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PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Společnost 4-INDUSTRY Vás vítá na internetovém portálu www.4-construction.com a ostatních stránkách provozovaných společností 4-INDUSTRY s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). Naše služby Vám poskytujeme na základě
následujících Podmínek poskytování služeb, které mohou
být bez oznámení aktualizované. Aktuální verzi Podmínek poskytování služeb si můžete kdykoliv prohlédnout
na: www.4-industry.com/documents/4INDUSTRY_TOS_
CZ.pdf.
Používáním této internetové stránky souhlasíte s následujícími Podmínkami poskytování služeb:
1. Souhlasíte, že nebudete používat službu k:
a) Nahrávání, emailování, přenášení jakýchkoliv informací anebo zveřejňování informací nelegálních, škodlivých,
výhružných, hanlivých, obtěžujících, nečestných, pomlouvačných, vulgárních, obscénních, na cti utrhačných, útočících na soukromí jiných, nenávistných, rasově, etnicky a
jinak sporných; škodlivých menšinám, obtěžujících jiné; a/
nebo sbírání a uchovávání osobních údajů ostatních uživatelů ve spojitosti se zakázanými aktivitami;
b) navádění, hostingu, nepravdivému uvádění nebo
jinému zkreslování Vaší identifikace; falšování údajů nebo
jiné manipulaci identifikace v souvislosti s předstíráním
původu jakéhokoliv obsahu dostupného přes službu; nahrávání, zveřejňování, emailování, přenášení nebo zpřístupňování jakýchkoliv informací, kterých zpřístupňování je zakázáno legislativně, na základě smluvních nebo důvěrných
vztahů (například vnitřní informace, soukromé a důvěrné
informace získané zaměstnaneckým vztahem nebo informace které je možné poskytnout pouze na základě souhlasu); nahrávání, zveřejňování, emailování, přenášení nebo
zveřejňování jakéhokoliv obsahu, který porušuje patent,
obchodní značku, obchodní tajemství, autorská práva nebo
jiná vlastnická práva ostatních účastníků;
c) nahrávání, zveřejňování, emailování, přenášení nebo činění dostupnou jakoukoliv nežádanou reklamu,
“junk mail“, “spam“, “řetězové dopisy“, “pyramidové hry“
a jiné…, nahrávání, zveřejňování, emailování, přenášení
a zpřístupňování materiálů, které obsahují softwarové viry
a ostatní počítačové kódy, soubory nebo programy vytvořené k přerušení, zničení nebo limitování funkčnosti počítačového softwaru, hardwaru, telekomunikačních zařízení;
zasahují nebo ruší poskytování služby, serverů, sítí spojených s poskytováním služby, nebo porušují požadavky,
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procedury a pravidla sítí spojených s poskytováním služby; úmyslně nebo neúmyslně porušují lokální, státní nebo
mezinárodní zákony.
2. Registrační informace
Používáním služeb deklarujete, že splňujete všechny
zákonem stanovené podmínky pro uzavírání kontraktů a
nejste osoba zákonem zbavená práv.
Taktéž souhlasíte, že budete a) udávat pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace dle požadavků v registračním dotazníku, b)udržovat a promptně aktualizovat
registrační data tak, aby byla pravdivá, přesná, aktuální
a kompletní. Při uvádění nepravdivých, nepřesných, neaktuálních a nekompletních informací, nebo když má Provozovatel důvody předpokládat, že informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální a nekompletní, Provozovatel
má právo pozastavit nebo zrušit Vaše konto a zamítnout
všechna současná nebo budoucí použití služby (nebo její
části).
3. Nesouhlas s používáním dat na této stránce
Žádný uživatel této stránky nesmí používat data dostupné na stránce k vytváření tištěných, elektronických produktů nebo informací za účelem prodeje, vytváření hromadné
pošty nebo jinak konkurovat produktům a službám Provozovatele. Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat,
kopírovat, prodávat, obchodovat nebo komerčně využívat
jakoukoliv část služby (včetně Vašeho ID), použití služby
nebo přístup k službě. Všechny služby jsou nepřenosné,
a jsou pouze k vlastnímu použití. V případě, že naše webstránky nebo jejich části používáte k účelům, které Provozovatel považuje za nepřiměřené, může Vám Provozovatel
zamítnout přístup a dále i vyvodit jiné právní důsledky.
4. Konto, heslo a bezpečnost
Po vyplnění registrace obdržíte heslo. Za důvěrné
uschování hesla a všechny aktivity, které se uskuteční pod
Vašim heslem nebo kontem, jste plně odpovědní. Souhlasíte, že: a) okamžitě uvědomíte Provozovatele při neoprávněném použití Vašeho hesla, konta nebo jiného porušení
bezpečnosti, b) na konci každého použití se ujistíte, že jste
se z Vašeho konta řádně odhlásil/a.
Provozovatel nemůže být a nebude odpovědný za
jakoukoli ztrátu nebo poškození vyplývající z nedodržení
souhlasu z této sekce.

Page 1/3

5. Ukončení
Souhlasíte, že Provozovatel může za jistých okolností
a bez předcházejícího upozornění okamžitě ukončit Vaše
konto a přístup k službě. Důvodem pro takové ukončení
může být například: a) porušení nebo nedodržovaní Podmínek poskytování služeb nebo jiných integrovaných dohod
a směrnic, b)požadavky vynucené zákonem nebo vládními
úřady, c) požadavek zadaný Vámi (samovyloučení), d) přerušení nebo významná změna v poskytovaní služby (nebo
její části), e) neočekávané technické nebo bezpečnostní
důsledky a problémy, f) dlouhá doba nečinnosti, g) Vaše
propojení s podvodnými a ilegálními aktivitami, h) neplacení dlužních poplatků v souvislosti s poskytováním služby.
Ukončení Vašeho 4-INDUSTRY účtu zahrnuje a) odepření přístupu ke všem službám, k využití kterých musí
být uživatel registrovaný, b) vymazání Vašeho hesla a
všech souvisejících informací, souborů a obsahů ve spojení s Vaším kontem (nebo jeho části), c) blokování dalšího používání služby.
Dále souhlasíte, že všechna ukončení budou vykonána diskrétně Provozovatelem, a že Provozovatel nebude
odpovědný Vám ani třetím stranám za ukončení Vašeho
účtu nebo přístupu k službě.
6. Změny v poskytovaní služby
Provozovatel si vyhrazuje všechna práva kdykoliv modifikovat nebo přerušit dočasně nebo nastálo poskytnutí služby (nebo jej části) s nebo bez upozornění. Souhlasíte, že
Provozovatel nebude odpovědný Vám ani třetím stranám
za modifikaci, přerušení nebo ukončení poskytování služby.
7. Informace a data na této stránce
I když se snažíme zajistit komplexnost a správnost informací a dat na této stránce, souhlasíte, že je na Vás ověřit
si informace a data, které použijete a Provozovatel nebude odpovědný za žádné omyly a chyby. V rámci této stránky neověřujeme a nezjišťujeme kvalitu produktů, služeb
nebo poskytovatele. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti,
která může nastat vzhledem k informacím prezentovaným
na této stránce.
Naše stránka, nebo třetí strany poskytují odkazy na jiné
internetové stránky a zdroje. Jelikož Provozovatel nemá
kontrolu nad takovými stránkami a zdroji, uznáváte a souhlasíte, že Provozovatel není odpovědný za dostupnost
takovýchto externích linků nebo zdrojů, negarantuje a není
odpovědný za obsah, reklamu produktů nebo jiné materiály dostupné z těchto stránek a zdrojů. Dále uznáváte
a souhlasíte, že Provozovatel nebude odpovědný, přímo
nebo nepřímo, za způsobenou škodu, za zničení nebo ztrátu způsobenou ve spojitosti s obsahem, zbožím a službami
dostupnými přes tyto stránky a zdroje.
Vaše korespondence, obchodní jednání nebo účast
na reklamě nalezené přes naší stránku, včetně placení a
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dodávky zboží, služeb a ostatních okolností, podmínek,
záruk nebo námitek spojených s takovým jednáním jsou
výhradně mezi Vámi a zadavatelem. Souhlasíte, že Provozovatel nebude odpovědný za ztráty, škody a jiné důsledky
vyplývající z takových jednání nebo v důsledku přítomnosti
takovéto reklamy na naší stránce.
8. Majetková práva Provozovatele
Uznáváte a souhlasíte, že naše stránky a jakýkoliv
potřebný kód použitý ve spojitosti se službou, včetně databázových práv, obsahují vlastnické, soukromé a důvěrné
informace, které jsou naším intelektuálním majetkem a jsou
chráněné zákony. Dále uznáváte a souhlasíte, že obsah
obsažený v reklamě sponzorů nebo informace prezentované přes poskytování služby nebo inzerenty jsou chráněné
autorskými právy, obchodními značkami, servisními značkami, patenty a ostatními majetkovými právy a zákony.
S výjimkou výslovného souhlasu Provozovatele souhlasíte, že nebudete modifikovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, kopírovat nebo vytvářet odvozenou práci nebo
poskytování služby na základě naší stránky, jako celku
nebo její části; snažit se získat zdroj kódu, prodat, převést, propůjčit bezpečnostní zájmy nebo jinak obejít práva
v kódu. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem modifikovat kód a taktéž nebudete používat modifikované verze, včetně neautorizovaných vstupů ke službě. Souhlasíte, že nebudete přistupovat ke službám jinými způsoby než
přes rozhraní poskytované Provozovatelem pro přístup k
službám.
Uživatel si uvědomuje, že všechny registrační data, stejně jako i další poskytnutá data a informace budou vložené
do databáze s vlastnickými právy Provozovatele.
V celém rozsahu poskytování služby poskytujete Provozovateli právo na použití jedné nebo více vlastnických
značek, včetně obchodních značek, bezplatně, nevýlučně
a bez teritoriálních omezení.
9. Zřeknutí se záruk
Uznáváte a souhlasíte, že používání služby je výhradně na Vaši zodpovědnost. Provozovatel se výsostně zříká všech záruk jakéhokoliv druhu, přímých i odvozených,
včetně záruk prodejnosti, vhodnosti na určitý účel a neporuchovost.
Provozovatel a jeho pobočky, zaměstnanci a partneři
nezaručují, že: a) služba splní Vaše očekávání, b) služba
bude bez přerušení, přesná, bezpečná a bezporuchová, c)
výsledky získané z používaní služby budou aktuální a spolehlivé, d) kvalita produktů, služeb, informací a ostatních
materiálů získaných přes službu splní Vaše očekávání, e)
chyby v programu budou opraveny.
Materiály staženy nebo jinak získány během použití
služeb jsou získány na Vaši zodpovědnost a jen Vy budete odpovědní za případné škody ve Vašem počítačovém
systému nebo ztrátu dat způsobenou stažením takových
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materiálů.
Žádná rada nebo informace, písemná nebo ústní, získána ze služeb poskytovaných Provozovatelem neznamená garanci, pokud není výslovně stanovená v Podmínkách
poskytovaní služeb.
10. Omezení odpovědnosti
Provozovatel a jeho pobočky, zaměstnanci a partneři neodpovídají za případné přímé, nepřímé ani žádné
jiné škody, včetně škod za ušlé zisky, poškození firemní prestiže, pověsti, užitku, dat a jiných nehmotných ztrát
(i v případě, že Provozovatel byl upozorněn na možnost
vzniku takovýchto škod), vyplývajících z: a) používaní
nebo nedostupnosti služby; b) nákladů na získání zboží a
služeb v souvislosti s informacemi nebo službami získanými z poskytování služeb Provozovatele; c) neoprávněného vstupu nebo změny dat; d) aktivit nebo provozu třetích
stran při poskytování služeb; e) nepředvídatelných událostí, například: výpadku elektrického proudu, telefonních
linek nebo síťových připojení zapříčiněných třetími stranami, nepokoji, stávkami, válkami, vládními nebo vojenskými
důvody, embargy, vandalismem a terorismem, epidemiemi,
povodněmi, zemětřeseními, ohněm a ostatními přírodními
katastrofami; f) prolomením informačně-technologických
systémů, telekomunikací a/nebo počítačového vybavení
Provozovatele; g) každým jiným důvodem souvisícím s
poskytováním služeb.
Poskytování služeb slouží pouze k informačním účelům.
Provozovatel a jeho poskytovatelé licencí nebudou odpovědní za správnost, užitečnost, dostupnost nebo jakékoliv
informace přístupné přes poskytování služeb a nebudou
odpovědní za obchodní a investiční rozhodnutí založené
na takovýchto informacích.
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11. Všeobecné informace
V rámci celé dohody: Podmínky poskytování služeb stanovují celkovou dohodu mezi Vámi a Provozovatelem a řídí
Vaše používání služeb, zastupují přednostní dohody mezi
Vámi a Provozovatelem vzhledem k poskytování služby.
Doplňující podmínky a požadavky se mohou vyskytnout
při použití nebo koupi jistých ostatních služeb Provozovatele, přidružených služeb, obsahu třetích stran nebo softwaru třetích stran.
Výběr zákonů a soudu: Podmínky poskytování služeb
a vztah mezi Vámi a Provozovatelem bude řízen zákony
Slovenské republiky. Vy a Provozovatel souhlasíte s předložením osobní a výlučné příslušnosti soudnictví Slovenské
Republiky v Bratislavě.
Zřeknutí se podmínek: Selhání Provozovatele v uplatnění nebo vynucení jakéhokoliv práva nebo ustanovení z
podmínek při poskytovaní služeb neznamená zřeknutí se
těchto práv a ustanovení. I když je jakákoliv část Podmínek
poskytování služeb uznaná soudem kompetentní jurisdikce za neplatnou, zúčastněné strany souhlasí, že soud by
měl vzít v úvahu úmysl zúčastněných stran jak je popsáno
v ustanoveních a ostatní ustanovení Podmínek poskytování služeb zůstávají v plné moci a účinku.
Názvy úseků v Podmínkách poskytovaní služeb jsou
pouze informativní a nemají právní nebo závazný charakter.
12. Porušení:
Případné porušení Podmínek poskytování služeb ohlaste prosím na www.4-construction.com/contactus.

Page 3/3

