Všeobecné podmienky webového portálu
www.culturezone.eu
Všeobecné podmienky (ďalej len ako „podmienky“) tvoria právne záväznú dohodu medzi poskytovateľom a
používateľom. Je preto dôležité, aby ste si všetky podmienky dôkladne prečítali.
Registráciou na stránke www.culturezone.eu používateľ pristupuje k uvedeným podmienkam. Aby bolo možné
vyžívať poskytované služby, je potrebné súhlasiť s týmito podmienkami.
Tieto podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. V prípade, že dôjde k ich prekladu a akýkoľvek preklad by
bol v rozpore s verziou v slovenskom jazyku, je záväzná verzia v slovenskom jazyku.

I.
Výklad pojmov
Poskytovateľ:

Patrik Matta
044 43 Budimír 135, Slovenská republika
IČO: 47 893 567

Používateľ:

osoba, ktorá využíva poskytované služby
prostredníctvom stránky www.culturezone.eu

Poskytované služby:

www.culturezone.eu je webový portál zaoberajúci sa poskytovaním priestoru pre
začínajúcich nádejných umelcov, každého smeru a nadania a to ich prezentáciou
a zaujatím čo najširšieho okruhu ľudí.

Obsah:

text, hypertext, obrázky, video, zvuky, hudba, audiovizuálne kombinácie, interaktívne
prvky alebo iné mediálne alebo multimediálne prvky vložené používateľom

sprístupnené

Poskytovateľom

II.
Právne vzťahy poskytovateľa a používateľa sú upravené predovšetkým týmito všeobecnými podmienkami.
Práva a povinnosti ako aj právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných podmienkach, sa spravujú
právnym poriadkom platným na území SR s vylúčením kolíznych noriem, a to aj v prípade, že používateľ nie je
občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej
republiky.
Vzájomné spory sa poskytovateľ a používateľ zaväzujú riešiť prednostne v záujme vyriešenia sporu vzájomnou
dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o
vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je daná právomoc slovenských súdov k rozhodovaniu týchto sporov.
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky poskytované služby, vrátane software, dokumentácie,
zdrojového, ako aj strojového kódu sú výlučným vlastníctvom poskytovateľa a sú chránené v zmysle zákonných
predpisov upravujúcich ochranu autorských práv, ako aj obchodného tajomstva. Používateľ sa zaväzuje, že
nebude poskytované služby kopírovať, upravovať, zisťovať programový kód alebo iné kódy použité pri
poskytovaných službách.

III.
Poskytované služby
Poskytované služby sú akékoľvek služby a funkcie sprístupnené prostredníctvom webového portálu
www.culturezone.eu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť rozsah poskytovaných služieb podľa vlastného
uváženia a zároveň určiť, na ktoré služby sa vzťahujú osobitné podmienky.
Poskytované služby nie je možné využívať, ak by ich využívaním mohlo dôjsť k porušeniu akýchkoľvek nariadení,
predpisov, alebo právnej úpravy krajiny, v ktorej sa používateľ nachádza.
Pre riadne využívanie poskytovaných služieb je povinná registrácia, na základe ktorej dôjde k vytvoreniu účtu.
Používateľ je oprávnený využívať poskytované služby len na určený účel. Poskytované služby nie je možné
využívať za účelom umiestňovania, propagácie, šírenia alebo sprístupňovania najmä nasledovného obsahu:
- pornografického, sexuálneho, násilného charakteru alebo obsahu, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi;
- podnecujúceho národnostnú, náboženskú alebo etnickú neznášanlivosť;
- propagujúceho omamné a/alebo návykové látky;
- vulgárneho alebo násilného obsahu;
- politického obsahu;
- prostredníctvom ktorého dochádza k šíreniu reklamy, spamu, alebo iného obsahu obťažujúceho iné
osoby;
- nadobudnutého v rozpore so zákonom; obchádzajúceho zákon; porušujúceho zákon;
- porušujúceho ochranu autorských, priemyselných práv a práv s nimi súvisiacich;
- porušujúceho právnu úpravu krajiny, v ktorej sa používateľ nachádza.
V prípade porušenia týchto ustanovení je poskytovateľ oprávnený poskytnúť informácie o používateľovi orgánom
činným v trestnom konaní, súdom, orgánom štátnej správy ako aj dotknutým osobám. Zároveň je poskytovateľ
oprávnený zamedziť využívaniu poskytovaných služieb, ako aj zablokovať prístup a vymazať obsah uverejnený
používateľom.
Na poskytovateľa neprechádzajú autorské, vlastnícke ani iné práva k obsahu účtu používateľa. Používateľ
zodpovedá za obsah svojho účtu.
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že obsah účtu nie je zálohovaný poskytovateľom, je preto v záujme
používateľa vykonať zálohu obsahu podľa vlastného uváženia.
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený vykonať akékoľvek opatrenie, pre
zabránenie neoprávneného kopírovania a zdieľania obsahu webového portálu.

IV.
Práva ku vkladanému obsahu
Používateľ, ktorý využíva poskytované služby a prostredníctvom nich vkladá akýkoľvek obsah na webový portál
vyhlasuje, že je nositeľom autorských, ako aj iných práv upravujúcich oblasť duševného vlastníctva k danému
obsahu, môže ním voľne nakladať a jeho konaním nedochádza k obmedzeniu, poškodeniu alebo porušeniu
akýchkoľvek práv tretích osôb.
Využívaním poskytovaných služieb neprechádzajú na poskytovateľa žiadne práva k obsahu.

Sprístupnením obsahu dáva používateľ súhlas s jeho celosvetovým sprístupnením neobmedzenému počtu
subjektov.
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prostredníctvom poskytovaných služieb dochádza k verejnej
prezentácii ním uverejneného obsahu v neobmedzenom rozsahu.
Používateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas k použitiu obsahu a to výlučne za účelom propagácie webového
portálu www.culturezone.eu a to aj na čas po zrušení účtu používateľa.
Používateľovi nevzniká z titulu používania poskytovaných služieb, ako aj z titulu udeleného súhlasu k použitiu
obsahu za účelom propagácie, nárok na žiadnu odplatu voči poskytovateľovi.
V prípade, ak tretia osoba zistí, že je na webovom portáli www.culturezone.eu uverejnený obsah, ktorého
zverejnením došlo k porušeniu jej autorských práv, je oprávnená na uvedené skutočnosti upozorniť
prostredníctvom emailu reklamacie@culturezone.eu. Na základe uvedeného oznámenia tretej osoby je
poskytovateľ oprávnený zablokovať užívateľský účet v napadnutom rozsahu (konkrétne dielo) a to až do času
vyriešenia vzniknutej situácie. Pri zablokovaní napadnutého obsahu, nedochádza k jeho vymazaniu, avšak
nebude viditeľný tretím osobám. O takomto postupe bude používateľ informovaný prostredníctvom emailu,
ktorý uviedol pri registrácii a je oprávnený vyjadriť sa ku vzniknutej situácii. Poskytovateľ je oprávnený vykonať
akékoľvek kroky smerujúce k vyriešeniu vzniknutej situácie.

V.
Registrácia
Používateľ je pre platnú registráciu povinný poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú
pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu
vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.
Používateľ je povinný aktualizovať svoje údaje pri každej ich zmene.
Pri registrácii je používateľ povinný uviesť prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený
vstup do jeho užívateľského účtu. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a
nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho účtu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú
neoprávneným používaním účtu používateľa.
Používateľ je oprávnený vytvoriť si len jeden účet. Ak poskytovateľ zistí, že zo strany používateľa došlo
k vytvoreniu viacerých účtov, je oprávnený všetky účty okrem prvého zrušiť.
Používateľ je oprávnený pri vytvorení účtu uviesť jeho názov. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie sú dovolené
názvy účtov, ktoré sú rovnaké, obdobné alebo zameniteľné s názvom účtu iného používateľa, tretej osoby, alebo
identifikácie iných subjektov, vrátane ich obchodného označenia, resp. označenia podliehajúce akejkoľvek
ochrane (napr. logo, ochranné známky, ...).
V prípade, ak nebude účet používateľa aktívny dlhšie ako 6 mesiacov, poskytovateľ si vyhradzuje právo vymazať
takýto účet vrátane jeho obsahu.

VI.
Zodpovednosť poskytovateľa

Poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom www.culturezone.eu ako stoja a ležia bez záruk a podmienok.
Poskytovateľ nezaručuje, že poskytované služby splnia špecifické požiadavky používateľa. Poskytovateľ
nezodpovedá za škody spôsobené takýmto neoprávneným očakávaním používateľa.
Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že využíva poskytované služby podľa vlastného uváženia a na vlastné
riziko a je výhradne zodpovedný za všetku škodu vzniknutú v súvislosti s využívaním poskytovaných služieb.
Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody spojené
s nemožnosťou využívania poskytovaných služieb.
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytované služby využívajú údaje a zariadenia tretích osôb
a preto nemôže zaručiť neobmedzené prevádzku poskytovaných služieb. V prípade dlhodobejšieho výpadku sa
zaväzuje o tejto skutočnosti informovať používateľa a poskytnúť náhradné riešenie.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiaden obsah uverejnený na www.culturezone.eu.
V prípade, ak si bude voči poskytovateľovi uplatňovať tretia strana akékoľvek nároky súvisiace s uverejneným
obsahom, používateľ sa zaväzuje uhradiť všetky vzniknuté náklady s tým spojené, vrátane nákladov právneho
zastupovania.

VII.
Sankcie
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade porušenia jeho povinností vyplývajúcich z týchto
všeobecných podmienok je poskytovateľ oprávnený zrušiť účet používateľa a vymazať jeho celý obsah.

VIII.
Záverečné ustanovenia
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah ním
poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre používateľa záväzná dňom jej oznámenia. Oznámením sa
rozumie uverejnenie zmeny na www.culturezone.eu. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so
zmenami podmienok.
Ak sa niektorá časť týchto Všeobecných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa
spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné
časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.
Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že k riadnemu využívaniu poskytovaných služieb je potrebné pripojenie
k sieti internet. Cena za pripojenie je určená operátorom poskytujúcim pripojenie a poskytovateľ za ňu
nezodpovedá.
Používateľ registráciou potvrdzuje, že si tieto všeobecné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a s
týmto súhlasí.
Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.2.2017

