Podmínky používání internetových stránek
1. Co upravují tyto podmínky používání internetových stránek?
1.1. Tyto podmínky používání internetových stránek (dále jen „Podmínky“) se vztahují na
veškeré internetové stránky zpřístupněné na doméně www.coloursuniverse.cz (dále
jen „Internetové stránky“).
2. Komu patří Internetové stránky?
2.1. Provozovatelem Internetových stránek je společnost Colours Produc on, spol. s r.o.,
IČ 25830210, sídlem Lomená 349, 747 66 Dolní Lhota, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 19967 (dále jen „Provozovatel“).
2.2. Provozovatel je vlastníkem domény coloursuniverse.cz a vykonává majetková
autorská práva k autorským dílům (zejména gra cký design, texty, fotogra e, videa)
zveřejněným na Internetových stránkách.
3. Pro koho jsou tyto podmínky používání internetových stránek?
3.1. Tyto Podmínky jsou určeny všem osobám, které navš ví Internetové stránky (dále jen
„Uživatelé“) a upravují práva a povinnos Uživatelů.
4. Omezení užívání obsahu Internetových stránek
4.1. Internetové stránky a veškerý neplacený i placený obsah, který je na nich zveřejněn
nebo je zpřístupněn pla cím Uživatelům, je určen pouze pro jejich osobní potřebu.
4.2. Obsah Internetových stránek, zejména jejich design, texty, fotogra e či audiovizuální
díla (videa), podléhá autorskoprávní ochraně, a proto je tře m osobám zakázáno tyto
Internetové stránky jako celek, nebo jednotlivé texty, fotogra e, videa a jiná autorská
díla upravovat, zpracovávat za účelem vytvoření odvozených autorských děl,
rozmnožovat ani jakoukoliv formou rozšiřovat či zpřístupňovat veřejnos , ledaže
k takovému uži Provozovatel udělí výslovný písemný souhlas, ve kterém stanoví účel
povoleného uži Internetových stránek nebo jednotlivých autorských děl. Zejména je
zakázáno užít audiovizuální díla (videa) k veřejné produkci, a to bez ohledu na to, zda
jsou na Internetových stránkách zveřejněna bezplatně, nebo byla Uživateli
zpřístupněna za úplatu.
4.3. Uži Internetových stránek nebo jednotlivých autorských děl na nich zveřejněných
nad rámec osobní potřeby Uživatele může představovat neoprávněný zásah do
autorských práv Provozovatele nebo tře ch osob (zpravidla autorů nebo
vykonavatelů autorských práv). Osoba, která se dopus neoprávněného zásahu do
autorských práv, odpovídá za majetkovou újmu a může naplnit skutkovou podstatu
trestného činu.
5. Informa vní povaha Internetových stránek a omezení odpovědnos Provozovatele
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5.1. Internetové stránky slouží zejména k umístění základních informací o Provozovateli a
o jeho produktech a službách. Provozovatel negarantuje úplnost ani aktuálnost
informací zpřístupněných prostřednictvím Internetových stránek. Provozovatel
neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé škody (ušlý zisk) ani jinou újmu, která byla

způsobena nepřesnos , neúplnos nebo nesprávnos
zpřístupněných prostřednictvím Internetových stránek.

informací a dat

5.2. Je-li na internetových stránkách umístěn odkaz na stránky provozované tře osobou,
neodpovídá provozovatel za obsah na takových stránkách. Dozví-li se provozovatel o
pro právní povaze obsahu na stránkách provozovaných tře osobou, odkaz bez
zbytečného odkladu odstraní nebo bude jinak přiměřeně reagovat.
6. Na závěr
6.1. Užívání internetových stránek nebo dat, informací a autorských děl zpřístupněných
prostřednictvím internetových stránek se řídí českým právem.
6.2. Podmínky zpracování osobních údajů Uživatelů jsou uvedeny v samostatných
dokumentech Informace o zpracování osobních údajů a Ochrana osobních údajů a
nakládání s cookies.
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6.3. Těmito Podmínkami nejsou dotčena práva a povinnos Uživatelů, kteří uzavřeli
s Provozovatelem samostatnou smlouvu, např. smlouvu o užívání webu nebo
smlouvu o placeném přístupu. V takovém případě se v záležitostech neupravených
těmito Podmínkami užije úprava uvedená v Obchodních podmínkách užívání a
nákupu obsahu na stránkách coloursuniverse.cz, které mají přednost před těmito
Podmínkami také v případě odchylné úpravy v těchto Podmínkách.

