Podmínky používání webu
Provozovatelem internetových stránek www.architektiveskole.cz je Kristýna Stará, trvale
bytem Ve Střešovičkách 629/17, Praha 6, 16900, kontakt: kristyna@architektiveskole.cz (dále
jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném
znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.
Návštěvník stránek může publikovaná díla stahovat, šířit a upravovat ke vzdělávacím
účelům
. Podmínkou užívání publikovaného díla je použití díla výlučně ke vzdělávacím
účelům, uvedení autora metodiky či díla a skutečnost, že metodika/dílo nebude využíván
k podnikatelským účelům (za účelem výdělku).
Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu
obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých
vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených
na těchto internetových stránkách. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání
internetových stránek www.architektiveskole.cz (dále jen „podmínky“). Internetové
stránky 
www.architektiveskole.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí
těmito podmínkami.

Způsob používání
Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.architektiveskole.cz bude řídit
předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude
jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele, autorů publikovaných děl ani ostatní
uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
●
●
●
●
●
●
●

zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových
stránek www.architektiveskole.cznebo je jinak zneužívat,
zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé
programy,
vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet
proniknout na účet jiných uživatelů,
pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.architektiveskole.cz, které jsou
vyloučeny z používání veřejnosti,
šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy
České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah internetových stránek www.architektiveskole.cz má pouze informativní a nezávazný
charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových
stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto

podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu
mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno
jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací
na těchto stránkách.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům
mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.architektiveskole.cz
.
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace
prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.architektiveskole.cz
.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím
subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.architektiveskole.cz.

Ochrana osobních údajů
Vlastníkem
a provozovatelem
internetových
stránek
www.architektiveskole.cz
je provozovatel, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn
vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovatel zaručuje
návštěvníkům internetových stránek ochranu jejich osobních údajů. Na serveru nejsou
shromažďovány žádné osobní údaje.
Provozovatel neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných
prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru.
Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením
odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze
informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být
změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení. Webové stránky tohoto serveru
obsahují také odkazy na stránky jiných subjektů. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah
nebo nefunkčnost těchto stránek, ani za vnitřní textový či obrazový obsah jednotlivých
metodik.
Používáním stránek
podmínkami.
V Praze dne 19.9. 2019
Kristýna Stará
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