zákonom o ochrane osobných
údajov č. 101/2000 Sb a Zákonom o niektorých službách informačnej
spoločnosti č. 480/2004 Sb.. Užívatelia tak odoslaním kontaktného formulára
v sekcii Kontakt, na stránke výsledkov testu a registráciou v sekcii Fórum
zároveň v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v
platnom znení, súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov,
poskytnutých Prevádzkovateľovi ako správcovi, k marketingovým účelom tz.
napr. k ponuke obchodu a služieb.
Užívateľ ďalej potvrdzuje, že bol
Prevádzkovateľom, čoby správcom osobných údajov, informovaný o
všetkých právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane
osobných údajov, v platnom znení tz. najmä o tom, že poskytnutie týchto
údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k nim, ako aj o ďalších právach
vyplývajúcich z tohoto zákona. Užívatelia rovnako súhlasia v zmysle zákona
č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom
znení, so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými
prostriedkami. Užívateľ si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním
obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu
môže kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie na adrese správcu.
Ochrana a spracovanie osobných údajov sú detailnejšie definované v
dokumente na webovej adrese https://www.cojeibs.cz/assets/download/
personal_data_protection_sk.pdf

Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, vymazať
alebo aktualizovať obsah na tomto webovom portále ako celok alebo jeho
časti. Žiadna časť obsahu neslúži ako ponuka plnenia zo strany
Prevádzkovateľa ani ako ponuka na uzatvorenie zmluvy ani spolupráce a
Prevádzkovateľa k ničomu nezaväzuje.

