Podmínky používání serveru Studijnimaterialy.cz
Registrací souhlasí uživatel automaticky s níže uvedenými podmínkami:
Obecná ustanovení
1 Studijnimaterialy.cz jsou portálem pro všechny studenty ČR a SR, který nabízí
největší databázi studijních materiálů na českém internetu, možnost jejich stahování,
záložkování a sdílení s ostatními studenty.
2 Provozovatel serveru Studijnimaterialy.cz (http://beta.studijnimaterialy.cz) je
oprávněným provozovatelem a správcem serveru.
3 Uživatel ukládá na server materiály ve formě textových dokumentů, obrázků apod.
s cílem vlastního použití či zpřístupnění ostatním uživatelům. Server
Studijnimaterialy.cz umožňuje s těmito materiály pracovat formou nahrávání, mazání,
zasílání apod.
4 Tato pravidla nabývají platnosti jejich zveřejněním.
Uživatel
1 Uživatel serveru je osoba zaregistrovaná na serveru Studijnimaterialy.cz.
2 Povinností uživatele je pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek
používání. Správce serveru si vyhrazuje právo Podmínky používání kdykoliv
pozměnit bez udání důvodu. Uživatel bude na tuto změnu upozorněn na stránkách
serveru či emailem. Uživatel má právo vyjádřit nesouhlas se změnami Podmínek
používání, pokud tak však neučiní do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí jejich
platnosti, znamená to, že s nimi automaticky souhlasí.
3 Uživatel je povinen uvést svoji emailovou adresu a další požadované údaje v v
souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Správce serveru
nezodpovídá za zneužití cizí emailové adresy jinou osobou.
4 Uživatel má povinnost během užívání serveru se zdržet jakýchkoliv projevů
neslušného chování (např. vulgární a jinak společensky nevhodné projevy).
5 Uživatel může kdykoliv ukončit svoje členství na serveru. Všechny údaje o uživateli
budou automaticky vymazány.
6 Uživatel zároveň souhlasí s reklamou na stránkách serveru, která je jeho nedílnou
součástí.
Provozovatel

1 Provozovatel má právo vyloučit uživatele z používání služeb serveru v případě
porušení stanovených pravidel v Podmínkách používání.
2 Provozovatel neodpovídá za správnost údajů vložených uživatelem. Provozovatel
serveru nezodpovídá za zneužití těchto údajů třetí osobou a nenese odpovědnost za
škodu tímto způsobenou.
3 Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat uživatelem vkládaná data a v případě
potřeby tato data pozměnit či odstranit.
4 Provozovatal je oprávněn kdykoliv změnit služby serveru, stejně jako měnit jeho
grafické rozhraní, a to bez předchozího varování či uvedení důvodu.
Data
1 Přidávat data mohou pouze registrovaní uživatelé. Uživatel zároveň prohlašuje, že
jím přidaná data jsou v souladu se zák. č. 121/2000 Sb.
2 Přidáním dat na server poskytuje uživatel provozovateli automaticky licenci k těmto
datům za podmínek stanovených v GNU Free Documentation License (česky).
Ochrana osobních dat
Veškerá uživatelem poskytnutá data jsou zpracovávána v souladu se zák. č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

