Smluvní podmínky užívání Webových stránek Fitrecepty.info (dále jen “Podmínky”)
1. Tyto Podmínky stanovují podmínky a pravidla užívání Webových stránek Fitrecepty.info
(dále jen “Webové stránky”) provozované společností VERDON CAPITE s.r.o. (IČ:
03497054, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232448 (dále jen
“Provozovatel”). Odsouhlasením Podmínek se uživatel těchto Webových stránek (dále jen
“Uživatel”) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená.
1.2. Uživatel Webových stránek je jakákoliv fyzická osoba, která navštíví a/nebo používá
webovou stránku www.fitrecepty.info.
Webová stránka
2.1. Přístup na stránku a její používání se řídí těmito Podmínkami. Užíváním Webových
stránek vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami a jejich dodržováním, jakož i
dodržováním obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky.
2.2. Pro užívání webových stránek není nutné se registrovat. Registrace je vyžadována
pouze pro využívání některých služeb.
2.2. Registrace na stránce je dostupná pouze uživatelům starším 13 let. Uživatele mladší
než 13 let se mohou na Webových stránkách registrovat pouze s výslovným souhlasem
zákonného zástupce.
2.4. Při registraci je Uživatel povinen sdělovat pravdivé a úplné údaje.
Soukromí Uživatelů a Ochrana osobních údajů Uživatelů
3.1. Podrobné informace o Zásadách zpracování osobních a dalších zpracovávaných údajů
naleznete zde.
3.2. Uživatel, kterým je fyzická osoba, dává registrací na Webových Stránkách Provozovateli
výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto
osobní údaje Uživatel při registraci zadá. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může
být kdykoli odvolán, a to elektronickou poštou na adrese info@fitrecepty.info či písemně na
adrese: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Provozovatel se tímto zavazuje po
doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze
své databáze odstranit.

Uživatelský obsah
4.1. Uživatel nesmí do hodnocení, komentářů ani poznámek, které přidává, vkládat obsah,
který je v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými předpisy České republiky.
4.2. Provozovatel nekontroluje obsah vložený na Webové stránky Uživateli. Jedná výhradně
v případech, kdy jsou příspěvky Uživately považovány za nevhodné a jsou nahlášeny
Provozovateli.

Práva z duševního vlastnictví
5.1. Provozovatel je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat veškerá
majetková práva k stránkám a obsahu na nich umístěnému.
5.2. Veškerá autorská a průmyslová práva provozovatele k materiálům publikovaným na
stránkách jsou vyhrazena, publikování nebo jiné veřejné šíření obsahu stránek bez
předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.
5.3. Uživatelé smí pořizovat kopie materiálů publikovaných na stránkách a vytvářet tištěné
kopie pouze pro osobní potřebu.
5.4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické
podstaty či obsahu stránek. Porušení tohoto zákazu může být sankcionováno podle platných
předpisů o právech k duševnímu vlastnictví, jakož i trestněprávních a dalších předpisů.
Zabezpečení a odpovědnost
6.1. Uživatel nesmí žádným způsobem prolomit zabezpečení Webových stránek, ohrozit či
ohrožovat provoz Webových stránek nebo získávat z Webových stránek údaje, které mohou
být osobním údajem o jiném Uživateli.
6.2. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost
a/nebo nedostupnost Webových stránek v důsledku technických problémů.
6.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které
uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním Webových stránek. Provozovatel
také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou
jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek.

Závěrečná ustanovení
7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky, a to i bez
předchozího upozornění.

