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Vlastnictví autorských práv 
Tyto webové stránky spolu s veškerým materiálem umístěným na stránkách (včetně textu, 
počítačového kódu, grafických děl, fotografií, obrázků, hudby, zvukových nahrávek, videa a 
audiovizuálních materiálů) podléhají autorským právům společnosti THERMOPLAY  S.P.A. 
 
Licence k autorskému právu  
Společnost THERMOPLAY S. P. A. poskytuje uživateli stránek celosvětovou, nevýhradní,  
bezúplatnou a nevratnou licenci na:  

• prohlížení těchto webových stránek a materiálu na nich umístěného 
prostřednictvím webového prohlížeče, a to na počítači či mobilním zařízení; 

• kopírování a dočasné ukládání materiálu z těchto webových stránek ve vyrovnávací paměti 
prohlížeče; a 

• vytisknout si stránky z webu Thermoplay pro svoji vlastní [soukromou a 
nekomerční] potřebu. 

 
Společnost THERMOPLAY S. P. A. neposkytuje uživateli v souvislosti s těmito stránkami či materiálem 
na těchto stránkách žádná další práva. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena. 
Je výslovně zakázáno tyto stránky či jejich obsah editovat, měnit, přepracovávat, zveřejňovat (i 
opětovně), rozšiřovat (i opětovně), vysílat (i opětovně), vystavovat či jinak prezentovat veřejnosti (a to v 
jakékoliv podobě) bez předchozího písemného souhlasu společnosti THERMOPLAY. 
 
Dolování dat 
Je zakázáno provádět systematické a/nebo automatizované shromažďování dat z těchto webových  
stránek. 
 
Povolení 
Pro žádost o povolení používat obsah těchto stránek chráněný autorským právem využijte  
emailovou adresu marketing@thermoplay.com. 
 
Prosazování autorských práv  
V případě nepovoleného použití či používání materiálů umístěných na těchto stránkách, které je v 
rozporu s výše poskytnutou licencí, si společnost THERMOPLAY vyhrazuje právo vymáhat na uživateli 
náhradu škod a soudní cestou mu zakázat používání materiálů na webových stránkách Thermoplay.  
Pokud je vám známo jakékoliv použití materiálů umístěných na těchto stránkách, které porušuje nebo 



 
 

2 
 

by mohlo porušovat výše uvedenou licenci, prosíme o oznámení této skutečnosti emailem na adresu 
marketing@thermoplay.com , nebo poštou na adresu THERMOPLAY S. P. A. - Via Carlo Viola 74, 11026 
Pont Saint Martin, Aosta, Itálie. 
 
Materiál porušující právo  
Máte-li za to, že určitý materiál na těchto stránkách porušuje vaše autorská práva či autorská práva jiné 
osoby, prosíme o oznámení této skutečnosti emailem na adresu marketing@thermoplay.com , nebo 
poštou na adresu THERMOPLAY S. P. A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Itálie 
 
Zdroj 
Tento dokument byl vytvořen s použitím vzoru dostupného na stránkách http://www.freenetlaw.com. 
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