Podmínky provozu webu
1. Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek poradnaposkozenym.cz
provozovaných společností FF InPo, s.r.o., se sídlem Klenovice na Hané 177, 79823, IČO: 02393069,
(dále jen "Stránky").
2. Stránky provozuje společnost FF InPo, s.r.o., se sídlem Klenovice na Hané 177, 79823, IČO:
02393069 (dále jen jako "Provozovatel").
3. Všichni návštěvníci, kteří přistupují a používají Stránky provozované Provozovatelem (dále jen
"Návštěvníci") jsou povinni seznámit se s těmito Podmínkami před započetím užívání Stránek. Pokud
Návštěvník s podmínkami nesouhlasí je povinen Stránky ihned opustit.
4. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek.
5. Majitelem veškerého publikovaného obsahu Stránek je Provozovatel, který je oprávněn v souladu s
právními předpisy k šíření veškerého obsahu na Stránkách.
6. Jakékoliv užití Stránek nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití
formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je bez
předchozího souhlasu Provozovatele zakázáno.
8. Každý Návštěvník užívá Stránky na vlastní riziko. Veškerý obsah Stránek slouží pouze jako obecná
informace Návštěvníkům.
9. Před jakýmkoliv právním jednáním Návštěvníka, učiněným na základě informací uvedených na
Stránkách je Návštěvník povinen ověřit si platnost takových informací u specializovaného poradce na
danou problematiku. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé
využitím zveřejněných informací Návštěvníkem a žádné z uvedených informací nejsou závazným
právním doporučením či radou Provozovatele Návštěvníkovi.
10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou
jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho Stránek a neodpovídá za obsah sdělení, které si
mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zejména diskusní fóra, diskusní
skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné
považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
11. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v souvislosti s připojením
a užíváním Stránek a dále za újmy vzniklé z důvodu jejich částečné, nebo úplné nefunkčnosti.
Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a neodpovídá za jakékoliv
přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám, nebo
nemožnosti využívání jejich obsahu.
12. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit
jakoukoliv část obsahu Stránek.
13. Provozovatel upozorňuje Návštěvníka svých stránek, že v souvislosti s některými službami může
existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude Provozovatel
povinna se řídit.
16. Pro evidenci Návštěvníků a individuální nastavení některých částí Stránek používá Provozovatel
soubory cookies, a to v souladu se Zásadami cookies.

18. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Stránkách. Provozovatel si
vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 15.4.2020. V
případě, že s těmito Podmínkami nesouhlasíte, opusťte tyto Stránky a nadále je nepoužívejte.

