
Podmínky užití webových stránek
Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.arteapece.cz (dále jen „Stránky“) je
společnost ArteaPlus CZ s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:
10718605, DIČ: CZ10718605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 347163, která je v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném
znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen
„Provozovatel“). Všechna práva vyhrazena.

Autorským právem je chráněn jak obsah, tak i forma těchto Stránek. Provozovatel je v nejvyšším
možném rozsahu nositelem autorských práv k obsahu, který Provozovatel umísťuje na Stránkách
včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i
k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách.

Všechny osoby, které navštíví Stránky jsou uživatelé (dále jen „Uživatelé“). Práva a povinnosti
Provozovatele a Uživatelů při používání Stránek se řídí těmito pravidly (dále jen „Pravidla“).
Přístupem k Stránkám, jejich prohlížením či jakýmkoli užitím informací umístěných na Stránkách
vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Pravidly.

Materiály umístěné na Stránkách lze užít pouze pro nekomerční, osobní účely a pokud Uživatel
zachová všechna autorská práva. Provozovatel nezaručuje, že Uživatel užíváním materiálů uvedených
na Stránkách neporuší práva třetích osob.

Na Stránkách se mohou nacházet ochranné známky Provozovatele nebo jiných osob. Nic na Stránkách
by nemělo být vykládáno jako udělení práva na užívání takových ochranných známek. Jakékoli
neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení
práva.

Obsah Stránek je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Provozovatel neposkytuje
kvalifikované odborné rady ani odborné služby ve smyslu českých právních předpisů.

Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby, neúplnost, nesprávnost či
neaktuálnost informací uvedených na Stránkách.

Provozovatel může kdykoli upravit Pravidla aktualizací tohoto textu. Veškeré takové úpravy jsou pro
Uživatele závazné.

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Stránky včetně jejich jednotlivých částí jinak než
pro vlastní potřebu Uživatele.

Uživatelé nesmějí zasahovat do technického nebo obsahového provedení Stránek a užívat zde vedené
informace v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Vyloučení odpovědnosti

Každý Uživatel užívá Stránky na vlastní riziko.

Provozovatel Stránek neodpovídá za:

● jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku dočasné či trvalé nemožnosti využití
jejich obsahu;

● pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách;
● povinnosti třetích osob, které prostřednictvím Stránek nabízí své služby;
● obsah webových stránek, na něž vedou odkazy ze Stránek.



Provozovatel nezaručuje bezchybné a nepřetržité fungování Stránek.

Zdravotní informace

Stránky mohou obsahovat všeobecné informace vztahující se na různé zdravotní problémy a jejich
léčbu. Takové informace jsou poskytovány pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada
za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotním odborníkem. Uživatelé by
neměli používat informace obsažené na Stránkách pro vlastní diagnózu zdravotních problémů. Je
třeba, aby pacienti vždy vyhledali pomoc lékaře nebo jiného zdravotního odborníka.

Elektronická komunikace

Návštěvou Stránek nebo zasíláním e-mailů Provozovateli, provádí Uživatel elektronickou komunikaci
s Provozovatelem. Provozovatel může Uživateli odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na
Stránky. Uživatel tak souhlasí s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace,
kterou mu Provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato
komunikace proběhla písemně.

Shromažďování osobních údajů a jejich využití

V souvislosti s přístupem na Stránky může být ze strany Provozovatele vyžadováno poskytnutím
některých osobních údajů Uživatele. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v
souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracováváme plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o
ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“).

Osobní údaje Uživatele můžeme zpracovávat i pro marketingové účely, jež zahrnuje zejména
marketingové zpracování, jakož i cíl dále zkvalitnit naše poskytované služby. Právní základ pro
zpracování (právní titul) pro uvedené účely je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to
konkrétně se „Zásadami zpracování osobních údajů“, udělovaný pro účely poskytování služeb
administrace a zprostředkování zdravotních služeb.

Souhlas udělujete vždy zcela dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat. Neudělení nebo odvolání
souhlasu nemá žádné důsledky na využívání našich služeb, pro které není tento souhlas potřebný.
Souhlas můžete odvolat prostřednictvím našich uvedených kontaktů.

Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují
maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před
jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele.
Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další
její používání.

Jako většina internetových stránek, i tyto Stránky používají cookies. Na základě anonymních datových
objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách a další
anonymní údaje. Provozovatel může anonymní informace o návštěvách tohoto webu použít za účelem
poskytování reklam.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies
oznámil, musí Uživatel ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li
Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.



Právní příslušnost

Tato Pravidla se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v
souvislosti s využíváním těchto stránek budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu České
republiky.

Pokud se některé Ustanovení těchto Pravidel stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních
ustanovení tím zůstane nedotčena.


