Podmínky používání webových stránek www.skupinaamper.cz

1. Obecná ustanovení
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.skupinaamper.cz (dále jen „Stránky“) je
společnost Amper Holding, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 0229 3609, zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 19 445 (dále jen „Provozovatel").
Stránky jsou veřejně přístupné z adresy www.amperholding.cz. Provoz Stránek, práva a povinnosti
Provozovatele a uživatelů se řídí těmito Podmínkami používání Stránek (dále jen „Podmínky“).
Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami, které uživatel vyjadřuje tím, že
Stránky používá, tj. vstoupí na Stránky a užije jakýmkoli způsobem textový nebo obrazový obsah
Stránek.

2. Autorská práva a práva k užití
Provozovatel je oprávněn vykonávat veškerá majetková práva ke Stránkám podle autorského zákona
(zák. č. 121/2000 Sb., v platném znění). Provozovatel je vykonavatelem všech majetkových
autorských práv k vlastnímu obsahu Stránek, tj. textům, obrázkům, náčrtům a grafice. Obsah Stránek
nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele pozměňován, kopírován, stahován
nebo jinými způsoby rozšiřován samostatně ani jako součást jiných dokumentů. Toto ustanovení se
nevztahuje na pořizování kopií k soukromým nekomerčním účelům za předpokladu, že tímto
nedochází poškozování autorských práv Provozovatele nebo třetích stran, které poskytly
Provozovateli právo k užití svých autorských děl na těchto Stránkách.

3. Omezení odpovědnosti Provozovatele
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a
informací na Stránkách, s výjimkou těchto Podmínek, má pouze informativní a nezávazný charakter a
v žádném případě nemá povahu 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 obsahu Stránek.
Provozovatel vyvíjí veškeré možné úsilí, aby uchránil Stránky před viry, ale nemůže vydat jakoukoli
záruku, že stránky žádné viry neobsahují. Uživateli se doporučuje vždy provést příslušná opatření k
zajištění vlastní bezpečnosti a před stahováním informací, softwaru nebo dokumentace použít
antivirový program.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou
vzniknout v souvislosti s používáním, omezením dostupnosti, přerušením nebo ukončením provozu
Stránek.

4. Odkazy na jiné internetové stránky a reklama třetích stran
Součástí obsahu Stránek mohou být odkazy na internetové stránky třetích stran. Za obsah těchto, ani
jakýchkoli jiných internetových stránek, které lze prostřednictvím Stránek navštívit, Provozovatel
neodpovídá.
Pokud internetové stránky třetích stran obsahují odkaz na tyto Stránky, neodpovídá Provozovatel za
tyto odkazy ani jejich obsah, pokud je předem písemně neschválil.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu nebo jinou formu marketingové komunikace
prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím Stránek.

5. Chování uživatele
Uživatel se musí při používání Stránek řídit platnými právními předpisy České republiky a těmito
Podmínkami. Současně se zavazuje, že nebude zejména:
•
•
•
•
•
•

zasahovat do těchto Stránek a ohrožovat bezpečnost Stránek pro něj samotného i jeho
bezpečnost pro ostatní uživatele,
využívat Stránky pro rozesílání nevyžádaných a řetězových zpráv (tzv. spam),
zasílat na tyto Stránky zprávy obsahující viry nebo nebezpečné či jinak škodlivé programy,
pokoušet se proniknout na účty jiných uživatelů Stránek,
pokoušet se získat přístup k těm částem Stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
šířit na Stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména
zprávy či dokumenty, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, zprávy, které
jsou proti lidské důstojnosti, mají diskriminační charakter z hlediska pohlaví, rasy,
náboženského vyznání nebo propagují násilí či zločin.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k omezení dostupnosti, přerušení nebo
ukončení provozu Stránek.

6. Ochrana osobních údajů
Přístup na Stránky nevyžaduje poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Stránky nevyužívají při návštěvě
uživatelů soubory typu cookies nebo jiné podobné nástroje pro sledování aktivity uživatele Stránek.
Některé služby poskytované Provozovatelem na Stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny

poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
V takovém případě bude uživateli před poskytnutím osobních údajů poskytnuté odpovídající poučení
a informace o důvodech, způsobech a době zpracování osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s
těmito údaji nakládat v souladu s výše uvedenými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu
nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv
újmě osoby, které se údaje týkají.

7. Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky jsou účinné od 1. ledna 2021. Provozovatel je oprávněn je kdykoli měnit bez
předchozího upozornění.
Pro tyto podmínky používání jsou směrodatné zákony České republiky. Ve všech sporech, které
mohou nastat v souvislosti s používáním těchto Stránek, je místem jurisdikce stanovena Česká
republika.

