Podmínky používání pro IPCO
Tyto podmínky používání (“Podmínky“) platí pro webové stránky https://www.ipco.io, mobilní
webové stránky, související mobilní aplikace či jiný související kanál (vše dohromady
“Stránka” nebo “Stránky”) vlastněné a provozované společností XIXOIO a.s., založené dle
práva České republiky, identifikační číslo 073 66 949, se sídlem Rooseveltova 166/10,
Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika ("my" nebo "naše"). Používáním našich Stránek
nebo přistupováním k jakémukoliv obsahu, který poskytujeme na Stránkách, souhlasíte s
těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s některým ustanovením těchto Podmínek, nemáte
právo naše Stránky používat.
Datum poslední změny: 23. listopad 2018

Stránky nepředstavují nabídku uzavřít jakoukoliv smlouvu
Stránky jsou určeny pouze pro demonstrativní účely. Informace zveřejněné na Stránkách
nepředstavují žádnou nabídku k uzavření jakékoliv smlouvy. Stránky jsou výhradně
informativní a jejich cílem není uzavření jakékoliv smlouvy mezi námi a vámi. Obsah Stránek
vás informuje o naší budoucí službě a je určen pouze k popisu, prokázání a vysvětlení jejího
procesu. Používáním těchto Stránek souhlasíte s tím, že obsah má pouze informativní účely.

Duševní vlastnictví
Tyto Stránky a veškerý původní obsah, ochranné známky a jiná duševní vlastnictví patří
nám nebo příslušným vlastníkům (včetně, nikoliv však výlučně, návrhů, textů a informací).
My a příslušní vlastníci jsme jedinými vlastníky všech práv duševního vlastnictví.
Tyto Stránky by měly být používány pouze pro osobní potřebu. Nejste oprávněni kopírovat,
reprodukovat, upravovat, distribuovat nebo využívat jakýkoli obsah pro komerční nebo
nekomerční účely. Veškerý obsah je chráněn zákony o duševním vlastnictví.

Porušení autorských práv
Nezodpovídáme za žádné porušení autorského práva vyplývající z obsahu zveřejněného na
Stránkách uživateli nebo jinými třetími stranami. Pokud se domníváte, že vaše práva v
oblasti autorských práv jsou porušována, informujte nás, abychom mohli situaci prověřit a
podniknout příslušná opatření.
Abychom mohli prošetřit vaše tvrzení o porušení, měli byste nám poskytnout následující
informace:
i. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských
práv; ii. Popis díla chráněného autorskými právy, o kterých tvrdíte, že byla porušena; iii.
Popis místa, kde je údajný porušený materiál umístěn na Stránkách; iv. Vaši adresu,
telefonní číslo a e-mailovou adresu; v. Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že
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sporné použití není autorizováno majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo
zákonem.

Zřeknutí se a omezení odpovědnosti
Nemůžeme zaručit přesnost informací zveřejněných na Stránkách. Nejsme zodpovědní za
jakékoli újmy nebo škody, které utrpíte v důsledku používání Stránek nebo jejich obsahu.
Veškerý obsah využíváte na vlastní nebezpečí. Obsah poskytovaný na webových stránkách
je bez záruky.
Rovněž nelze zaručit, že Stránky jsou bez chyb a že váš přístup k nim nebude přerušen.
Nejsme zodpovědní za jakékoli chyby nebo závady Stránek.
Vyhrazujeme si právo provádět změny nebo opravy Stránek kdykoli bez upozornění.
Vyhrazujeme si výlučné právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu či bez důvodu uzavřít Stránky
bez předchozího upozornění. Neodpovídáme za selhání uložení obsahu, který jste odeslali
na Stránky.

Odškodnění
Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a nebudete vymáhat náhradu škody či jiné újmy v
případě, že porušíte tyto Podmínky a/nebo Zásady ochrany osobních údajů a/nebo Pravidla
pro užívání cookies. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte v souvislosti s jakýmikoliv nároky a
výdaji vyplývajícími z vašeho užívání Stránek.

Porušení Podmínek
Nezákonné a/nebo neoprávněné využití Stránek bude prošetřeno a budou podniknuty
příslušné právní kroky.
Odpovídáte za veškeré náklady a škody, včetně náhodných a následných škod
způsobených vaším porušením těchto Podmínek nebo porušením našich práv.

Oddělitelnost
Tyto Podmínky, spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a Pravidly pro užívání cookies
představují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně používání Stránek. Pokud se některé
ustanovení této dohody stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá to vliv na
platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této dohody nebo této dohody jako
celku. Tato dohoda zůstane plně platná, účinná a vymahatelná.
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Příslušné právo
Tyto Podmínky se řídí zákony České republiky. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek
nebo vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami budou vyřešeny příslušnými orgány
(zejména soudy) České republiky.

Změny těchto Podmínek
Vyhrazujeme si právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu provádět změny těchto Podmínek. O
případných změnách vás budeme informovat změnou data v kolonce “Datum poslední
změny” a jiným vhodným způsobem (např. upozorněním na Stránce). Jakékoliv změny či
úpravy těchto Podmínek vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění změněných či upravených
Podmínek na Stránce. Užíváním Stránky se vzdáváte práva na upozornění o každé
konkrétní změně či úpravě.
Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Podmínky, abyste vždy měli ty nejaktuálnější
informace. Používáním Stránky po zveřejnění změněných či upravených Podmínek dáváte
najevo, že jste si nové Podmínky přečetli a jste tedy obeznámeni s nejaktuálnější verzí
těchto Podmínek a že přijímáte změny či úpravy těchto Podmínek.
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