Podmínky užívání
Účel portálu
Tento webový portál je provozován společností Under the flag s.r.o., sídlem
Libická 1918/6, Praha 3, 13000, IČ: 04563565, sp. zn. C 249810 vedená u
Městského soudu v Praze.
Tento webový portál byl vytvořen za účelem rozšíření obecného povědomí o
Syndromu dráždivého tračníku. Všechny informace, data a materiály uvedené
na tomto portálu mají sloužit pouze pro účely informovanosti a edukace a
jsou určeny pro neodbornou veřejnost.
Informace na této stránce nemají plnit roli rady ani doporučení. Nic na této
stránce neslouží k účelům diagnózy, léčby ani prevence proti žádné nemoci či
zdravotním problémům.
Nic na této stránce neslouží jako náhrada konzultace s odborníkem a
rozhodně není určeno k tomu, aby uživatele od takové konzultace
odrazovala. Provozovatel silně nabádá každého uživatele aby vyhledal radu
lékaře před tím, než začne či ukončení jakoukoliv formu léčby.
Odpovědnost provozovatele
Jakékoliv rozhodnutí nebo čin podniknutý uživatelem na základě jakékoliv
informace, dat nebo materiálu (nehledě na jejich formu) obsažených na tomto
webovém portálu je podniknut na základě odpovědnosti daného uživatele a
na jeho vlastní riziko. Ani provozovatel, ani autor obsahu nenesou
odpovědnost za jakékoliv zranění, újmu, ztrátu či negativní dopad plynoucí z
takového rozhodnutí uživatele podniknutého na základě jakékoliv informace,
dat či materiálů na tomto webovém portálu.
Provozovatel dále není zodpovědný za obsah, informace, data či materiály
přidávané uživateli či třetí stranou v sekci Forum. Pokud bude jakákoliv
informace v této sekci zjevně v rozporu s platným právním řádem, vynaloží
provozovatel přiměřené úsilí na to, aby takovou infromaci odstranil nebo skryl
pro veřejnost.
Copyright

Obsah těchto webových stránek jako celek i jako dílčí části jsou chráněny
autorským právem a nesmí být bez vědomí a výslovného souhlasu
provozovatele dále šířeny.
Reklama
Tento webový portál může obsahovat odkazy (ve formě vizuálních a
textových bannerů) na produkty a služby poskytované třetími stranami, mající
za účel podporu podníkatelských aktivit těchto třetích stran. Tyto bannery
odkáží a přesměrují uživatele na web této třetí strany. Provozovatel nenese
odpovědnost za obsah na webových stránkách, na které vedou takovéto
odkazy.
Ochrana osobních údajů
Uživatelé odesláním kontaktního formuláře v sekci Kontakt a registrací v
sekci Forum zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních
údajů, poskytnutých Provozovateli jako správci, k marketingovým účelům tj.
např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto
souhlasu. Uživatel dále potvrzuje, že byl Provozovatelem, coby správcem
osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom,
že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i
o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatelé rovněž souhlasí
ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi
elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se
zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese
správce.
Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit, vymazat nebo
aktualizovat obsah na tomto webovém portálu jako celek nebo dílčí části.
Žádná část obsahu neslouží jako nabídka plnění ze strany Provozovatele ani
jako nabídka k uzavření smlouvy ani spolupráce a Provozovatele nijak
nezavazuje.

