Všeobecné zmluvné podmienky
Všeobecné zmluvné podmienky vzťahujúce sa na používanie webstránky zdielajticho.sk
(ďalej len „VZP“)
Stav ku dňu 15.11.2020
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto VZP vydala organizácia:
Názov:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo:
Hlavná 17, 917 01 Trnava
IČO:
00598135
(ďalej len „Organizácia“)
1.2. Tieto VZP platia pre webovú doménu zdielajticho.sk (ďalej len „Doména“) a vzťahuje
sa aj na všetky webové stránky nachádzajúce sa na tejto doméne (ďalej len „Webstránka“
alebo „Webstránky“) a na všetky služby poskytované prostredníctvom Webstránok
a služby s nimi súvisiace (ďalej spoločne len „Služby“) a na všetkých užívateľov
Webstránok a Služieb (ďalej len „Užívateľ“). Uplatňovanie odlišných obchodných
podmienok (napr. stanovených Užívateľom) sa vylučuje.
1.3. Tieto VZP si preštudujte akonáhle navštívite Webstránku. Každý Užívateľ má povinnosť
oboznámiť sa s týmito VZP pred používaním Webstránky alebo Služieb. Používaním
Webstránky alebo Služieb Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VZP. Ak nesúhlasíte s týmito
VZP alebo nemáte oprávnenie udeliť súhlas s týmito VZP, nepoužívajte ďalej Webstránku
alebo Služby a okamžite opustite túto Webstránku.
1.4. Organizácia má právo tieto VZP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmena alebo
doplnenie VZP sú účinné vždy po zverejnení nového znenia VZP na Webstránke v súlade
s týmito VZP.
2. Popis rozsahu služieb
2.1.
Organizácia
prevádzkuje
https://zdielajticho.sk/#about.
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2.2. Prístup na Webstránku je možný bez registrácie. Užívateľ po navštívení Webstránky
získa prístup k voľne prístupnej časti Webstránky, ktorá je dostupná napr. pod doménou
https://zdielajticho.sk.

3. Ochrana osobných údajov
3.1. Pri poskytovaní Služieb sa Organizácia riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä
právnymi normami z oblasti ochrany osobných údajov. Informácie o tom, ako Organizácia
zaobchádza s osobnými údajmi Užívateľov, nájdete v odkaze Zásady ochrany osobných
údajov.
3.2. Vyplnením registračných údajov Užívateľ súhlasí so spracovávaním svojich osobných
údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov.
4. Práva a povinnosti

4.1. Registrovaný užívateľ zodpovedá za nahrávaný obsah a za všetky informácie, ktoré
prostredníctvom Portálu poskytne.
4.2. Registrovaný užívateľ vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Zmluvné
strany sa dohodli, že Organizácia má právo správnosť uvedených údajov overiť, ak to
považuje za potrebné.
4.3. Užívateľ ubezpečuje Organizáciu, že v súvislosti s používaním Webstránky a Služieb
nesleduje žiadne podnikateľské a/alebo obchodné zámery.
4.4. Užívateľ sa zaväzuje, že na Webstránku nevloží žiadne fotografie, texty, nahrávky,
videá, software alebo iné autorsky chránené informácie (ďalej len „Obsah“), bez toho aby
k tomu disponoval potrebnými právami alebo povoleniami s tým, že Obsah bude v súlade
so všetkými pravidlami stanovenými v týchto VZP.
4.5. Nahraný Obsah nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a VZP, ako aj v rozpore
s právami a právom chránenými záujmami Organizácie, ostatných Užívateľov alebo tretích
osôb. Užívateľovi nesmie nahratím Obsahu najmä:
- porušovať autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, práva k ochrannej
známke, obchodné meno alebo iné práva na označenie alebo priemyselné práva, a práva
na ochranu osobnosti,
- porušovať iné práva a právom chránené záujmy tretích osôb alebo povinnosti stanovené
zmluvou a/alebo zákonom,
- rozširovať nevhodné alebo škodlivé súbory a/alebo informácie, najmä vírusy, trojské
kone, rootkity, backdoory, spyware, adware, či jakýkoli jiný malware a alebo uskutočniť
také konanie, v dôsledku ktorého príde k obmedzeniu alebo znemožneniu prevádzky
Webstránky.
4.6. O zverejnení Obsahu rozhoduje Organizácia. Organizácia má právo odmietnuť
zverejnenie akéhokoľvek Obsahu podľa vlastného uváženia. Organizácia má právo
zverejnený Obsah kedykoľvek vymazať alebo zneprístupniť. Organizácia nie je povinná
odmietnutie zverejnenia Obsahu alebo vymazanie alebo zneprístupnenie zverejneného
Obsahu oznámiť Užívateľovi a nie je ani povinná toto svoje rozhodnutie odôvodniť.
4.7. Registrovaný užívateľ bezplatne udeľuje Organizácii nevýhradnú licenciu na použitie
Obsahu v časovo, územne a vecne neobmedzenom rozsahu, predovšetkým však na účely
zverejnenia Obsahu na Webstránke, iných webstránkach a na účely propagácie
Webstránky a iných webstránok. Organizácia je oprávnená udeliť súhlas tretej osobe na
použitie Obsahu v rozsahu udelenej licencie (sublicencia).

5. Záverečné ustanovenia
5.1. Tieto VZP ako aj zmluva medzi Organizáciou a Užívateľom sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kúpneho práva OSN. To platí aj v prípade, ak
Užívateľ nie je občanom SR. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú
a) z právnych vzťahov, na ktoré sa vzťahujú VZP,
b) z právnych vzťahov medzi Organizáciou a Užívateľom,
c) z právnych vzťahov súvisiacich alebo týkajúcich sa Webstránky, Domény alebo Služieb,
d) z právnych vzťahov súvisiacich alebo týkajúcich sa právnych vzťahov uvedených pod
písm. a) a b)
sa budú riešiť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
5.2. Okrem týchto VZP a zmluvy neexistujú medzi Organizáciou a Užívateľom iné vedľajšie
písomné alebo ústne dojednania.

5.3. Celková alebo čiastočná neplatnosť jednotlivých ustanovení VZP alebo Zmluvy nemá
vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
5.4. Komunikácia medzi Organizáciou a Užívateľom prebieha v elektronickej forme.
5.5. Oznámenia Užívateľa a Organizácie sa považujú za doručené okamihom odoslania emailu druhej strane.
5.6. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VZP bude úplne alebo čiastočne neplatné,
nevynútiteľné alebo neúčinné, zostávajúca časť týchto VZP platí v plnom rozsahu.
5.7. Tieto VZP možno upravovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
5.8. Tieto VZP sú vypracované v slovenskom jazyku. Slovenská verzia VZP je záväzná a
prípadné ďalšie jazykové verzie týchto VZP sú vyhotovené iba pro informáciu.
5.9. Organizácia je oprávnená VZP kedykoľvek zmeniť. Nové znenie VZP je Organizácia
povinná zverejniť na svojej stránke zdielajticho.sk minimálne po dobu 15 dní pred
avizovaným dňom účinnosti VZP.

