Pravidlá používania portálu www.sefkuchari.sk
PREAMBULA:

Všetky dostupné informácie poskytované registrovaným používateľom
sú a budú vždy poskytované ZDRAMA
•
•
•
•

Tieto pravidlá sú dostupné v pätičke portálu www.sefkuchari.sk a pri registrácii na tento portál.
Tieto pravidlá sú záväzné v plnom znení pre všetkých registrovaných používateľov.
Akékoľvek zmeny v pravidlách sú vždy dopredu oznámené používateľom prostredníctvom e-mailu.
Účinnosť nových zmien platí od okamihu ich zverejnenia.

Portál:
informácie, služby, algoritmy, postupy, procedúry, funkcie, databázy dostupné na doméne www.sefkuchari.sk dostupné
prevažne cez rozhranie webového prehliadača na rôznych zariadeniach (PC, notebook, tablet, smartphone, mobilny telefón,
smart-TV a iné ...)
Prevádzkovateľ:
autor myšlienky, aplikácie, portálu, zdrojových kódov, algoritmov, procesov, postupov, procedúr a funkcií zabezpečujúcich
netechnický chod a poskytovanie informácií a služieb na doméne www.sefkuchari.sk
Návštevník portálu:
neprihlásený jednotlivec, alebo software, ktorý pristupuje k informáciám a službám na portáli www.sefkuchari.sk
Používateľ:
registrovaný návštevník portálu, ktorý vyjadril súhlas s týmito pravidlami.
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§1
Základné ustanovenia.
Obsahy textov a obrázkov vkladaných používateľom nesmú byť v rozpore so všeobecne uznávanými morálnymi a
etickými pravidlami, nesmú obsahovať sexuálne explicitný materiál v akejkoľvek jeho podobe a nesmú poškodzovať
tretie osoby alebo organizácie a musia byť v súlade s platnými zákonmi a právnym poriadkom Slovenskej Republiky.
Za tieto obsahy je zodpovedný ich zadávateľ.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzať funkčné zmeny v službách, ktoré sú už používané používateľmi.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté používateľom používaním systému.
Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zamedzovať správnemu zobrazovaniu služieb, ani reklám v nich
umiestnených.
Používateľ sa nesmie pokúsiť akýmkoľvek spôsobom poškodiť funkčnosť alebo dobré meno portálu
www.sefkuchari.sk
Používateľ môže na prihlásenie do systému používať výhradne tie prihlasovacie údaje, ktoré mu boli pri registrácii na
portál pridelené.
Používateľ nesmie na portáli používať žiadne programy, ktoré by ho v súťažiach zvýhodňovali.
Používatelia portálu www.sefkuchari.sk s týmito podmienkami súhlasia a nesú za ich porušenie plnú zodpovednosť.
Vyhrané ceny nie sú právne vymáhateľné.
§2
Autorské práva.
Používateľ nesmie vkladať na portál www.sefkuchari.sk obrázky a fotografie, ktoré sú označené vodotlačou iného
portálu, alebo publikácie.
Používateľ môže na portál vypublikovať len také obrázky, na ktoré má oprávnenie alebo je možné ich voľne
publikovať za podmienok určených týmito pravidlami (§2, písm a)
Prevádzkovateľ portálu môže ochrániť používateľom vložené obrázky na portál www.sefkuchari.sk vložením
vodotlače vo forme loga portálu www.sefkuchari.sk a v pätičke a hlavičke obrázku zase časovou pečiatkou,
prihlasovacím menom autora a www adresou portálu: www.sefkuchari.sk.
Prevádzkovateľ poskytuje používateľovi bezodplatne nekomerčnú licenciu na použitie všetkých verejne dostupných
textových, obrazových a zvukových informácií pre vlastné použitie na neobmedzenú dobu ZDARMA.
Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi bezodplatne licenciu na všetky ním poskytnuté textové, obrazové
a zvukové informácie pre použitie výhradne na portáli www.sefkuchari.sk na neobmedzenú dobu ZDARMA.
Používateľ je zodpovedný za to, že pri ďalšom šírení (redistribúcii) informácií získaných z portálu www.sefkuchari.sk
bude tento portál uvedený, ako zdroj informácií.
Licencia poskytnutá prevádzkovateľom portálu používateľovi sa nevzťahuje na použitie informácií dostupných na
portáli www.sefkuchari.sk na tvorbu iného webu – portálu, alebo komerčného tlačového, či elektronického materiálu.
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§3
Registrácia a vedenie účtu.
Používateľ ručí za správnosť údajov, ktoré vkladá pri registrácii.
Prevádzkovateľ portálu môže zrušiť, alebo upraviť registráciu účtov, ktorých názov môže byť vulgárny, alebo môže
iných užívateľov zavádzať (admin, modrátor, správcaportalu, .....)
Používateľ súhlasí, že údaje, ktoré v registrácii uviedol sú správne a môžu byť uvedené vo verejnom katalógu
používateľov, prípadne verejnom rebríčku najlepších používateľov (e-mailová adresa uvedená pri registrácii sa nikde
nezverejnuje).
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zasielanie občasných informatívnych emailových správ o novinkách a prevádzke
portálu www.sefkuchari.sk bude robiť len takým používateľom, ktorí si túto službu BEPLATNE VYŽIADAJÚ
V NASTAVENIACH SVOJHO ÚČTU.
§4
Práva a povinnosti.
Prevádzkovateľ portálu môže kedykoľvek z portálu www.sefkuchari.sk bez udania dôvodu odstrániť akýkoľvek účet,
alebo informáciu bez predchádzajúceho upozornenia. Toto právo bude využité hlavne pri porušení týchto pravidiel.
Používateľ portálu má právo k bezplatnému prístupu ku všetkým informáciám portáli www.sefkuchari.sk a toto právo
sa udaľuje na dobu neurčitú.
Používateľ portálu má právo na vlastnú archiváciu a nekomerčné použitie a distribúciu všetkých informácií
dostupných na portáli www.sefkuchari.sk v digitálnej aj tlačenej podobe za podmienok viditeľne označeného zdroja
týchto informácií. Zdrojom informácií sa myslí portál www.sefkuchari.sk.
Prevádzkovateľ portálu má právo na vlastnú archiváciu a distribúciu všetkých informácií dostupných na portáli
www.sefkuchari.sk v digitálnej aj tlačenej podobe za podmienok viditeľne označeného zdroja týchto informácií.
Zdrojom informácií sa myslí portál www.sefkuchari.sk.
§5
Ochrana osobných údajov.
Prevádzkovateľ portálu nevyžaduje pri registrácii a ani pri používaní portálu údaje charakteru osobných údajov
a preto používateľ berie na vedomie, že za zverejnenie takýchto údajov je zodpovedný sám používateľ.
Prevádzkovateľ portálu umožňuje používateľovi uverejniť kontaktné údaje, ktoré sa môžu zobraziť výhradne takým
používateľom, ktorým na to registrovaný používateľ dá prístup – PRIATEĽOM. Nastavenie zobrazenia kontaktných
údajov si používateľ môže upraviť cez navigačné menu v sekcii NASTAVENIE.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne tretej strane žiadne informácie okrem prihlasovacieho mena, ktoré je
uvádzané pri informáciách, ktoré tento používateľ na portáli zverejnil.
§6
Zrušenie účtu.
Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek účet, alebo vytvorenú službu bez udania
dôvodu, alebo pri porušení niektorých pravidiel.
Každý riadne registrovaný používateľ má právo a možnosť odmietnuť akúkoľvek zmenu v tomto ustanovení zrušením
svojej registrácie zaslaním emailu, v ktorom bude požiadavka na zrušenie konta. Tento email je potrebné zaslať na
adresu prevadzkovatel@sefkuchari.sk.

Dňa: 24.04.2013

strana 2/2

www.sefkuchari.sk

