
 

PODMÍNKY A PRAVIDLA POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

Při návštěvě a používání webové stránky je třeba dodržovat následující podmínky: 

Při návštěvě a používání našich webových stránek plně souhlasíte s těmito podmínkami a 

pravidly a jejich dodržováním.  

Jméno a adresa webových stránek: https://inno-comp.hu 

Vlastník webových stránek   INNO-COMP, LLC. 

Registrační číslo vlastníka: Cg. 05-09-007486 

DIČ vlastníka: 11797881-2-05 

E-mailová adresa vlastníka: innocomp@innocomp.hu 

Poskytovatel hostingu: WEB CONTROL, LLC. 

Registrační číslo poskytovatele hostingu: Cg. 09-09-019576 

DPH číslo poskytovatele hostingu 22921433-2-09 

Elektronická adresa poskytovatele hostingu: info@web-control.hu 

JINÉ RELEVANTNÍ PODMÍNKY 

Současné smluvní podmínky také odkazují na následující zásady, které platí při používání našich 

webových stránek: 

 Zásady ochrany osobních údajů(https://inno-comp.hu/adatkezelesi-

tajekoztato/),obsahující podmínky pro správu a používání osobních údajů 

shromážděných o vás. Během používání této webové stránky výslovně souhlasíte se 

správou a zpracováváním svých údajů a zajistíte, že veškerá data, která jste poskytli, 

jsou správná. 

PŘÍSTUP NA WEBOVOU STRÁNKU 

Přístup k webové stránce je povolen dočasně, vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit služby 

poskytované na webových stránkách bez konkrétního oznámení. Nepřebíráme odpovědnost 

za neomezený přístup na webové stránky ani za jakýkoli obsah na nich. Celá webová stránka 

nebo  

jakákoli její část může být pozastavena, zrušena, smazána nebo změněna bez konkrétního 

oznámení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za Webovou stránku, která není dostupná bez 

ohledu na důvody. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem webových stránek 

nebo k celým. 
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Je vaší odpovědností přijmout veškerá nezbytná opatření k přístupu na web; navíc jste také 

zodpovědní za to, abyste zajistili, že všechny osoby, kterým je udělen přístup k webovým 

stránkám pomocí vašeho internetového připojení, jsou seznámeny s těmito podmínkami a 

souvisejícími právními předpisy a s jejich souladem. 

Žádný automatizovaný systém nebo software nesmí být používán vámi nebo jakoukoli třetí 

stranou za účelem extrahování obsahu webových stránek a jejich dat pro komerční účely, 

ledaže jsme uzavřeli písemnou dohodu o získávání takových údajů a dali jsme k tomu výslovný 

souhlas. 

ZMĚNY PODMÍNEK A PRAVIDEL 

Tyto smluvní podmínky můžeme kdykoli změnit; proto je vaší odpovědností seznámit se s 

platnými podmínkami a sledovat případné změny. Pokud budete nadále používat webovou 

stránku, budeme to považovat za váš souhlas s těmito změnami. Pokud však s našimi změnami 

nesouhlasíte, prosíme, přestaňte používat webové stránky. 

ZMĚNY NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE 

Webové stránky můžeme čas od času aktualizovat a kdykoli změnit dostupný obsah. Vezměte 

prosím na vědomí, že jakýkoli obsah na našich webových stránkách může být zastaralý a 

nebudeme mít žádnou odpovědnost za provedení aktualizací. Nezodpovídáme se za to, pokud 

naše webová stránka nebo obsah obsahuje chyby nebo nedostatky. 

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Veškerá práva duševního vlastnictví, včetně, ale nikoliv výlučně, obsahu webových stránek a 

obsahu a materiálů obsažených na nich - pokud není výslovně stanoveno jinak - jsou 

vlastnictvím majitele webových stránek (včetně např. všech textů, obrázků, video obsah, html 

kódy a tlačítka - dále jen: "Obsah").  

Můžete navštívit, číst, tisknout a používat webovou stránku a obsah výlučně pro vlastní osobní, 

nekomerční využití a účely.  

Pokud jde o vaše používání webových stránek a jejich obsahu, platí následující omezení. Vy: 

 nesmíte odstranit žádné odkazy týkající se autorských nebo jiných majetkových práv v 

obsahu; 

 nesmíte obsah webových stránek používat jakýmkoli způsobem, který by porušoval 

autorská práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva majitele webových 

stránek nebo třetích stran; nebo 

 nesmíte kopírovat, upravovat, jinde zobrazovat, publikovat, distribuovat, vysílat nebo 

využívat webové stránky a / nebo obsah. 

PŘESNOST INFORMACÍ A OBSAHU 

Obsah a informace zobrazené na této webové stránce jsou bezplatné. 
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Názory a pohledy uživatelů třetích stran na webových stránkách obsažených v obsahu odrážejí 

názory a pohledy příslušných osob, které je podávají, a nikoliv názory vlastníka webových 

stránek; proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah výše zmíněných názorů a pohledů. 

Webové stránky, informace a obsah dostupný na webových stránkách jsou zobrazeny ve stavu 

"skutečně dostupný". Nezaručujeme ani neneseme odpovědnost za informace a obsah 

poskytované prostřednictvím webových stránek ani za jakékoli informace poskytnuté a 

využívané přímo nebo nepřímo prostřednictvím webové stránky a vyhrazujeme si právo 

provádět jakékoli změny nebo opravy bez konkrétního předchozího oznámení. 

Komentáře zveřejněné na této webové stránce nesmí být považovány za důvěryhodnou radu. 

Nezodpovídáme za případné nepřesnosti nebo nedostatky, které jsou na webových stránkách 

přítomny, a za rozhodnutí, která vycházejí z informací a názorů obsažených na této webové 

stránce, je výhradně zodpovědný uživatel. 

VYTVOŘENÍ ODKAZU K WEBOVÉ STRÁNCE 

Můžete vytvořit odkaz na domovskou stránku webové stránky, pokud účel bude legitimní a 

nebude porušovat naši dobrou pověst. Vytvořit takový odkaz vytvořit v případě, že by to 

znamenalo neexistující spojení nebo neexistující schválení nebo souhlas od nás. Nesmíte 

vytvořit odkaz na naše webové stránky na webových stránkách, které nejsou vaším majetkem. 

Webová stránka nesmí být umístěna do rámce na žádné jiné webové stránce; navíc můžete 

vytvořit odkaz výlučně na domovskou stránku naší webové stránky. 

Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k vytvoření odkazu bez konkrétního oznámení. 

Webová stránka, na níž je odkaz vytvořen a musí ve všech ohledech vyhovovat normám obsahu 

stanoveným v příslušných podmínkách použití. Pokud máte v úmyslu používat obsah našich 

webových stránek jakýmkoli způsobem, který není uveden výše, kontaktujte nás. 

ODKAZY NA JINÉ DOMÉNY 

Webové stránky a / nebo obsah mohou obsahovat odkazy na domény třetích stran. Pokud se 

rozhodnete navštívit doménu třetí strany, můžete tak učinit na vlastní nebezpečí. Nebudeme 

zodpovídat za obsah zobrazený na jeho základě, přesnost nebo názory vyjádřené na těchto 

doménách. Odkaz na jinou doménu neznamená, že my nebo naše webové stránky se 

nemůžeme angažovat ve vztahu k jiné příslušné doméně, jejímu majiteli nebo operátorovi. 

Prohlížení jakékoli jiné domény nebo jakékoliv interaktivity na ní, včetně domén obsahujících 

odkaz na webovou stránku, by měla být příslušná doména provedena v souladu s vlastními 

pravidly a předpisy. Prosíme, přečtěte si příslušná pravidla a podmínky předem. 

Naše komunikace s vámi může obsahovat informace získané z domény třetí strany. Všechny 

materiály získané z domény třetí strany jsou jasně identifikovány a poskytujeme odkaz na 

zdrojovou stránku. Nebereme žádnou odpovědnost  

za jakýkoli materiál získaný nebo publikovaný jakoukoli třetí stranou, který byl označen jako 

součást naší komunikace s vámi. 
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Pokud se při komunikaci s vámi odvoláváme na jinou doménu, takový odkaz nemusí znamenat 

souhlas s referenční doménou. Můžete navštívit propojené domény třetích stran výhradně na 

vlastní riziko a odpovědnost. 

VIRY 

Učinili jsme všechna přiměřená opatření, abychom zajistili, že tato webová stránka bude bez 

viru, ale nepřebíráme odpovědnost za to, že webové stránky neobsahují závady a / nebo viry. 

Jste zodpovědní za to, že máte v počítači nainstalován příslušný software pro detekci virů. 

Je zakázáno umístit nebo přenášet jakékoliv viry, trojan programy, worms, logické bomby nebo 

jiné materiály, které mají škodlivý charakter nebo mohou být technologicky škodlivé pro 

webovou stránku.  

Jakýkoli neoprávněný přístup k webovému serveru, hostitelskému serveru nebo jinému serveru, 

počítači nebo databázi připojené k webové stránce je zakázán. 

Je zakázáno napadnout webové stránky útokem typu denial-of-service nebo útokem typu 

distributed denial-of-service, který je trestným činem; proto o takové chování ohlásíme 

příslušnému orgánu činnému v trestním řízení a budeme spolupracovat s příslušným orgánem 

tak, že odhalíme vaši totožnost; současně vám okamžitě bude zrušeno právo používat naši 

webovou stránku. 

ODPOVĚDNOST 

V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy výslovně vylučujeme: 

 jakoukoli odpovědnost za záruky, které se mohou vztahovat na webovou stránku nebo 

obsah a které by byly stanoveny podle příslušných ustanovení směrnic, obvyklého práva 

a práva vlastnictví. 

 odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné škody, které mohou vzniknout v 

důsledku užívání nebo neschopnosti uživatele používat webovou stránku. 

Výše uvedené vyloučení zahrnuje odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku akcí 

jakéhokoli druhu viru nebo jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo 

telekomunikačního zařízení nebo materiálů přenášených jako součást webových stránek nebo 

materiálů stažených z nich, jiný počítačový kód, soubor nebo program určený k narušení 

fungování, omezování, zničení, omezení nebo ohrožení integrity výše uvedených - s výjimkou 

naší odpovědnosti za úmyslně způsobené škody nebo zranění či ztráty na životě. 

ŠKODY 

Budete nuceni nést zodpovědnost za veškeré škody vyplývající z porušení smluvních podmínek 

nebo souvisejících škod, včetně právních poplatků souvisejících s vymáháním nároku a nároky 

třetích stran. 
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KONKRÉTNÍ PLATNOST 

Pokud budou tyto smluvní podmínky částečně neplatné nebo neplatné, zbývající část těchto 

zásad zůstává v platnosti a závazná vůči stranám. Strany nahradí neplatné části ustanoveními, 

která jsou platná a jsou v souladu s obsahem neplatné části v co nejvyšší možné míře, právně 

vymahatelná, s ohledem na obsah a účel těchto smluvních podmínek. 

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ 

Můžete využít naše webové stránky výlučně pro oprávněné účely. Naše webové stránky 

nemůžete používat: 

 pokud by to bylo v rozporu s příslušnými místními, národními nebo mezinárodními 

právními předpisy nebo stanovy. 

 pokud byste se zachovali nezákonně, podvodně nebo takové chování způsobili. 

 pokud byste porušili práva menšin. 

 pokud byste úmyslně přijímali, odesílali, stahovali, používali nebo opakovaně používali 

materiály, které nejsou v souladu se STANDARDY OBSAHU, jak je uvedeno níže. 

 pokud byste distribuovali nebo odesílali nevyžádané nebo nelegitimní reklamy nebo 

reklamní materiály nebo jiný podobný materiál za účelem komerčního zisku (nevyžádané 

pošty). 

 pokud byste záměrně přenášeli nebo odesílali nebo nahrávali data obsahující viry, trojské 

koně, worms, časované bomby, klávesnicové loggery, spyware, adware nebo jakýkoli jiný 

škodlivý program nebo jakýkoli podobný počítačový kód, který má nepříznivý vliv na 

jakýkoli počítačový software nebo hardware.  

Nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo opětovné využívat naši webovou stránku 

nebo její část. 

Nesmíte vstoupit bez povolení, zabránit, poškodit nebo zasahovat do webových stránek nebo 

jejich částí; zařízení nebo sítě, kterými je web hostován; software potřebný k provozování 

webových stránek; nebo zařízení, sítě nebo software vlastněné nebo užívané třetí stranou. 

SUSPENDACE A UKONČENÍ 

Pokud bychom se domnívali, že jste porušili současné smluvní podmínky prostřednictvím 

webových stránek, můžeme přijmout veškerá opatření, která považujeme za vhodná. 

Nedodržení těchto podmínek může vést k následujícím opatřením z naší strany: 

 Okamžité, dočasné nebo definitivní ukončení vašeho práva používat naše webové 

stránky. 

 Obdržení varování. 

 Zahájení soudního řízení pro nárok na náhradu škody a náhradu výdajů (včetně např. 

administrativních nákladů a právních poplatků) vyplývajících z porušení těchto zásad. 

 Předložením veškerých informací považovaných za nezbytné orgánům činným v trestním 

řízení. 
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APLIKOVANÉ PRÁVO 

Jakékoli spory nebo nároky vyplývající z nebo v souvislosti s těmito smluvními podmínkami 

nebo s užíváním webové stránky, stejně jako jejich výklad, se řídí příslušnými ustanoveními 

maďarského práva. 

Po vzniku jakéhokoli nároku vzniklého z používání nebo souvisejícího s používáním webové 

stránky mají příslušné maďarské soudy výhradní pravomoc nad jakýmkoli takovým řízením; 

Zároveň si ponecháváme právo podat žalobu proti vám v zemi vašeho bydliště nebo v jakékoli 

jiné zemi v případě porušení současných smluvních podmínek. 

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. 

 

 

 


