PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
I.
Webová stránka www.skodachristmas.com (dále jen „Webová stránka“) je provozována společností ŠKODA AUTO
a.s., IČO: 001 77 041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Doručovací číslo:
29360, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel tímto vydává níže specifikované podmínky (dále jen „Podmínky“) pro užívání Webové stránky a pro
odeslání vánočního přání. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají Webovou stránku a službu odesílání
vánočního přání (dále jen „Uživatel/é“).
II.
Provozovatel umožňuje Uživatelům prostřednictvím Webové stránky zdarma odeslat či vygenerovat vánoční přání, a to
v grafické i textové podobě. Přání Uživatelé odesílají na jimi zadané e-mailové adresy.
III.
Uživatel je při tvorbě, zadávání a odesílání vánočního přání povinen dodržovat zásady dobrých mravů a právní řád České
republiky. Uživatel se proto zavazuje posílat taková vánoční přání, jejichž obsah nebude v rozporu s dobrými mravy ani
právními předpisy. Uživatel se zavazuje, že obsah vánočních přání nebude obtěžující, škodlivý či jinak nevhodný, nebude
obsahovat žádné vulgarismy ani urážlivé výrazy a nebude nijak narušovat autorská či jiná práva třetích osob. Uživatel
se dále zavazuje, že nebude užívat Webovou stránku k obtěžování jiného, k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení,
spamů, ani ke komunikaci s konkurenty Provozovatele, a že vánoční přání bude posílat pouze osobám, které jej znají.
Uživatelem zadaný obsah nesmí poškozovat či narušovat dobrou pověst ani jméno Provozovatele, respektive obchodní
značky Škoda, a nesmí vést k propagaci konkurentů Provozovatele.
IV.
Za účelem kontroly dodržování výše uvedených pravidel si Provozovatel vyhrazuje právo použít automatizované systémy kontrolující obsah odchozích přání. V případě porušení stanovených pravidel mohou takové systémy odeslání přání
znemožnit.
V.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za Uživatelem zadaný a odeslaný obsah vánočního přání, ani za případné
následky, které vzniknou doručením takového přání. Odpovědnost za odeslané vánoční přání nese výlučně Uživatel.
V případě, že by na základě Uživatelem zadaného obsahu vznikla Provozovateli jakákoliv újma, zavazuje se Uživatel
Provozovateli takovou újmu v plném rozsahu nahradit.
VI.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé Uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním
Webové stránky, nenese žádnou odpovědnost za její případnou nefunkčnost a současně nenese žádnou odpovědnost za
případné neodeslání či nedoručení vánočního přání.
VII.
Osobní údaje Uživatele, které zadává na Webové stránce, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platné právní
úpravy a jsou zpracovávány za účelem odeslání vánočního přání. Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu jména
a příjmení Uživatele, popřípadě e-mailové adresy příjemce vánočního přání, je-li zadána. Provozovatel je správcem osobních údajů.
VIII.
Odesláním vánočního přání prostřednictvím Webové stránky souhlasí Uživatel se všemi Podmínkami.
Bez dalšího souhlasu je povoleno kopírování a užití grafických prvků vánočních přání pro nekomerční účely.
Kopírování a šíření jiného obsahu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu autorů je nezákonné.
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