Podmienky pre používateľov webovej stránky
Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1 Základné ustanovenia

1.1 Vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky je: Cukrárenská výrobňa Jarmila
Vávrová Cukránka, Predmestie 110 , 90901 Skalica, IČO: 34787801, IČ DPH: 1020295760
(ďalej

len

„Vlastník“,

„Prevádzkovateľ,

alebo

"Cukránka").

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa
webovú stránku www.cukranka.sk (ďalej len „Užívateľ“).

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka cukranka.sk je verejné internetové médium dostupné pre každého s
prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu,
pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný
súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s
pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových
stránkach cukranka.sk.

2.3 Aby Užívateľ mohol webovú stránku cukranka.sk využívať, musí najskôr súhlasiť s týmito
všeobecnými pravidla a podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasí, nesmie
túto Službu využívať.

3 Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov

3.1 Prácu s osobnými údajmi, náš prístup a pravidlá máme definované v Zásadách ochrany
osobných údajov.

4 Porušenie autorských práv, alebo iných práv

4.1

Obsah na stránkach www.cukranka.sk je výlučným duševným vlastníctvom firmy

Cukránka. Akékoľvek kopírovanie alebo šírenie obsahu bez vedomia Cukránky, alebo
vydávanie sa za firmu Cukránka je nelegálne a právne postihnuteľné.

4.2 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo
vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás
kontaktujte na cukrankainfo@gmail.com a bezodkladne napravíme chybu.

5 Odkazy

5.1 Webová stránka neobsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán.

5.2 V prípade linkov iných strán na stránku Cukránky, Cukránka nenesie žiadnu zodpovednosť
za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom
odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto
stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Cukránka nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť,
kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých
webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu.

6 Práva a povinnosti užívateľa

6.1 Užívateľ berie na vedomie, že na cukranka.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa
nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so
všeobecnou morálkou.

7 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

7.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo
Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním
služieb na webovej stránke. Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla
Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informáciíí uvedneých na webovej
stránke.

8 Súťaže
8.1 Do súťaží na stránke sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 rokov.
8.2 V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa môže zapojiť so súhlasom zákonného zástupcu.
8.3 Osoba, ktorá sa zapojí do súťaží na www.cukranka.sk a dáva súhlas na spracovanie
osobných údajov. Taktiež súhlasí, že jej emailová adresa môže byť zdieľaná s organizátorom
súťaže, alebo so spoločnosťou, ktorá poskytla produkty do súťaže.

9 Zmena podmienok

9.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak
Užívateľ

pokračuje

v

používaní

služieb

serverov

po

prevedení

týchto

zmien

Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo

kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je
zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je
daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle
slovenského práva.

