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Podmínky užití - Terms & Conditions
I.
Tato ustanovení se vztahují na všechny osoby, užívající webové stránky na doméně
microdesign.cz a jejích aliasech a subdoménách (dále jen jako "uživatel"), které provozuje
subjekt uvedený v záhlaví tohoto dokumentu. (dále jen jako "provozovatel").
II.
Všechny texty i multimediální prvky, jsou pod ochranou autorského zákona. Provozovatel si
vyhrazuje všechna práva na tyto materiály a bez jeho písemného svolení je jakékoliv
upravování, modifikace a jiné pozměňování, dále šíření, publikace, kopírování, tištění či
přetištění těchto materiálů zapovězeno.
III.
Uživatel těchto stránek jejich použitím výslovně prohlašuje, že s těmito Podmínkami užití v
plném rozsahu souhlasí, seznámil se s jejich obsahem, rozumí jim a plně se zavazuje k jejich
respektování a dodržování a to bez námitek nebo protestů.
IV.
Provozovatel stránek tímto prohlašuje, že nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost za
případnou škodu způsobenou prohlížením obsahu těchto stránek.
V.
Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo na neplánované odstávky všech poskytovaných
služeb v rámci technické údržby zařízení serverů (v rámci zajištění zvyšování kvality
nabízených služeb), a to po dobu nezbytnou k provedení a dokončení těchto prací technické
údržby.
VI.
Provozovatel není odpovědný za obsah stránek jiných webových prezentací v síti Internet, na
které stránky provozovatele odkazují.
VII.
Uživatel tímto prohlašuje, že se seznámil s informacemi o Ochraně osobních údajů a s
informacemi o Provozovateli, které jsou nedílnou součástí těchto webových stránek a v
plném rozsahu je přijímá.
VIII.
Provozovatel si též vyhrazuje výhradní právo tyto Podmínky užití dle vlastního uvážení
libovolně měnit či doplňovat, přičemž jakékoliv takovéto úpravy Podmínek užití jsou pro
uživatele s okamžitou platností naprosto závazné a to bez námitek nebo protestů.
Provozovatel není povinen uživatele na tyto změny upozorňovat.
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