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Všeobecné podmienky používania webstránky uprostred.sk
Ako funguje uprostred.sk a pár právnych nevyhnutností:
1. Základné pojmy:
Tieto všeobecné podmienky pojednávajú o nakladaní s informáciami o kultúrnych, spoločenských, športových
a iných akciách, podujatiach, predstaveniach, informáciách pre verejnosť na uprostred.sk (ďalej „Informácia“).
Prevádzkovateľom webstránky uprostred.sk je Ing. Paulína Dvořáková - D2, Zvolen, IČO: 46033220.
Zadávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle Informáciu Prevádzkovateľovi.
2. Zadávanie Informácii na stránku uprostred.sk:
Informáciu o blížiacej sa akcii, podujatí, či dôležitom rozhodnutí môže na webstránku uprostred.sk zaslať každý
občan, prostredníctvom elektronických formulárov v sekcii „O nás, Kontakt, Pridať info“.
Zadávanie Informácii na stránku uprostred.sk je bezplatné, zároveň tiež Zadávateľ nemôže požadovať od Prevádzkovateľa akúkoľvek odmenu za publikovanie Informácie.
Informácie sa na stránke nezverejňujú priamo - Prevádzkovateľ stránky si najprv odoslaný text prečíta, opraví prípadné chyby alebo môže upraviť formátovanie Informácie a následne Informáciu zverejní na stránke uprostred.sk.
Pre zverejnenie informácie je potrebné uviesť vo formulári platný kontakt na Zadávateľa, na ktorom si Prevádzkovateľ môže pred zverejnením Informácie preveriť jej pravdivosť. Kontakt na Zadávateľa nebude zverejnený.
Prijaté Informácie publikujeme čo najskôr (obyčajne do pár hodín), no vyhradzujeme si právo uverejniť ich až do 3
pracovných dní od ich odoslania cez formulár.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuverejniť Informáciu, ktorej obsah alebo ciel odporuje zákonom SR alebo
dobrým mravom alebo je pravdepodobne nepravdivá alebo si ju nie je možné overiť u Zadávateľa.
Odoslaním informácie Zadávateľ potvrdzuje súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami.
3. Obmedzenie zodpovednosti a autorské práva
Zadávateľ odoslaním Informácie dáva súhlas na jej spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie prostredníctvom internetu na stránke uprostred.sk. Zároveň potvrdzuje, že odoslané Informácie sú pravdivé a neporušujú práva iných
osôb. Zadávateľ odoslaním Informácii preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody a následky spôsobené Prevádzkovateľovi alebo iným osobám v dôsledku nepravdivo uvedených údajov.
Prevádzkovateľ nenesie a nepreberá nijakú zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácii uvedených na webstránke uprostred.sk ani za ich včasnú aktualizáciu v čase, ani za škody, ktoré by mohli vzniknúť, v súvislosti s prístupnosťou či neprístupnosťou webstránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré vedú linky zo
stránky uprostred.sk, a prípadné ujmy a škody vzniknuté na základe používania týchto stránok.
4. Záverečné ustanovenia
Zadávateľ dáva týmto súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

