Podmínky užití webových
stránek ideartstudio.cz
(dále jen "webové stránky")

A. Vymezení platnosti
Ideart studio a jeho spoluvlastníci (dále jen "Dodavatel") ustanovují tyto všeobecné obchodní podmínky.
Dodavatel poskytuje uživateli jeho webové stránky k osobnímu užití za informativním a vzdělávacím účelem.
Následující podmínky užívání webových stránek (dále jen "podmínky") specifikují možnosti a rozsah jejich užívání uživatelem. Prosím, přečtěte si pozorně tyto podmínky před tím, než začnete užívat webové stránky Dodavatele.

B. Přijetí podmínek
Otevřením, prohlížením nebo jakýmkoli užíváním stránek souhlasí uživatel s tím, že bude plně dodržovat
podmínky uvedené v tomto dokumentu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, neměli byste tento web a
jeho obsah užívat.

C. Změna či úprava podmínek
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu či jakoukoli úpravu těchto podmínek a to kdykoli a bez upozornění.
Dodavatel doporučuje uživatelům tyto podmínky pravidelně kontrolovat a řídit se plně jejich obsahem.

D. Ochrana soukromí
Veškeré osobní informace či data poskytnuté Dodavateli skrze jeho webové stránky budou sloužit pouze k
informačním účelům a Dodavatel s nimi nebude nakládat proti vůli uživatele. Dodavatel si vyhrazuje právo
shromaždovat a uchovávat veškeré informace a podklady, které jsou mu dobrovolně poskytnuty uživateli skrze
webové stránky nebo email a stejně tak IP adresy uživatele, typ prohlížeče a operační systém, které uživatel
používá, URL, soubory Cookies, data, informace a akce provedené uživatelem na webových stránkách.
Dodavatel prohlašuje, že pomocí těchto informací se snaží zlepšit uživatelské rozhraní svých webových stránek.
Ochrana soukromí je pro Dodavatele důležitá a prohlašuje, že nepodnikne žádné kroky, které by jakýmkoli
způsobem poškodili uživatele jeho webových stránek.

E. Google analytics
Dodavatel prohlašuje, že může na svých webových stránkách používat služby třetích stran jako například
Google analytics, která pomáhají na základě sběru informací o uživatelích, jako jsou například soubory
Cookies, analyzovat, kolik uživatelů webové stránky navštíví. Tyto informace (IP adresy uživatele, typ prohlížeče

a operační systém, které uživatel používá, URL, soubory Cookies, data, informace a akce provedené uživatelem na webových stránkách atd) jsou shromažďovány a uchovávány společností Google. Google tyto informace může poskytovat třetím stranám na základě zde dostupných podmínek: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

F. Copyright and Trademarks
Veškerý obsah webových stránek je autorským dílem Dodavatele (dále jen "Dílo"). V případě neoprávněného
použití Díla, nebo jeho částí, dochází k páchání trestného činu krádeže, a tím i poškozování Díla a Dodavatele
jako takového. Dodavatel má výhradní právo kdykoliv a bez udání důvodu postihnout takovéto jednání
jednorázovou pokutou. Uživatel není oprávněn nakládat s Dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňuje k úpravám, jinému použití a změnám Díla. Uživatel nesmí Dílo žádným způsobem upravovat, analyzovat,
provádět reverse engineering a jinak do něj zasahovat nebo jej přizpůsobovat k jinému užití než stanovenému
na základě těchto podmínek. Výše uvedené činnosti může uživatel provádět pouze s předchozím písemným
souhlasem Dodavatele. Tento souhlas mu však Dodavatel nemusí poskytnout, a to bez uvedení důvodu.

G. Odkazy na webové stránky třetích stran
Pokud uživatel klikne na jakýkoli z odkazů na webové stránky třetích stran, opustí webové stránky Dodavatele
a od toho okamžiku Dodavatel zcela nezodpovídá za obsah a podmínky užívání daných webových stránek
třetí strany. Uživatel prohlašuje, že si je tohoto upozornění vědom a přebírá veškerou zodpovědnost za své
jednání při návštěvě webových stránek třetích stran.

H. Záruky
Dodavatel na jeho webových stránkách poskytuje aktualizované a neklamavé informace avšak Dodavatel
neposkytuje uživatelům žádné záruky ve smyslu:
(I) webové stránky naplní potřeby a očekávání uživatele
(II) webové stránky jsou neustále přístupné a v provozu bez jakýchkoli poruch
(III) všechny informace na webových stránkách jsou přesné a spolehlivé
(IV) webové stránky nemohou být napadeny žádným virem nebo kybernetickým útokem
(V) webové stránky neobsahují žádné chyby
Jakýkoli materiál stažený z webových stránek uživatel stahuje a otevírá na vlastní riziko a nese plnou zodpovědnost za jakékoli škody na svém zobrazovacím zařízení nebo ztrátu dat plynoucí z užívání daného materiálu
nebo webových stránek Dodavatele.

I. Protizákonná nebo nepovolená aktivita
Uživatel souhlasí že nebude využívat webové stránky k jakékoli protizákonné nebo nemorální aktivitě. Dále
prohlašuje, že nebude tyto webové stránky propagovat, odkazovat a spojovat s jakoukoli protizákonnou, násilnou, nemorální, pobuřující, vulgární, obscénní, výhružnou, politickou, útočnou, pomlouvačnou a obtěžující

tématikou nebo jakýmkoli způsobem, který by napomáhal kriminální činnosti, omezoval práva třetích osob
nebo kradl a poškozoval duševní vlastnictví Dodavatele a jeho osobu. Dodavatel si vyhrazuje právo zamezit
živateli v přístupu na své webové stránky, pokud to uváží za vhodné.

J. Vypnutí webových stránek
Dodavatel si nárokuje právo v jakýkoli čas a z jakéhokoli důvodu odstavit provoz jeho webových stránek bez
předchozí upozornění a stejně tak upravit jakýmkoli způsobem jejich obsah. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost na způsobení škod uživatelům na základě takových kroků.

K. Závěrečná ustanovení
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit nebo doplnit bez předchozího upozornění, a to zejména
při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Dodavatel současně prohlašuje, že na jeho webových stránkách je zveřejněno vždy aktuální znění Podmínek. Tyto Podmínky jsou účinné
dnem vystavení na internetových stránkách Dodavatele.
Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto Podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí Podmínek.

L. Kontakty
Uživatel může kdykoli kontaktovat Dodavatele prostřednictvím online kontaktního formuláře, který je přístupný
na webových stránkách, na emailové adrese: hello@ideartstudio.cz nebo na telefonním čísle: +420 606 594
066. Kontakt je také možno provézt skrze sociální sítě Dodavatele.

Poslední změna v těchto podmínkách byla provedena 1. ledna 2015
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