Podmínky užívání
My v Zingro s.r.o. jasně a otevřeně sdělujeme, jak shromažďujeme a používáme údaje o vás. V
zájmu průhlednosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jak a kdy používáme
soubory cookie. Tyto zásady pro soubory cookie se vztahují na všechny produkty a služby Zingro
s.r.o., které na ně odkazují.

Autorská práva
Vlastníky a provozovateli internetových stránek srovpolsku.cz je společnost Zingro s.r.o., která je v
souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto
internetovým stránkám (dále jen "Provozovatelé").
Provozovatelům náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na
stránkách srovpolsku.cz , včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení
na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.
Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto
Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří
souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv
způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatelů.

Cookies
"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele.
Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její
používání.
Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatelů používají cookies. Na základě anonymních
datových objektů například Provozovatelé sledují celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil,
musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies,
nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky
využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto
stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně
nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou
projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.
Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za
oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

