OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Vítejte na webových stránkách www.coolhunters.cz. Připojením k této webové stránce stvrzujete, že
jste si přečetli, porozuměli a bez omezení či výhrad přijali tyto Obecné podmínky používání webových
stránek a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Společnost provozující tyto webové stránky (dále jen „Společnost“):
Geometry Global, s.r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2a č. p. 1064, PSČ 170 00, IČ 25716964
E-mail: info@coolhunters.cz
Tel.: +420722222033
Tyto webové stránky poskytují informace týkající se určitých aktivit Společnosti. Společnost je
oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění informace obsažené na těchto webových stránkách
upravit. Tyto informace je poskytovány jako informace obecné, bez jakýchkoli záruk, že jsou vhodné
k nějakému konkrétnímu účelu.
Veškeré informace a dokumenty (text, animované i statické obrazy, databáze, zvuky, fotografie, knowhow či uvedené produkty) uložené na webových stránkách, stejně jako veškeré prvky pro webové
stránky vytvořené, včetně jejich obecné struktury, jsou buď ve vlastnictví Společnosti nebo podléhají
právům užívání, kopírování či sdílení s veřejností, které jí byly uděleny.
Tyto informace, dokumenty a další položky podléhají zákonům na ochranu autorských práv do míry,
do jaké byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím této webové stránky. V souvislosti s právy na
ochranu duševního vlastnictví nebylo žádnému subjektu uděleno žádné jiné povolení či právo, než
shlédnout tuto webovou stránku.
Rozmnožování dokumentů z webových stránek je povoleno pouze jako informace pro osobní a
soukromé účely. Jakékoli rozmnožování či používání kopií vytvořených pro jiné účely je oficiálně
zakázáno a podléhá předchozímu formálnímu povolení ze strany Společnosti. V každém případě musí
být na kopii informací z naší webové stránky být uveden zdroj a náležitý odkaz na vlastníka. Pokud není
stanoveno jinak, jsou názvy společností, loga, produkty a značky uvedené na webové stránce ve
vlastnictví Společnosti, nebo podléhají právům na užívání, rozmnožování či reprezentování/komunikaci
s veřejností, jež jí byly za těmito účely uděleny. Bez předchozího písemného svolení Společnosti nejste
oprávněni je používat.
Veškerý obsah webových stránek je poskytován bez záruky a Společnost nenese žádnou zodpovědnost
za škody způsobené užíváním webových stránek, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných
stránek.
Společnost nezaručuje, že budou její webové stránky fungovat bez výpadků, nebo že budou fungovat
servery zajišťující přístup k nim, ani že stránky třetích osob, na které odkazují hypertextové odkazy,
neobsahují viry.
Společnost je oprávněna tyto Podmínky používání webových stránek kdykoli aktualizovat. Tyto obecné
podmínky používání webových stránek podléhají platné legislativě.
Veškeré otázky týkající se podmínek používání těchto webových stránek můžete zasílat e-mailem
info@coolhunuters.cz.

