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PODMIENKY PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
4-INDUSTRY Vás víta na našom internetovom portály www.4-construction.com a ostatných stránkach (ďalej
„web-stranky“ alebo „web-portál“) prevádzkovaných spoločnosťou 4-INDUSTRY s.r.o.(ďalej „Prevádzkovateľ“ alebo
4-INDUSTRY) Naše služby Vám budú poskytnuté na základe nasledujúcich podmienok poskytnutia služieb, ktoré môžu byť bez oznámenia aktualizované. Aktuálnu
verziu podmienok poskytnutia služby si môžete prezrieť
na: www.4-industry.com/documents/4INDUSTRY_TOS_
SK.pdf.
Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami poskytovania služby:
1. Súhlasíte že nebudete používať službu na:
a) Nahrávanie, zverejňovanie, emailovanie, prenášanie akýchkoľvek informácií alebo zverejňovanie informácií
nelegálnych, škodlivých, výhražných, hanlivých, obťažujúcich, nečestných, ohováračských, vulgárnych, obscénnych,
na cti utŕhačných, útočiacich na iného súkromie, nenávistných, rasovo, etnicky a inak sporných; škodlivých menšinám, obťažujúcich iných; a/alebo zbieranie a uchovávanie
osobných údajov ostatných užívateľov v spojitosti so zakázanými aktivitami;
b) navádzanie, hosťovanie, nepravdivé uvádzanie alebo iné skresľovanie Vašej identifikácie; falšovanie údajov
alebo inú manipuláciu identifikácie v súvislosti s predstieraním pôvodu akéhokoľvek obsahu dostupného cez službu;
nahrávanie, zverejňovanie, emailovanie, prenášanie alebo
sprístupňovanie akýchkoľvek informácií, ktoré je zakázané sprístupňovať legislatívne, na základe zmluvných alebo dôverných vzťahov (ako napríklad vnútorné informácie,
súkromné a dôverné informácie získané zamestnaneckým
vzťahom alebo informácie ktoré je možné poskytnúť len na
základe súhlasu); nahrávanie, zverejňovanie, emailovanie
alebo prenášanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje patent, obchodnú značku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné vlastnícke práva ostatných účastníkov;
c) nahrávanie, zverejňovanie, emailovanie, prenášanie alebo zverejňovanie akejkoľvek nežiadanej reklamy,
“junk mail“, “spam“, “reťazové listy“, “pyramídové hry“ a iné...
d) nahrávanie, zverejňovanie, emailovanie, prenášanie a sprístupňovanie materiálov ktoré obsahujú softwarové vírusy a ostatné počítačové kódy, súbory alebo programy vytvorené na prerušenie, zničenie alebo limitovanie
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funkčnosti počítačového softwaru, hardwaru, telekomunikačných zariadení; zasahujú alebo rušia poskytovanie služby, serverov, sietí spojených s poskytovaním služby, alebo
porušujú požiadavky, procedúry, a pravidlá sietí spojených
s poskytovaním služby; úmyselne alebo neúmyselne porušujú lokálne, štátne alebo medzinárodné zákony.
2. Registračné informácie
Používaním služieb deklarujete, že spĺňate všetky zákonom stanovené podmienky na uzatváranie kontraktov
a nie ste osoba zákonom zbavená práv. Tiež súhlasíte že
budete: a)udávať pravdivé, presné, aktuálne a kompletné informácie ako sú žiadané v registračnom dotazníku
b)udržiavať a promptne aktualizovať registračné dáta aby
boli pravdivé, presné, aktuálne a kompletné. Pri uvádzaní
nepravdivých, nepresných, neaktuálnych a nekompletných
informácii, alebo ak má Prevádzkovateľ dôvody predpokladať že informácie sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne
a nekompletné, Prevádzkovateľ má právo pozastaviť funkčnosť alebo zrušiť Vaše konto a zamietnuť všetky súčasné
alebo budúce použitia služby (alebo jej častí).
3. Nesúhlas s používaním dát na tejto stránke
Žiaden používateľ tejto stránky nesmie používať dáta
dostupné na stránke na vytváranie tlačených, elektronických produktov alebo informácií na predaj, vytváranie hromadnej pošty alebo inak konkurovať produktom a službám 4-INDUSTRY. Súhlasíte, že nebudete reprodukovať,
duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať alebo komerčne využívať akúkoľvek časť služby (vrátane Vášho ID),
použitie služby alebo prístup k službe. Všetky služby sú
neprenosné, iba pre vlastné použitie. V prípade že sa webstránky poskytované Prevádzkovateľom alebo ich časti používajú na účely, ktoré prevádzkovateľ považuje za neprimerané, môže Vám Prevádzkovateľ zamietnuť prístup,
a podniknúť iné legislatívne kroky.
4. Konto, heslo a bezpečnosť
Po vyplnení registrácie obdržíte heslo. Za dôverné
uschovávanie hesla a za všetky aktivity ktoré sa uskutočnia pod Vaším heslom alebo kontom ste plne zodpovedný.
Súhlasíte že: a)okamžite upovedomíte Prevádzkovateľa
pri neoprávnenom použití Vášho hesla, konta alebo iného porušenia bezpečnosti b) na konci každého použitia sa
uistíte, že ste sa z Vášho konta riadne odhlásili. Prevádzkovateľ nemôže a nebude zodpovedný za akúkoľvek stra-
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tu alebo poškodenie vyplývajúce z nedodržania súhlasu z
tejto sekcie.
5. Ukončenie
Súhlasíte že 4-INDUSTRY môže za istých okolností a
bez predchádzajúceho upozornenia okamžite ukončiť Vaše
konto a prístup k službe. Dôvod pre takéto vylúčenie je napríklad: a) porušenia alebo nedodržanie podmienok poskytnutia služieb alebo iných integrovaných dohôd a smerníc,
b) požiadavky vynútené zákonom alebo vládnymi úradmi,
c) požiadavka zadaná Vami (samo vylúčenie), d) prerušenie alebo významná zmena v poskytovaní služby (alebo
jej časti), e) neočakávané technické alebo bezpečnostné
dôsledky a problémy, f) dlhá doba nečinnosti, g) Vaše prepojenie s podvodnými a ilegálnymi aktivitami, h) neplatenie
dlžných poplatkov v súvislosti s poskytovaním služby.
Ukončenie Vášho 4-INDUSTRY účtu zahŕňa: a) odoprenie prístupu k všetkým službám pri ktorých musí byť používateľ zaregistrovaný, b) vymazanie Vášho hesla a všetkých
súvisiacich informácií, súborov a obsah v spojení s Vašim
kontom (alebo jeho časti), c)blokovanie ďalšieho používania služby. Ďalej súhlasíte, že všetky ukončenia budú vykonané diskrétne spoločnosťou 4-INDUSTRY a že 4-INDUSTRY nebude zodpovedná Vám ani tretím stranám za
ukončenie Vášho účtu alebo prístupu k službe.
6. Zmeny v poskytovaní služby
4-INDUSTRY si vyhradzuje všetky práva hocikedy modifikovať alebo prerušiť, dočasne alebo nastálo poskytnutie
služby (alebo jej časti) s, alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že 4-INDUSTRY nebude zodpovedná Vám ani tretím
stranám za modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie poskytovania služby.
7. Informácie a dáta na tejto stránke
Napriek tomu, že sa Prevádzkovateľ maximálne usiluje zaistiť komplexnosť a správnosť informácií a dát na
tejto stránke, súhlasíte, že je na Vás overiť si informácie
a dáta ktoré použijete a 4-INDUSTRY nebude zodpovedná
za žiadne omyly a chyby. V rámci tejto stránky Prevádzkovateľ neoveruje a nezisťuje kvalitu produktov, služieb alebo
poskytovateľa. Prevádzkovateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti ktorá môže nastať vzhľadom na informácie prezentované na tejto stránke.
Tretie strany môžu prostredníctvom web-stránok Prevádzkovateľa poskytovať odkazy na iné internetové stránky
a zdroje. Pretože 4-INDUSTRY nemá kontrolu nad takýmito stránkami a zdrojmi, uznávate a súhlasíte že 4-INDUSTRY nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto externých
liniek alebo zdrojov, negarantuje a nie je zodpovedná za
obsah, reklamu produktov alebo iné materiály dostupné
z týchto stránok a zdrojov. Ďalej uznávate a súhlasíte, že 4INDUSTRY nebude zodpovedná, priamo alebo nepriamo,
za spôsobenú škodu, za zničenie alebo stratu spôsobenú
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v spojitosti s obsahom, tovarom a službami dostupnými cez
tieto stránky a zdroje.
Vaša korešpondencia, obchodné jednania alebo účasť
na reklame nájdenej cez našu stránku, vrátane platenia a
dodávky tovaru, služieb a ostatných okolností, podmienok,
záruk alebo námietok spojených s takýmto jednaním sú výhradne medzi vami a zadávateľom. Súhlasíte že 4-INDUSTRY nebude zodpovedná za straty, škody a iné dôsledky
vyplývajúce z takýchto jednaní, alebo dôsledku prítomnosti
takejto reklamy na našej stránke.
8. Majetkové práva 4-INDUSTRY
Uznávate a súhlasíte že naše stránky a akýkoľvek potrebný kód použitý v spojitosti so službou vrátane databázových práv obsahujú vlastnícke, súkromné a dôverné
informácie, ktoré intelektuálnym vlastníctvom Prevádzkovateľa a chránené zákonmi. Ďalej uznávate a súhlasíte, že
obsah obsiahnutý v reklame sponzorov alebo informácie
prezentované cez poskytovanie služby alebo inzerentov sú
chránené autorskými právami, obchodnými značkami, servisnými značkami, patentmi a ostatnými majetkovými právami a ostatnými majetkovými právami a zákonmi.
Okrem výslovného súhlasu od 4-INDUSTRY, súhlasíte
že nebudete modifikovať, prenajímať, požičiavať, distribuovať, kopírovať alebo vytvárať odvodenú prácu alebo poskytovanie služby na základe našej stránky, ako celku alebo jej časti; snažiť sa získať zdroj kódu, predať, previesť,
prepožičať bezpečnostné záujmy alebo inak obísť práva
v kóde. Súhlasíte že nebudete žiadnym spôsobom modifikovať kód a tiež nebudete používať modifikované verzie,
vrátane neautorizovaných vstupov k službe. Súhlasíte, že
nebudete pristupovať k službám inými spôsobmi ako cez
rozhranie ktoré je poskytované 4-INDUSTRY na prístup
k službám.
Používateľ si uvedomuje, že všetky registračné dáta,
ako aj ďalšie poskytnuté dáta a informácie budú vložené
do databázy s 4-INDUSTRY vlastníckymi právami.
V celom rozsahu poskytovania služby, poskytujete
4-INDUSTRY právo na použitie jednej alebo viacerých
vlastníckych značiek, vrátane obchodných značiek, bezplatne, nevýlučne a bez teritoriálnych obmedzení.
9. Zrieknutie sa záruk
Uznávate a súhlasíte, že používanie služby je výhradne
na Vašu zodpovednosť. 4-INDUSTRY sa výsostne zrieka
všetkých záruk akéhokoľvek druhu, priamych aj odvodených, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na určitý účel
a neporuchovosť.
4-INDUSTRY a jej pobočky, zamestnanci a partneri nezaručujú, že: a) služba splní Vaše očakávania, b) služba
bude bez prerušenia, presná, bezpečná a bezporuchová,
c) výsledky získané z používania služby budú aktuálne
a spoľahlivé, d) kvalita produktov, služieb, informácií a ostatných materiálov získaných cez službu splní Vaše očaká-
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vania, e) chyby v programe budú opravené.
Materiály stiahnuté alebo inak získané pri použití služieb sú obstarané na Vašu zodpovednosť a iba Vy budete zodpovedný za prípadné škody vo Vašom počítačovom
systéme alebo stratu dát spôsobenú stiahnutím takýchto
materiálov.
Žiadna rada alebo informácia, písomná alebo ústna, získaná zo služieb poskytovaných spoločnosťou 4-INDUSTRY
neznamená garanciu, s výnimkou ak to nie je výslovne stanovené v podmienkach pri poskytovaní služieb.
10. Obmedzenie zodpovednosti
4-INDUSTRY a jej pobočky, zamestnanci a partneri nezodpovedajú za prípadné priame, nepriame, ani žiadne
iné škody, vrátane škôd za ušlé zisky, poškodenie firemnej
prestíže, povesti, úžitku, dát a iných nehmotných strát (aj
v prípade, že 4-INDUSTRY bola upozornená na možnosť
vzniku takýchto škôd), vyplývajúcich z: a) používania alebo nedostupnosti služby, b) nákladov na získanie tovarov
a služieb v súvislosti s informáciami alebo službami získanými, z poskytovania služieb prevádzkovateľa, c) neoprávneného vstupu alebo zmeny dát, d) aktivít alebo prevádzky
tretích strán pri poskytovaní služieb, e) nepredvídateľných
udalostí, napríklad: výpadku elektrického prúdu, telefónnych liniek alebo sieťových pripojení, zapríčinených tretími stranami, nepokojmi, stávkami, vojnami, vládnymi alebo
vojenskými dôvodmi, embargami, vandalizmom a terorizmom, epidémiami, povodňami, zemetraseniami, ohňom
a ostatnými prírodnými katastrofami, f) prelomením 4-INDUSTRY informačno-technologických systémov, telekomunikácii a/alebo počítačového vybavenia, g) každým iným
dôvodom súvisiacim s poskytovaním služieb.
Poskytovanie služieb slúži len na informačné účely.
4-INDUSTRY a jej poskytovatelia licencií nebudú zodpovední za správnosť, užitočnosť, dostupnosť alebo akékoľvek informácie prístupné cez poskytovanie služieb, a ne-
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bude zodpovedná za obchodné a investičné rozhodnutia
založené na takýchto informáciách.
11. Všeobecné informácie
V rámci celej dohody: Podmienky pri poskytovaní služieb stanovujú celkovú dohodu medzi Vami a 4-INDUSTRY
a riadia Vaše používanie služieb, zastupujú prednostné dohody medzi Vami a 4-INDUSTRY vzhľadom na poskytovanie služby. Doplňujúce podmienky a požiadavky sa môžu
vyskytnúť pri použití alebo kúpe istých ostatných 4-INDUSTRY služieb, pridružených služieb, obsahu tretích strán alebo softwaru tretích strán.
Výber zákonov a súdu: Podmienky pri poskytovaní služieb a vzťah medzi Vami a 4-INDUSTRY bude riadený zákonmi Slovenskej republiky. Vy a 4-INDUSTRY súhlasíte
predložiť osobnú a výlučnú príslušnosť jurisdikcii Slovenskej republiky a sídla spoločnosti 4-INDUSTRY s.r.o.
Zrieknutie sa podmienok: Zlyhanie 4-INDUSTRY uplatniť alebo vynútiť akékoľvek práva alebo ustanovenia z podmienok pri poskytovaní služieb neznamená zrieknutie sa
takých práv a ustanovení. Ak je akákoľvek časť podmienok
poskytnutia služby uznaná súdom kompetentnej jurisdikcie
za neplatnú, zúčastnené strany napriek tomu súhlasia, že
súd by mal vziať do úvahy úmysel zúčastnených strán ako
je opísané v ustanoveniach a ostatné ustanovenia podmienok pri poskytnutí služieb zostávajú v plnej moci a účinku.
Názvy odsekov v Podmienkach pri poskytovaní služieb
sú len informatívne a nemajú právny alebo záväzný charakter.
12. Porušenia
Prosíme, prípadné porušenia podmienok pri poskytovaní služieb ohláste prostrednictvom kontaktného formulára
na www.4-construction.com/contactus.
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