VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY – INSPIROVANOLIDMI.CZ
Článek 1 - Struktura webových stránek
Služby a produkty jsou v pilotním povozu poskytovány bezplatně. Správce je oprávněn a vyhrazuje si právo jakéhokoliv zásahu
do systému, struktury a obsahu těchto stránek, což uživatel bere na vědomí.

Článek 2 - Práva Správce
Správce je nositelem a vykonavatelem veškerých příslušných práv k těmto webovým stránkám, a to zejména práv souvisejících
s jejich provozem, což uživatel rovněž bere na vědomí. Bez výslovného písemného svolení Správce není dovoleno zejména
jakékoliv užívání těchto stránek a na nich se nacházejících informací k vlastní podnikatelské či jiné výdělečné činnosti nebo
k podnikatelské či jiné výdělečné činnosti třetích osob, popř. jiným způsobem v rozporu s těmito podmínkami nebo příslušnou
právní úpravou, stejně jako není dovoleno umísťovat zde obsažené informace na jiné webové stránky. Pro účely vlastní je
povoleno zde publikované příspěvky užívat bez dalšího omezení.

Článek 3 - Poskytnutí autorského díla (dále jen “příspěvek”)
Poskytne-li uživatel v souvislosti s užíváním těchto webových stránek příspěvek elektronicky, poštou či jiným způsobem,
poskytuje tím Správci ve smyslu příslušné právní úpravy bezúplatně bez dalšího následující práva:
1. příspěvek v neomezeném rozsahu a veškerými způsoby užít, tj. zejména ho kopírovat, distribuovat, reprodukovat,
publikovat, a to v podobě, jak byl autorsky zaslán. Zásah do vlastního obsahu příspěvku není možný bez souhlasu
autora. Správce je však oprávněn ke korekci zjevných chyb nemajících podstatný vliv na celkový charakter příspěvku.
2. Poskytnutím příspěvku nevzniká Správci povinnost tyto příspěvky jakkoli užít.

Článek 4 - Povinnosti uživatele při publikování příspěvku
Při odesílání příspěvku je uživatel povinen potvrdit (děje se tak bez dalšího vlastním zasláním příspěvku) a i nadále odpovídá za
to,
1. že zaslané materiály neobsahují nepravdivé, neúplné a nesprávné informace a neobsahují žádné nezákonné či pro
zveřejnění nevhodné položky,
2. že odesílané materiály neobsahují žádné viry nebo jiné závadné či destruktivní funkce. V případě jejich zjištění je
uživatele povinen je před odesláním v plném rozsahu odstranit.
Odesláním příslušných materiálů uživatel současně bez dalšího stvrzuje, a i nadále odpovídá za to,
1. v této souvislosti se uživatel zavazuje zajistit, aby si třetí osoby nenárokovaly vůči Správci z titulu jejich případné
účasti na vytvoření příspěvku a pokud takové osoby přesto vznesou či uplatní vůči správci jakýkoli nárok z uvedeného
titulu, zavazuje se uživatel takový nárok vypořádat, popř. povinnost Správce převzít; uživatel se v uvedené souvislosti
dále zavazuje zajistit nerušený výkon veškerých příslušných práv Správce k příspěvku poskytnutých Správci dle
těchto podmínek.
2. práva na ochranu osobnosti nebo obchodní firmy, jakož i ustanovení na ochranu nekalé soutěže
3. že neporušuje příslušné právní předpisy a jedná výlučně v souladu s nimi.
Správce je oprávněn zaslané příspěvky neuveřejnit, pokud jejich kvalita neodpovídá stanoveným, požadovaným či obvyklým
parametrům.

Článek 5 – Právní odpovědnost
Správce neodpovídá za činnost uživatelů webových stránek a za způsob, jakým tyto stránky užívají. Nenese zejména
odpovědnost za případné zneužití služeb webových stránek jejich uživateli či třetími osobami.
Správce dále nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v
důsledku nebo v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.
Správce se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k zajištění plné a nepřetržité provozuschopnosti a bezchybnosti služeb těchto
webových stránek nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost užívání těchto stránek, stejně jako za bezúspěšné připojení k
síti internet nebo přerušení spojení. Totéž platí pro případné závady, jakož i náklady, škody, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné
ztráty vzniklé v důsledku užívání či nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s
takovými skutečnostmi a stavy.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení
Změny těchto smluvních podmínek budou zveřejněny vždy v odpovídající sekci tohoto portálu.
Datum zveřejněné u publikovaného příspěvku je zároveň datem autorova souhlasu s všeobecnými smluvními podmínkami.

