Podmienky používania
1. Základné ustanovenia
1.1
Prevádzkovateľom informačného portálu www.podujatie.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť
GIBOX, s.r.o., Pod Donátom 12/136, 965 01 Žiar nad Hronom. Všetok textový, obrazový a
multimediálny obsah publikovaný na doméne podujatie.sk je chránený autorskými právami
prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s
prevádzkovateľom.
1.2
Službou sa rozumie prístup na portál prevádzkovaný poskytovateľom a využívanie súvisiacich
služieb poskytovaných prostredníctvom tohto portálu (ďalej len "služba").
1.3
Prevádzkovateľ poskytuje služby portálu používateľom bezodplatne, rovnako používatelia nemôžu
od prevádzkovateľa požadovať odmenu za publikovanie obsahu.
1.4
Používateľom služby je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle riadne
vyplnený registračný formulár pod podmienkou, že odoslaný registračný formulár bude
poskytovateľom akceptovaný tak, ako je uvedené v bode 2. 1 článku 2. Registračný formulár je
používateľovi prístupný na adrese portálu. Používateľom je aj neregistrovaný návštevík portálu.
1.5
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do portálu a zmenu poskytovaných služieb, vrátane
zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmenu podmienok je
však povinný užívateľov bezodkladne a dostatočne účinnou formou upozorniť.
1.6
Súhlas s týmito podmienkami používania je nevyhnutnou podmienkou registrácie používateľa,
uverejňovania obsahu a aktívneho využívania služieb portálu.

2. Registrácia používateľa
2.1
Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane prístupového
hesla, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. Poskytovateľ
služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu
službu, resp. túto používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do
registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.
2.2
Prístup k službe je podmienený zadaním správneho prístupového hesla používateľa, pričom zadanie
správneho prístupového hesla používateľa je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia služby.
Použvateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený
kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Heslo používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený
ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla
ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla vznikla škoda aj poskytovateľovi, prípadne tretej
osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu používateľ.

3. Ochrana osobných údajov a súkromia
3.1
Používateľ služby www.podujatie.sk dáva spoločnosti GIBOX, s.r.o., výslovný súhlas na
spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári na internetovej
stránke www.podujatie.sk spoločnosti GIBOX, s.r.o., a to dovtedy, pokiaľ bude registrovaným
užívateľom služby. GIBOX, s.r.o., sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho
výslovného súhlasu užívateľa, okrem prípadu, ak by bola spoločnosti GIBOX, s.r.o, zákonom alebo
rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.
Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Z.z.
poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia.
3.2
Kontaktné údaje používateľa prevádzkovateľ využíva výlučne na účely spojené s prevádzkovaním
služby a nepokytuje ich iným osobám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie aj
zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby,
ktoré však prevádzkovateľ posiela vo frekvencii maximálne 1-krát za týždeň. Súčasťou správ od
prevádzkovateľa môžu byť aj krátke reklamné informácie tretích strán.

4. Práva a povinnosti používateľa
4.1
Používateľ je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, týmito registračnými podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými
pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými
pravidlami slušného správania sa.
4.2
Používateľ služby sa zaväzuje používať službu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie
je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.
4.3
Používateľ služby sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby, rovnako tak sa
zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.
4.4
Používateľ služby sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých
šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi poskytovateľa,
bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a
základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci
služby, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby používateľ
sprostredkoval, tento výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom
takýchto informácií a súborov poskytovateľovi služby resp. iným osobám.
4.5
Používateľ nesmie využívať službu na zverejňovanie akejkoľvek reklamy, pokiaľ mu to nebolo
výslovne povolené prevádzkovateľom. Za reklamu sa považuje akékoľvek obrazové, textové či
multimediálne komerčné posolstvo, reklama politických strán a hnutí, ale aj výzvy na súkromné
peňažné zbierky.
4.6
Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za obsah, ktorý zasiela na portál za účelom zverejnenia a

zaväzuje sa poskytovať pravdivé a úplné informácie.
4.7
Používateľ je v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. autorský zákon, Trestný zákon,
Občiansky zákonník) zodpovedný za poškodenie práv oprávnenej osoby, ktoré vznikne z dôvodu
neoprávneného použitia obsahu, ku ktorému sa viažu jej práva v zmysle tohto bodu.

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
5.1
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť registračné podmienky, ďalej
si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho
oznámenia používateľovi. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa
k službe.
5.2
Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným
obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má poskytovateľ za
týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.
5.3
Poskytovateľ ani používateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane
ušlého zisku. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:
- škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými používateľom, vrátane škody spôsobenej
informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie používateľ sprostredkoval prostredníctvom služby,
- škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú
nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných používateľom prostredníctvom služby,
- škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla,
- škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou
údajov, ako aj zrušením prístupu používateľovi zo strany poskytovateľa.
- škodu spôsobenú stratou údajov zo strany poskytovateľa webhostingových služieb.
5.4
Prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie
spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti portálu. Neručí však za stopercentnú funkčnosť
poskytovaných služieb. Používateľ nemá nárok na akéhokoľvek úhradu škody spôsobenú
používaním portálu.
5.5
Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z
portálu obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k
službám portálu používateľom, ktorí v minulosti porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je
oprávnený vymazať registráciu a príspevky používateľa, ktorý porušil podmienky používania.

6. Platnosť a účinnosť
6.1
Tieto podmienky boli dohodnuté na neurčitý čas.
6.2
Prevádzkovateľ a používateľ môžu vzájomný zmluvný vzťah podľa týchto podmienok kedykoľvek
a bez obmedzenia ukončiť.

6.3
Tieto podmienky v platnom znení nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne aj písomné dohovory a
zmluvy medzi prevádzkovateľom a používateľom týkajúce sa rovnakého predmetu plnenia.
6.4
Podmienky sú pre používateľa a prevádzkovateľa záväzné od momentu prvého prístupu používateľa
na portál bez ohľadu na ich prípadnú budúcu zmenu zo strany prevádzkovateľa. Zmeny a doplnky
podmienok sú pre používateľa účinné od opätovného iniciovania spojenia so serverom
prevádzkovateľa.
6.5
Oznamy určené používateľovi budú zasielané prostredníctvom elektronickej pošty alebo budú
umiestnené na portáli.
6.6
Tieto registračné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.04.2010 a platia do ich
najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s bodom 5. 1 článku 5.

7. Záverečné ustanovenia
7.1
Tieto všeobecné podmienky sa spravujú právom Slovenskej republiky. Otázky, ktoré všeobecné
podmienky neriešia, sa spravujú ustanoveniami autorského zákona, Občianskeho zákonníka,
Trestného zákona, zákona o ochranných známkach, zákona o reklame a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
7.2
Ak sa niektoré z ustanovení týchto podmienok stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto
skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšných ustanovení.
V Žiari nad Hronom 01.04.2010
GIBOX s.r.o.

