Vyloučení odpovědnosti
Provozovatel
Internetová stránka www.jcdecaux.cz (dále jen „Internetová stránka“) je provozována společností
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., společností založenou dle českého práva, IČO: 45241538,
se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 6401 (dále jen „JCDecaux“).
Kontakt:
				 tel.: +420 225 001 300; +420 225 001 301
				 e-mail: recepce@jcdecaux.cz

Konkrétní upozornění ve vztahu k finančním informacím
Informace uvedené na Internetové stránce nemají být považovány za pobídku k investování. Informace
nesmějí být za žádných okolností interpretovány jako nabídka ke koupi obchodního podílu v JCDecaux.
Jakékoliv použití uvedených informací a dat je na vlastní riziko uživatele. JCDecaux tudíž není odpovědna
za obsah či přesnost (úplnou nebo částečnou) sdělených informací na Internetové stránce ani za
jakýkoliv příkaz k investici nebo investiční rozhodnutí učiněné na základě těchto informací.
Vyloučení odpovědnosti
JCDecaux usiluje v rámci svých možností o zajištění přesnosti a platnosti informací uveřejněných na
Internetové stránce. S ohledem na to si JCDecaux vyhrazuje právo kdykoliv upravit obsah bez předchozího upozornění. JCDecaux nicméně nemůže garantovat přesnost, správnost a úplnost informací
uveřejněných na Internetové stránce.
Společnost JCDecaux tudíž nenese žádnou odpovědnost:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

za jakékoliv narušení Internetové stránky;
za jakýkoliv výskyt chyb;
za jakoukoliv nepřesnost či vynechání informací uveřejněných
na Internetové stránce;
za jakoukoliv újmu způsobenou neoprávněným jednáním třetí strany,
které zapříčinilo změnu informací uveřejněných na Internetové stránce;
obecně za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu bez ohledu na její příčinu,
původ, povahu nebo následky, vzniklou v souvislosti s užíváním Internetové
stránky, zahrnující zejména (i) náklady, které mohou vzniknout koupí zboží
nabízeného na Internetové stránce, (ii) ušlý zisk, ztrátu klientů, dat či jakéhokoliv
jiného nehmotného majetku zapříčiněné přístupem jakékoliv osoby na
Internetovou stránku, nebo (iii) znemožnění přístupu na Internetovou stránku
či (iv) vložení důvěry v jakoukoliv informaci, která přímo či nepřímo vyplývá
z Internetové stránky.

Uživatel bere na vědomí toto vyloučení odpovědnosti a skutečnost, že užívá Internetovou stránku
na svou vlastní odpovědnost. Uživatel dále bere na vědomí, že toto vyloučení odpovědnosti se může
v čase změnit a že vždy platí pouze jeho aktuální verze, kterou nalezne na Internetové stránce.

Konkrétní upozornění ve vztahu k finančním informacím
JCDecaux zpravidla povoluje umístění hypertextového odkazu na Internetovou stránku na jiných
internetových stránkách s výjimkou těch, které obsahují kontroverzní, pornografický nebo xenofobní
obsah nebo těch, které by mohly značnou měrou poškodit zájmy JCDecaux, nebo by veřejností mohly
být považovány za urážlivé. Žádná část Internetové stránky nemůže být součástí jiné internetové stránky.

Umístění hypertextového odkazu na Internetovou stránku vyžaduje v každém případě předchozí
písemné povolení ze strany JCDecaux, která si vyhrazuje právo požádat o odstranění takového hypertextového odkazu i bez uvedení důvodu.
Internetová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na další internetové stránky. V rozsahu,
v jakém JCDecaux není schopna tyto internetové stránky ověřit, nemůže být JCDecaux odpovědna za
dostupnost těchto internetových stránek, ani nemůže být jakkoliv odpovědna za jejich obsah, reklamu,
zboží, služby nebo jakékoliv další materiály dostupné na těchto internetových stránkách. Nad to nemůže
být JCDecaux odpovědna za jakoukoli újmu, která byla způsobena užíváním těchto internetových stránek
nebo která byla způsobena důvěrou uživatele v obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto internetových
stránkách.

Duševní vlastnictví
Internetová stránka stejně jako jakýkoliv jiný nezbytný software používaný v souvislosti s ní může
obsahovat důvěrné a chráněné informace, které mohou podléhat právu duševního vlastnictví nebo
jiným právním předpisům. Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu Internetových stránek a všem
prvkům a součástem vytvořených pro Internetové stránky jsou a zůstávají ve výlučném vlastnictvím
JCDecaux. JCDecaux neuděluje uživateli žádnou licenci ani jiné právo, vyjma práva navštívit Internetovou
stránku.
Vytěžování či zužitkování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části je možné pouze s předchozím písemným souhlasem JCDecaux. Dále je zakázáno kopírovat, upravovat, použít k vytvoření díla,
provádět zpětnou analýzu koncepce nebo kompletace, nebo jakýmkoli jiným způsobem se snažit najít
nebo užívat zdrojový kód (vyjma případů zákonem dovolených), dále prodávat, udílet podlicence nebo
převádět jakýmkoliv způsobem práva související s Internetovou stránkou. Rovněž je zakázáno upravovat Internetovou stránku či její obsah nebo používat upravené verze Internetové stránky, zejména
za účelem získání neoprávněného přístupu a přístupu k Internetové stránce v jiném rozhraní, než je
umožněno internetovému uživateli ze strany JCDecaux.

Rozhodné právo
Internetová stránka stejně jako vyloučení odpovědnosti se řídí českým právem. V případě jakýchkoli
rozporů má přednost jazyková verze v českém jazyce před překlady do jiných jazyků. Případné soudní
spory budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

