Podmínky služby KOUKNI.CZ
Poslední aktualizace: 1.12.2010
1. PŘIJETÍ PODMÍNEK
Koukni s.r.o. (dále jen "Poskytovatel") poskytuje své služby Vám, fyzické nebo právnické
osobě (dále jen „Uživatel“), na nějž se vztahují tyto Podmínky služby ("PS"). Jakékoliv
změny tohoto PS budou vyvěšeny na webových stránkách Provozovatele, a bude-li Uživatel
pokračovat v užívání služeb po každé takové aktualizaci, tak to představuje závazné přijetí
těchto změn.
2. POPIS SLUŽBY
Koukni.cz, je online služba, která zajišťuje, mimo jiné, vzdělávací, se zábavou související,
komerční a s komunikací související obsah, nástroje a odkazy (souhrnně "Služby"). Není-li
výslovně uvedeno jinak, veškeré nové funkce, přidané nebo rozšířené služby jsou předmětem
PS.
3. PROTIPRÁVNÍ POUŽITÍ A JEDNÁNÍ
Uživatel souhlasí s tím, že využívání služby musí být v souladu se všemi platnými místními,
státními, národními a mezinárodními zákony, a že nebude používat službu k nezákonným
účelům.
4. ČLENSTVÍ
Některé funkce této služby mohou požadovat, aby se Uživatel zaregistroval jako člen ("Člen")
s výběrem unikátní členské identifikace ("členské ID") a hesla a poskytnul určité informace
o sobě. Registrací jako člen, prohlašuje Uživatel, že dosáhl zákonného věku pro uzavření
závazné smlouvy, a souhlasí, že poskytne přesné, aktuální a kompletní informace o sobě dle
požadavků (výzev) registračního formuláře, a bude udržovat a rychle aktualizovat informace
tak, aby bylo zajištěno, že zůstanou přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytne jakékoli
informace, které Poskytovatel považuje za nepřesné, neaktuální, nebo neúplné, nebo pokud
zvolí členské ID, které Poskytovatel, podle svého vlastního uvážení, posoudí jako urážlivé
nebo nevhodné, Poskytovatel má právo pozastavit nebo ukončit účet a odmítnout veškeré
současné či budoucí využívání služby. Členství je služba určená pro dospělé a děti mladší
13 let nesmí získat členské ID.
Uživatel souhlasí s tím, že (a) uchová heslo v tajnosti a bude se přihlašovat výhradně pomocí
svého členského ID a hesla, (b) ujistí se, aby byl zajištěn odchod z účtu Uživatele na konci
každého sezení (session), a (c) neprodleně budete informovat Poskytovatele o všech
neoprávněných uživatelích svého členského ID a/nebo hesla. Uživatel je plně odpovědný
za všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci jeho členského ID. Poskytovatel nebude
odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody vyplývající z nedodržení tohoto oddílu Uživatelem.
5. POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informace, které Uživatel uvede při registraci, stejně jako některé další informace o Uživateli,

je Provozovatel povinen chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
6. CHOVÁNÍ UŽIVATELE
Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že veškeré informace, data, text, software, obrázky,
hudba, zvuky, fotografie, grafika, video, zprávy, zboží, výrobky, služby nebo jiné materiály
(souhrnně "Obsah"), jsou výhradní odpovědností fyzické osoby nebo subjektu, který je
původcem tohoto Obsahu. Poskytovatel není odpovědný za jakýkoliv Obsah odeslaný,
zobrazený, nahraný, uložený, či přenesený některým Členem nebo jiným původcem
zmíněného Obsahu. To znamená, že Uživatel, a nikoliv Poskytovatel, je plně odpovědný
za veškerý Obsah, který odešle, zobrazí, nahraje, uloží nebo přenese prostřednictvím Služby.
Poskytovatel nemůže zaručit pravdivost, autenticitu, kvalitu a přesnost uvedeného Obsahu.
Za žádných okolností nemá Poskytovatel odpovědnost za Obsah, včetně, bez omezení, za
jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoliv Obsahu, ani za ztrátu nebo poškození jakéhokoli
druhu vzniklé v důsledku použití jakéhokoliv Obsahu, který byl odeslaný, předaný nebo jinak
zpřístupněný prostřednictvím služby.
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nepřehrává (nekontroluje) před uveřejněním Obsah,
ale že Poskytovatel a její zástupci mají právo (nikoli však povinnost) dle vlastního uvážení
odmítnout, změnit, odstranit nebo rekategorizovat jakýkoliv Obsah, který je dostupný
prostřednictvím Služby. Bez omezení výše uvedeného, Poskytovatel a jeho zástupci mají
právo odstranit jakýkoliv obsah, který porušuje PS nebo je jinak nevhodný. Každé rozhodnutí
o odmítnutí, přesunutí nebo odebrání Obsahu je v rámci uvážení Poskytovatele, jeho
zaměstnanců, zástupců, a jmenovaných zástupců. Uživatel souhlasí s tím, že jakékoli
nepatřičné, vulgární, falešné, a/nebo nezákonné činnosti, nebo porušení PS, může být
důvodem pro okamžité ukončení členství Uživatele. Dále Uživatel souhlasí s tím, že musí
vyhodnotit, a nese veškerá rizika spojená s použitím jakéhokoliv Obsahu, včetně spolehnutí se
na přesnost, úplnost nebo užitečnost takového Obsahu. V tomto ohledu, Uživatel přijímá, že
se nemůže spolehnout na jakýkoliv Obsah vytvořený Poskytovatelem nebo zaslaný
Poskytovateli.
Při nahrávání obsahu, souhlasí Uživatel, že si vybere, pokud je Poskytovatelem požadováno,
správnou kategorii pro jeho Obsah. Kromě toho, souhlasí s tím, že se zdrží používání značek,
které se netýkají Obsahu nebo porušují ochrannou známku někoho jiného. Pokud nahrává
Uživatel Obsah pro obchodní účely, včetně reklamních nebo propagačních důvodů, musí
kategorizovat obsah jako Obchod / Reklama / Nabídka. Pokud tak Uživatel neučiní, může to
mít za následek ukončení účtu Uživatele a odmítnutí budoucího přístupu ke službě.
Poskytovatel a její zástupci mají právo dle jejich uvážení, odmítnout jakýkoli komerční obsah
z jakéhokoli důvodu.
Používáním či přístupem k Službě, souhlasí Uživatel, že se zdrží následujícího jednání :
(A) nahrávání, vysílání, přenosu, nebo zobrazování materiálů obsahujících obscénní či
pornografický obsah;
(B) nahrávání, vysílání, přenosu, nebo zobrazení obsahu, který je nezákonný, škodlivý,
pomlouvačný, výhružný, zneužívající, obtěžující, protiprávní, vulgární, narušující soukromí
jiné osoby, nenávistný či jinak urážlivý nebo závadný. To zahrnuje např. obsah, který
propaguje, nebo přehlíží fanatismus, předsudky, rasismus, nebo nenávist, jakož i další obsah,
který je rasově či etnicky závadný;

(C) nahrávání, vysílání, přenosu, nebo zobrazení obsahu, který zneužívá děti, nebo jinak
poškozuje děti a mladistvé;
(D) porušování práva jiného jednotlivce nebo subjektu, včetně, bez omezení, práva na duševní
vlastnictví;
(E) nahrávání, vysílání, přenosu, nebo zobrazení obsahu, včetně značky umístěné na
uživatelském Obsahu, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, značku služby,
autorská práva, obchodní tajemství, práva na zveřejnění, nebo jiná vlastnická práva;
(F) nahrávání, vysílání, přenosu, zobrazování, nebo odkazování na materiál používaný
k obcházení proti kopii-chráněného zařízení a software, včetně sériového nebo registračního
čísla pro softwarové programy, hackerských nástrojů, software pro emulaci her;
(G) narušení nebo přerušení služby a/nebo serverů či sítí spojených se Službou;
(H) nahrávání, vysílání, přenosu, nebo zobrazování nevyžádané reklamy, propagační
materiály, "spam", "junk mail", "řetězových dopisů", a "pyramidových her";
(I) nebezpečného pronásledování („stalking“) nebo chování jinak obtěžující jinou osobu;
(J) vydávání se za jakékoliv osoby nebo organizace, včetně, ale nikoliv pouze, za pracovníky
Poskytovatele, nebo nepravdivě uvádět, nebo jinak zkreslovat vztah s jinou fyzickou nebo
právnickou osobou;
(K) vědomého modifikování záhlaví či jiné informace za účelem zastření původu jakéhokoli
obsahu předávaného prostřednictvím Služby;
(L) nahrávání, vysílání, přenosu, nebo zobrazení jakéhokoli Obsahu, na který nemáte právo
vysílat v rámci kteréhokoli zákona nebo na základě smluvních vztahů nebo důvěrníka (jako
důvěrné informace, a důvěrné informace získané nebo zveřejněné jako součást pracovního
poměru nebo podle nezveřejněné smlouvy);
(M) nahrávání, vysílání, přenosu, nebo zobrazování jakéhokoliv materiálu, který obsahuje
softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení
nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo
telekomunikačních zařízení;
(N) podporování nebo poskytování instrukcí k nezákonným činnostem, podporování
fyzického násilí a napadání jakékoli skupiny osob nebo jednotlivců, nebo podporování
jakéhokoli aktu krutosti vůči zvířatům. To může zahrnovat instrukce, bez omezení, které
poskytují návod, jak sestavit bomby, granáty a další zbraně nebo zápalná zařízení a / nebo
ohrožující život jednotlivce či skupiny.
(O) nabízení k prodeji nebo prodej jakékoli věci, zboží nebo služby, (i) kterými se porušují
platné mezinárodní, státní nebo místní zákony nebo nařízení, (ii) na něž není plná moc
a pravomoc podle všech příslušných zákonů a předpisů, k nabídce a prodeji, včetně všech
potřebných licencí a povolení, nebo (iii) kterými Poskytovatel určí, na základě vlastního
uvážení, že nejsou vhodné nabízet nebo prodávat prostřednictvím Služby.
(P) porušovat jakékoliv platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony
Uživatel bere na vědomí, že jeho Obsah, může být přenášen prostřednictvím různých sítí
a změněn za účelem přizpůsobení technickým požadavkům.
7. UKONČENÍ
Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může podle svého vlastního uvážení a absolutně bez
předchozího upozornění a odpovědnosti vůči Uživateli nebo jakékoli třetí straně, okamžitě
ukončit členské ID Uživatele a odstranit nebo vyřadit ze Služby jakýkoliv Obsah ve spojení
s členským ID Uživatele. Důvody pro takové ukončení mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny
pouze na (a) delší dobu v nečinnosti, (b) narušení nebo jednání v rozporu s literou a duchem
těchto PS, (c) ukončení poskytování nebo věcné změně Služby, nebo (d) žádosti instituce

činné v trestním řízení nebo jiné vládní agentury. Poskytovatel může podle vlastního uvážení
kdykoliv ukončit zobrazování stránek a/nebo poskytování Služby, nebo jakékoli její části,
s nebo bez předchozího upozornění.
8. NEPŘENOSITELNOST
Uživatel souhlasí s tím, že jeho členské ID od Poskytovatele je dále nepřenosné
a Poskytovatel má veškerá práva, aby jeho členské ID nebo Obsah byly ukončeny po úmrtí
Uživatele.
9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Poskytovatel nevyžaduje vlastnictví Obsahu, který Uživatel umístí nebo jinak zpřístupní
prostřednictvím Služby. Poskytnutím Obsahu pro zařazení do Služby, poskytuje Uživatel
Poskytovateli mezinárodní, trvalou, bezplatnou a neexkluzivní licenci používat, reprodukovat,
měnit, upravovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a publikovat Obsah pouze pro účely
poskytování a podpory služeb ve všech médiích. Tato licence existuje tak dlouho, jak se
Uživatel rozhodne poskytovat Obsah jeho zahrnutím do Služby a skončí v době, kdy Uživatel
nebo Poskytovatel odstraní Obsah ze Služby. Kromě toho Uživatel by se měl rozhodnout,
během nahrávání obsahu, zda vygenerované kódy, které vzniknou, umožní další odkazy
na obsah a/nebo zobrazení na jiných webových stránkách, a zda souhlasí, že takový Obsah
může být připojen nebo zobrazen na jiných než webových stránkách Poskytovatele a souhlasí
tak s jeho propojením nebo zobrazením.
S výjimkou Člena přispěvatele Obsahu, všechny aspekty Služby a webových stránek
Poskytovatele, včetně, ale nejen, grafika, text, audio, obrázky, obrázky, ikony, filmy, video,
rozložení a vzhled webu jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, servisními
známkami a/nebo jinými vlastnickými právy podle platných právních předpisů a to
i mezinárodních. Webové stránky a veškerý Obsah v nich obsažený je, mimo jiné, chráněn
jako kolektivní dílo nebo kompilace v souladu s platnými právními předpisy a dalšími zákony
a smlouvami. Při použití nebo přístupu k této Službě Uživatel souhlasí s dodržováním všech
státních a mezinárodních zákonů, které chrání vlastnické zájmy Poskytovatele v materiálu
uvedeném na Službě a na internetových stránkách. Veškeré materiály a obsah Služby mohou
být staženy a/nebo vytištěny pouze pro osobní použití. Není-li výslovně poskytnuto oprávnění
od Poskytovatele, Uživatel souhlasí, že nebude upravovat, pronajímat, distribuovat,
pronajímat, půjčovat, prodávat, nebo využívat pro jakékoli komerční účely jakékoli části
Služeb, využití Služby nebo přístup ke Službě, a nevytvářet odvozená díla založená na Službě
jako celku nebo jeho části.
Poskytovatel nechce přijímat důvěrné nebo chráněné informace od Uživatele prostřednictvím
Služby nebo e-mailem. V případě neexistence výslovné písemné dohody mezi Uživatelem
a oprávněným pracovníkem Poskytovatele, veškeré materiály, informace nebo nápady, které
přenesete k Poskytovateli jakýmikoli prostředky mohou být šířeny nebo používány
Poskytovatelem nebo jeho dceřinými společnostmi bez náhrady či odpovědnosti vůči
Uživateli k jakémukoliv účelu, včetně, ale nejen, vývoji, výrobě a marketingu produktů. Toto
ustanovení se nevztahuje na osobní údaje, které je předmětem zásad ochrany osobních údajů
Poskytovatele, které podléhají zvláštnímu ustanovení.
10. OCHRANNÉ ZNÁMKY A ZNÁMKY SLUŽBY

Koukni.cz je známka služby Poskytovatele. Všechna práva vyhrazena.
11. OZNÁMENÍ A PROCEDURY PRO VYMÁHÁNÍ AUTORSKÉHO PRÁVA
PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBO PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ.
Poskytovatel učiní příslušná opatření v reakci na oznámení o porušení předpisů autorského
práva. Pokud si myslíte, že vaše práce byla použita nebo je zkopírována způsobem, který
představuje porušení autorských práv, a takové porušení se děje na nebo prostřednictvím
těchto stránek nebo služeb, informujte neprodleně Copyright zástupce Poskytovatele.
Podle platných zákonů oznámení o údajném porušení musí být v písemné formě adresované
určenému zástupci Poskytovatele, jak je stanoveno níže (dále jen "oznámení"), a musí
obsahovat v podstatě všechny následující údaje: (a) fyzický nebo elektronický podpis osoby
oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv zájmu, který údajně byl porušen; (b)
popis autorsky chráněného díla nebo díla, které jak tvrdíte, bylo porušeno ("porušení díla")
a identifikace toho, který materiál takovou práci porušuje ("porušení práce"), a co konkrétně
požadujete vymazat nebo pozastavit; (c) popis přesného názvu porušené práce na příslušné
webové stránce nebo Službě (a umístění porušené práce, pokud se objeví na této stránce nebo
Službě), nebo v případě, že porušení práce se objeví na webu odkazované z této stránky nebo
Služby kde je materiál, který Vás poškozuje umístěním na takovém místě, (d) informace,
umožňující Poskytovateli Vás kontaktovat, jako je vaše poštovní adresa, telefonní číslo
a e-mailová adresa (e) prohlášení, že jednáte v dobré víře, že použití materiálu které jste
uvedli v oznámení způsobem stížnosti není povoleno majitelem autorských práv, jeho
zástupcem nebo zákonem; (f) prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod trestem
křivé přísahy, že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněn jednat jménem vlastníka
autorských práv.
Chcete-li kontaktovat Copyright zástupce Poskytovatele pro oznámení porušení autorských
práv:
E-mailem : ps@koukni.cz
Poštou:
KOUKNI s.r.o.
Na Zájezdu 10
10100 Praha 10
Copyright zástupce by měl být kontaktován, pokud si myslíte, že Vaše práce byla použita
nebo je zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, a takové porušení
se děje na nebo prostřednictvím těchto stránek nebo Služeb. Copyright zástupce nebude
reagovat na žádné další dotazy.
12. LINKOVÁNÍ
S výhradou omezení stanovených v tomto oddíle, Poskytovatel Uživateli poskytuje
neexkluzivní, nepřevoditelnou bezplatnou licenci k používání Poskytovatelovy značky
výhradně pro účely poskytování zvýrazněného, hypertextového odkazu z webových stránek
Uživatele na domovskou stránku Poskytovatele (URL http://www.koukni.cz). Uživatel
souhlasí, že nebude prolinkovávat odkaz na stránku, která je jednu nebo více vrstev dále než

je domovská stránka, nebo publikovat odkazy na jakékoliv stránky či na jinou Službu, než
na domovské stránce, s výjimkou, pokud jsou použity kódy schválené Uživateli, kteří nahráli
obsah a poskytli Poskytovateli za účelem propojení z jiných webů. Uživatel také souhlasí
s tím, že nezveřejní odkaz na www.koukni.cz z jakékoliv stránky, která obsahuje obsah,
informace, nebo jiný materiál zakázaný podle § 5 těchto PS.
13. RÁMOVÁNÍ
Při použití nebo přístupu k této stránce nebo Službě, Uživatel souhlasí s tím, že nebude
vkládat do "rámce" celou stránku či část stránky nebo Služby, pokud neobdrží předchozí
písemný souhlas od Poskytovatele, nebo může použít kódy schválené Uživateli, kteří nahráli
obsah a je poskytnut Poskytovateli za účelem propojení z jiných webů. Dotazy týkající
rámování této stránky může být zaslána na níže uvedenou e-mailovou adresu: ps@koukni.cz.
Každé rozhodnutí o udělení či zamítnutí žádosti o rámování stránky je ve výhradní pravomoci
Poskytovatele, jeho zaměstnanců, zástupců, a jmenovaných zástupců.
14. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY
Uživatel výslovně rozumí a souhlasí, že:
(A) užívání této Služby je na jeho vlastní riziko. Služba je poskytována "tak jak je" a "jak je
přístupná". Poskytovatel výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné
nebo implikované, včetně, mimo jiné, implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti
pro konkrétní účel, přesnosti a porušení zákona. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost
za aktuálnost, vymazání nebo nedodání jakéhokoliv Obsahu, nebo neschopnost poskytovat
jakýkoliv Obsah nebo uchovat jakékoliv osobní nastavení nebo Uživatelský Obsah.
(B) Obsah stažený nebo jinak získaný prostřednictvím Služby je stažen a použít na vlastní
rozhodnutí a riziko Uživatele, který bude výhradně odpovědný za jakékoliv poškození jeho
počítačového systému nebo ztrátu dat, který je výsledkem stahování nebo použití jakéhokoli
takového Obsahu.
(C) žádnou radu či informace, ať už ústní či písemné, získané od Poskytovatele nebo
prostřednictvím Služby Poskytovatele nezakládá jakékoliv záruky, které nejsou výslovně
uvedeny v PS.
15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Uživatel rozumí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli přímé,
nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně a bez omezení škody
za ušlý zisk, hodnotu, použití, dat nebo jiných nehmotných ztrát (i kdyby Poskytovatel byl
seznámen s možností takových škod), vyplývajících z: (i) použití nebo neschopnosti používat
službu, (ii) nákladů zprostředkovaných služeb vyplývajících z výše uvedených služeb
poskytovaných prostřednictvím nebo od Provozovatele (iii) neoprávněný přístup nebo
pozměňování přenosů nebo dat Uživatele, (iv) prohlášení nebo jednání třetí strany vůči
Službě, nebo (v) všechny ostatní záležitosti týkající se Služby.
16. NÁHRADY ŠKODY
Uživatel souhlasí s tím, že na vlastní náklady je povinen odškodnit, hájit a bránit
Poskytovatele, jeho zaměstnance, zástupce a reprezentanty proti obvinění, žalobě, sporům
nebo správnímu řízení proti Poskytovateli, jeho zaměstnancům, zástupcům a reprezentantům

proti obvinění, žalobě, sporu nebo správnímu řízení, které vychází z, nebo se vztahuje
k Obsahu Uživatele, použití Uživatele nebo spojení se Službou, porušení těchto PS
Uživatelem, nebo porušení jakýchkoliv práv druhého Uživatele. Aniž by byly dotčeny výše
uvedené náhrady škody, dohoda se vztahuje na níže, mimo jiné, jakékoli tvrzení, žalobu, spor
nebo správní řízení vzniklými na základě: (a) aplikace přístupu nebo využívání Služby, (b)
přístupu nebo použití Služby někým jiným, kdo použije počítač Uživatele, nebo sdílí ID
Uživatele, (c) k porušení PS Uživatelem nebo kýmkoliv, kdo používá počítače Uživatele nebo
jeho členské ID. Tato dohoda o odškodnění se vztahuje na jakékoliv obvinění, žalobu, spor
nebo správní řízení, které přímo nebo nepřímo souvisí se Službou, včetně vznesení nároku,
žalobu, spor nebo správní řízení, že Uživatelským užíváním či přístupem nebo jinou osobou,
jsou použitím nebo přístupem z počítače Uživatele nebo použitím jeho členského ID
porušována autorská práva, obchodní značky, servisní značky, patenty, obchodní tajemství,
práva na zveřejnění, nebo jiná vlastnická práva v tuzemsku nebo zahraničí. Jako další příklad,
který nemůže být vykládán jako omezení rozsahu náhrady škody ustanovení, se tato dohoda
o odškodnění vztahuje na obvinění, žaloby, spory nebo správní řízení za činy, které jsou
Uživatelským užíváním nebo přístupem ke Službě jakýmkoliv způsobem hanlivé,
pomlouvačné, urážlivé, nebo jinak škodlivé pro třetí strany. Uživatel souhlasí, že zaplatí
veškeré náklady, škody a náklady, včetně, ale ne výhradně, přiměřené advokátní poplatky
a náklady, které vznikly nebo byly způsobeny v souvislosti s uvedeným obviněním, soudním
řízením, sporem nebo správním řízením.
17. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO
PS a vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se výhradně řídí a vykládá ve všech ohledech
podle § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a dalších příslušných právních
předpisů České republiky
18. CELÁ SMLOUVA
PS představují ucelenou a výhradní dohodu mezi Uživatelem a Poskytovatelem s ohledem
na Službu Poskytovatele, a nahrazují veškeré předchozí dohody, ústní nebo písemné, mezi
Uživatelem a Poskytovatelem. Veškeré další zajištění zástupců, sliby a podmínky i jakékoli
vyjádření, záruky, sliby nebo podmínky nezahrnuté v tomto dokumentu, jak je stanoveno
v této PS, není závazné pro Poskytovatele. Uživatel také může být předmětem dodatečných
podmínek, které lze použít, pokud používáte spřízněné nebo jiné Služby poskytovatele, obsah
třetích stran nebo software třetích stran.
19. NE TŘETÍM STRANÁM.
Uživatel souhlasí s tím, že kromě výjimek výslovně stanovených v tomto PS, nesmí být žádná
třetí osoba příjemce této dohody.
20. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM INFORMACÍ
Uživatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel bude
oprávněn zasílat Uživateli e-mailové zprávy, které budou obchodními sděleními ve smyslu
ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., obsahujícími zejména, nikoli však pouze,
informace o Službě a o jejím Obsahu.

