Pravidla používání webu

Provozovatel webu poskytuje služby, umožňující uživatelům na web vkládat textové, zvukové a obrazové data. Tyto data může provozovatel
zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat a jinak s nimi pracovat. Tyto data může používat na přidružených webech, které provozuje či na sociálních
sítích.
Uživatel webu je každá osoba, která web používá a využívá služeb tohoto webu a souhlasí s pravidly používání tohoto webu a jejich novelizací a
akceptuje veškerá jejich ustanovení.
Pro užívání tohoto webu je uživatel povinen uvést platnou emailovou adresu, popř. jiné údaje vyžadované provozovatelem, které nemají osobní
povahu a nejsou v rozporu se zákonem č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů.
Je zakázáno, aby uživatel vkládal data, která mají komerční obsah (vyjma hracích míst a nabídek ubytování) a konkurenční charakter.
Provozovatel si vyhrazuje právo na smazání nebo upozornění na tento obsah.
Dále je zakázáno vytvářet duplicitní identity a identity nepravdivé.
Pokud uživatel souhlasí, může uvést veřejně svou emailovou adresu a telefon. Tyto údaje pak uvidí ostatní uživatelé serveru.
Provozovatel si vyhrazuje přesun turnaje do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá.
Uživatel má zákaz vkládat na web data, která jsou v rozporu se zákonem, mají sexuální charakter a nejsou vhodné. Uživatel nesmí služby
serveru využívat způsobem, kterým by poškodil, znemožnil či zhoršil funkci tohoto webu.
Na tomto webu nejsou shromaždována žádná data osobní povahy definována v zákonu č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů. S webem
spojená je pouze emailová adresa uživatele a telefonní číslo, emailová adresa a telefonní číslo může být na webu uveřejněno jen se souhlasem
uživatele. Provozovatel webu prohlašuje, že podnikne všechna možná opatření, aby tyto data zabezpečil před neoprávněným zásahem třetí
osoby.
Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně veřejně poskytnul na webu, mohou být použita třetí osobou.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za neoprávněný zásah třetí osoby, při kterém získal přístup k datům a účtům uživatelů a
neoprávněného zneužití těchto dat. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik vyplývajících z těchto neoprávněných zásahů třetích osob.
Uživatel souhlasí se zasíláním emailů (emailová adresa, kterou uvedl při registraci) ze stránek webu, které mají informační nebo reklamní
charakter a také vzkazy či dotazy ostatních uživatelů. Tyto emaily nejsou považovány za tzv. spam ze strany provozovatele.
Pokud uživatel poskytne provozovateli své názory, nápady, podněty pro zlepšení, může je provozovatel použít pro zlepšení webu a uživateli
nenáleží žádná odměna.
Uživatel webu souhlasí, že provozovatel má právo sledovat veškeré údaje z profilu uživatele pro statistické účely. Tyto statistické údaje může
zveřejňovat, ale nesmí obsahovat žádné data, které by měly být v rozporu se zákonem č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje
můžou být použity také pro reklamy zobrazené na tomto webu.
Provozovatel je oprávněný sdělit veškeré údaje o uživateli, bude-li to nezbytně nutné z hlediska zákona a práva.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré služby na webu bude spravovat s maximálním úsilím, tak aby minimalizoval rizika a případné ztráty
uživatelům či třetím osobám.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za činnost uživatelů a jejich případné zneužití služeb na tomto webu. Provozovatel také nenese
žádnou odpovědnost za škody, které by mohly uživateli či třetí osobě vzniknout v důsledku užívání, nefunkčnosti, či jiným problémům na tomto
webu.
Provozovatel může kdykoliv měnit tyto pravidla používání webu a je v zájmu uživatele tyto pravidla sledovat.
Uživatel je povinen sledovat změny v pravidlech používání webu, pokud bude pokračovat v užívání webu, má se za to, že s pravidly ve všem
souhlasí.
Provozovatel má právo kdykoliv smazat či profil uživatele bez udání důvodu. (v případě závažného porušení pravidel, či nevhodného chování).
Veškeré dotazy, náměty, stížnosti pište správci webu do zpráv.
Tyto pravidla nabývají platnosti zveřejněním.

