
 

 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK THERMOPLAY 

Obecná ustanovení 

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek Thermoplay třetími osobami. Používáním těchto 
stránek vyjadřujete souhlas s uvedenými podmínkami v plném rozsahu. V případě nesouhlasu s obsahem 
těchto stránek či jeho jakoukoliv částí nejste oprávněni stránky používat.   

Uživatelem těchto stránek může být pouze osoba starší 18 let. Používáním těchto stránek potvrzujete, že 
je vám alespoň 18 let.  

Naše webové stránky obsahují soubory cookies. Svým používáním stránek a souhlasem s uvedenými 
podmínkami současně vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby společnost Thermoplay nakládala s cookies v 
souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. 

Licence  

Pokud není uvedeno jinak, na veškerý obsah těchto webových stránek se vztahují práva duševního 
vlastnictví společnosti Thermoplay a/nebo jejích poskytovatelů licence. V souladu s níže uvedenou licencí 
jsou všechna práva duševního vlastnictví vyhrazena. 

Části webových stránek Thermoplay si můžete prohlížet, stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu a 
v souladu s omezeními stanovenými v rámci těchto podmínek.  

Není dovoleno následující: 

• opětovně zveřejňovat materiály z těchto stránek (včetně zveřejnění na jiných webových  
• stránkách); 
• poskytovat za úplatu (prodávat či pronajímat) nebo poskytovat podlicence na materiál  
• z těchto stránek; 
• veřejně prezentovat jakýkoliv materiál z těchto stránek; 
• kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem zmnožovat obsah těchto stránek, či jej jiným způsobem 

využívat pro komerční účely; 
• upravovat či jinak přetvářet obsah stránek; 
• šířit obsah těchto stránek, s výjimkou obsahu výslovně určeného a poskytnutého k distribuci. 

Obsah výslovně určený k distribuci může být šířen pouze [v rámci vaší organizace]. 
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Dovolené užití 

Je zakázáno používat tyto stránky jakýmkoliv způsobem, který by způsobil/mohl způsobit jejich 
poškození, nebo který by narušil/mohl narušit jejich dostupnost či přístupnost, nebo který je nezákonný, 
podvodný či jinak závadný, nebo který se pojí s jakoukoliv nezákonnou, podvodnou či jinak závadnou 
činností.  

Rovněž je zakázáno používat tyto webové stránky ke kopírování, ukládání či přechovávání, posílání či 
rozesílání, používání, zveřejňování či jinému šíření materiálu tvořeného nebo nějakým způsobem 
spojeného se spyware, viry, trojskými koni, červy, keyloggery, rootkity a dalšími škodlivými softwarovými 
programy.  

Uživatel nesmí provádět žádné systematické či automatizované shromažďování dat (včetně jakéhokoliv 
scrapingu dat, dolování dat, extrakce či sklízení dat), a to jak na těchto stránkách, tak ani ve vztahu k nim, 
bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Thermoplay. 

Dále je zakázáno používat tuto stránku k rozesílání nevyžádaných komerčních sdělení. 

Bez předchozího výslovného písemného souhlasu nesmí uživatel používat tyto stránky za jakýmkoliv 
účelem týkajícím se marketingu 

Omezený přístup 

Přístup k některým částem těchto webových stránek je omezený. Společnost Thermoplay si vyhrazuje 
právo podle svého uvážení poskytnout uživatelům přístup pouze k některému obsahu těchto stránek, 
případně jim jej zcela odepřít.  

Pokud vám bylo přiděleno uživatelské jméno a heslo pro přístup k jinak znepřístupněnému obsahu 
těchto stránek či k jinému obsahu nebo službám, jste povinni zachovat důvěrnost uživatelského jména i 
hesla.  

Společnost Thermoplay vám může přidělené uživatelské jméno i heslo odebrat, a to dle svého výlučného 
uvážení a bez předchozího upozornění či vysvětlení. 
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Uživatelsky vytvořený obsah 

V rámci těchto podmínek se „uživatelsky vytvořeným obsahem“ rozumí veškerý materiál (včetně 
jakéhokoliv textu, obrázků, zvukových nahrávek, videí a audiovizuálního materiálu) vložený uživatelem 
na stránky Thermoplay, a to za jakýmkoliv účelem.  

Vložením materiálu na stránky poskytujete společnosti Thermoplay celosvětovou, neodvolatelnou, 
nevýhradní a bezúplatnou licenci na rozmnožování, používání, úpravu, zveřejňování, překlad a šíření 
vašeho uživatelsky vytvořeného obsahu. Uvedená práva lze uplatnit na všechna média a nosiče, které 
jsou v současnosti známé, nebo které budou v budoucnosti vynalezeny. Souběžně s touto licencí 
poskytujete společnosti Thermoplay   právo poskytovat podlicence na všechny výše uvedené činnosti, a 
dále právo podnikat příslušné právní kroky, pokud jsou výše uvedená práva porušována. 

Uživatelsky vytvořený obsah nesmí být nezákonný, nesmí porušovat práva žádné třetí strany a nesmí vést 
k jakémukoliv soudnímu řízení, ať již proti samotnému uživateli, společnosti Thermoplay, nebo proti třetí 
straně (ve všech případech a podle jakýchkoliv platných právních předpisů). 

Je zakázáno vkládat na stránky jakýkoliv uživatelsky vytvořený obsah, který je nebo kdykoliv v minulosti 
byl předmětem hrozícího nebo skutečného soudního řízení nebo stížností.  

Společnost Thermoplay si vyhrazuje právo upravit či odstranit jakýkoliv materiál umístěný a/nebo 
zveřejněný na těchto stránkách anebo uložený na serverech společnosti Thermoplay,  

Aniž by tím byla dotčena práva Thermoplay dle těchto podmínek ve vztahu k uživatelsky vytvořenému 
obsahu, společnost Thermoplay není povinna sledovat, jaký uživatelsky vytvořený materiál je nahráván 
na tyto stránky či na těchto stránkách zveřejňován.   

 

Vyloučení záruky 

Stránky společnosti Thermoplay jsou poskytovány “tak, jak jsou”, bez jakýchkoliv prohlášení či záruk, ať již 
výslovných či dovozovaných. Společnost Thermoplay neposkytuje žádnou záruku na obsah stránek, a to 
včetně informací a materiálů poskytovaných na těchto stránkách.  

Aniž by tím byl dotčen zevšeobecňující charakter předešlého odstavce, Thermoplay neručí za: 

 dostupnost stránek, ať již dočasnou nebo nepřetržitou; a 
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 úplnost, správnost a přesnost obsahu těchto stránek. 
Žádný materiál či informace uvedená na těchto stránkách nemá charakter rady či doporučení. Pokud 
potřebujete poradit, obraťte se prosím na odborníka v dané oblasti. 

 

Omezení právní odpovědnosti 

Společnost Thermoplay nenese žádnou zodpovědnost (smluvní, mimosmluvní, ani jinou) za obsah či 
používání těchto stránek, ani ve vztahu k těmto stránkám, a to včetně: 

 tjakýchkoliv přímých ztrát v rozsahu, v jakém je obsah těchto stránek poskytován  
 bezplatně; 
 jakýchkoliv nepřímých, zvláštních či důsledkových ztrát; ani  
 jakýchkoliv obchodních ztrát, ztrát příjmů a výnosů, ušlého zisku či ztrát předpokládaných úspor, 

ztrát smluvních či obchodních vztahů, ztrát goodwillu či dobré pověsti, a to včetně zkreslení či 
ztráty informací či dat.  

 
Výše uvedená omezení právní odpovědnosti platí i tehdy, pokud byla společnost Thermoplay o možných 
ztrátách výslovně informována 
 
Výjimky 

Žádné ustanovení v rámci těchto podmínek nemůže omezit či zcela vyjmout z povinnosti plnění 
jakoukoliv záruku vyplývající ze zákona, jejíž omezení či vyjmutí z povinnosti plnění by bylo nezákonné; 
taktéž není cílem žádného z ustanovení zprostit Thermoplay odpovědnosti, nebo tuto odpovědnost 
omezit, ve vztahu k níže uvedeným bodům:death or personal injury caused by Thermoplay’s negligence; 

• úmrtí či zranění způsobené nedbalostí na straně společnosti Thermoplay; a 
• vědomé poskytnutí klamavých či nesprávných informací společností Thermoplay;  

 

Přiměřenost 

Používáním těchto stránek potvrzujete, že výše uvedené omezení právní odpovědnosti a výjimky vyňaté 
z tohoto omezení považujete za přiměřené.  

V opačném případě nejste oprávněni tyto stránky užívat.. 
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Jiná strana 

You accept that, as a limited liability entity, Thermoplay has an interest in limiting the personal liability of 
its officers and employees.  You agree that you will not bring any claim personally against Thermoplay’s 
officers or employees in respect of any losses you suffer in connection with the website. 

Without prejudice to the foregoing paragraph, you agree that the limitations of warranties and liability 
set out in this website disclaimer will protect Thermoplay’s officers, employees, agents, subsidiaries, 
successors, assigns and sub-contractors as well as Thermoplay.  

 

Nevynutitelnost ustanovení 

Pokud jakékoliv ustanovení tohoto prohlášení je nebo bude podle platných právních předpisů shledáno 
nevynutitelným, tato skutečnost žádným způsobem neovlivní vynutitelnost ostatních ustanovení v rámci 
těchto podmínek. 

 

Náhrada škod 

Uživatel se zavazuje nahradit společnosti Thermoplay veškeré škody, ztráty, závazky, náklady a výdaje 
(včetně právních výdajů a jakýchkoliv částek vyplacených na radu právních poradců společnosti 
Thermoplay třetí straně v rámci řešení právního sporu), které společnost Thermoplay utrpěla či jí vznikly 
porušením jakéhokoliv ustanovení těchto podmínek uživatelem, nebo v důsledku žaloby pro porušení 
jakéhokoliv ustanovení těchto podmínek uživatelem. 

 

Porušení těchto podmínek 

Aniž by tím byla dotčena práva společnosti Thermoplay podle těchto podmínek, při jakémkoliv porušení 
těchto podmínek uživatelem má společnost Thermoplay právo přijmout taková opatření, jaká bude ve 
vztahu k danému porušení považovat za vhodná, a to včetně kroků uvedených v následující větě. 
Společnost Thermoplay má ve výše uvedeném případě právo pozastavit či zakázat uživateli přístup k 
webovým stránkám Thermoplay, znemožnit přístup ke stránkám z počítačů používajících IP adresu 
uživatele, kontaktovat příslušného poskytovatele internetových služeb se žádostí o zablokování přístupu 
na stránky a/nebo požádat o zahájení soudního řízení proti uživateli. 
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Změny v těchto podmínkách  

Společnost Thermoplay může tyto podmínky postupem doby pozměňovat. Pozměněné podmínky 
vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Thermoplay. Tímto žádáme 
uživatele, aby se na této stránce pravidelně informovali o případných změnách. 

Postoupení  

Společnost Thermoplay může svá práva a/nebo povinnosti dle těchto podmínek postoupit, anebo jinak 
naložit se svými právy a/nebo povinnostmi, bez předchozího upozornění či souhlasu uživatele.  

Uživatel však nesmí svá práva a/nebo povinnosti dle těchto podmínek postupovat jinému subjektu  

 

Oddělitelnost 

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek soudem či jinou kompetentní autoritou shledáno 
nezákonným a/nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení těchto podmínek zůstávají v platnosti. V 
případě, že by se nezákonné a/nebo nevynutitelné ustanovení stalo zákonným či vynutitelným po 
odstranění části tohoto ustanovení, příslušná část ustanovení bude odstraněna a zbývající část zůstane v 
platnosti.   

 

Charakter jediné dohody 

Tyto podmínky představují dohodu mezi vámi a společností Thermoplay ve vztahu k vašemu používání 
webových stránek Thermoplay, a nahrazují jakékoliv a všechny předchozí podmínky týkající se vašeho 
používání těchto stránek. 

 

Právo a soudní příslušnost  

Výklad těchto podmínek se řídí italským právním řádem a veškeré spory ve vztahu k těmto podmínkám 
patří pod výlučnou soudní pravomoc soudu ve městě Aosta (Itálie).. 
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Zdroj 

Tento dokument byl vytvořen s použitím vzoru dostupného na: http://www.freenetlaw.com. 

 

Registrace a povolení 

Společnost Thermoplay je řádně zapsána u obchodní komory ve městě Aosta v Itálii. 

Identifikační číslo C. C. I. A. A.: 72463 

Identifikační číslo pro účely DPH: IT 01161080070 

 

Kontaktní údaje společnosti Thermoplay  

Plný název společnosti: Thermoplay S.p.A. 

Adresa sídla: Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Itálie.  

E-mail:  thermoplay@thermoplay.com  
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