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Podmínky používání webových
stránek PeknyDen.cz
Obecná ustanovení
Provozovatelem internetových stránek www.PeknyDen.cz je Lukáš Hroch bytem Žižkova
666, 543 01 Vrchlabí, (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.
Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k
vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky,
jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových
stránkách.
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových
stránek www.PeknyDen.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky www.PeknyDen.cz
jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání
Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.PeknyDen.cz bude řídit předpisy
platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude
jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje,
že zejména nebude:
• šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy
České republiky,
• zveřejňovat materiály, které jsou hanlivé, nezákonné, neslušné, obscénní, urážlivé nebo
výhrůžné jakýmkoli způsobem,
• zveřejňovat materiály, které podněcují jiné osoby k porušení zákonů,
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• zveřejňovat materiály, které porušují zákony na ochranu autorských práv nebo jiná
vlastnická práva dalších osob,
• zveřejňovat materiály, které obsahují viry nebo jiné škodlivé součásti,
• zveřejňovat nepravdivá či klamná fakta nebo nepravdivé popisy míst a akcí.
Provozovatelé míst a pořadatelé akcí mohou na PeknyDen.cz bezplatně prezentovat:
• místa a akce pro děti do 12 let,
• vzdělávací akce o rodičovství a výchově,
• akce jiného typu pro rodiče se zajištěným hlídáním dětí.
Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo odstranit akce a místa, která nespadají
do výše uvedeného výčtu. Popisy akcí a míst mohou být redakčně upraveny.
Materiály zveřejněné uživatelem na www.PeknyDen.cz se stávají obsahem
www.PeknyDen.cz a přecházejí do vlastnictví provozovatele se všemi právy.
Provozovatel si vyhrazuje právo kontaktovat registrované provozovatele míst a pořadatele
akcí za účelem aktualizace a ověření údajů zveřejněných v popisu jejich míst a akcí nebo
za účelem nabídky služeb souvisejících s prezentací jejich míst a akcí na
www.PeknyDen.cz.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah internetových stránek www.PeknyDen.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.
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Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům
mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.PeknyDen.cz.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům
mohou vzniknout v souvislosti s výpadkem provozu internetových
stránek www.PeknyDen.cz.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace
prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.PeknyDen.cz.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím
subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.PeknyDen.cz.

Ochrana osobních údajů
Přístup na stránky www.PeknyDen.cz.cz nebo některé služby poskytované
provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně
podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000
Sb, o ochraně osobních údajů.
Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy
a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje
získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel
dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro ověřování správnosti a
aktuálnosti informací o akcích a místech zveřejňovaných na www.PeknyDen.cz.
Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.
Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny
dne 4. 5. 2014 a ruší se tímto podmínky z 29. 10. 2013.
Dotazy nebo připomínky k podmínkám používání www.PeknyDen.cz, můžete je odeslat
na e- mail redakce@peknyden.cz.
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