Obchodní podmínky pro bzučení.cz
Registrovaný uživatel (dále jen uživatel) serveru http://bzuceni.cz (dále jen bzučení.cz) se
souhlasem s těmito podmínkami zavazuje k jejich dodržování. Pročtěte si, prosím následující
podmínky pozorně.

I. Provozovatel
Provozovatelem serveru je Lukáš Pazderka pazderka@pazder.cz, (dále jen provozovatel).

II.
bzučení.cz nabízí fyzickým i právnickým osobám prostor k prezentaci své práce s včelařskou
tematikou. Provozovatel serveru však není odpovědný za kvalitu prezentovaného zboží a služeb.

III. Odpovědnost za informace v profilu
Veškerá odpovědnost za informace v profilu je pouze na registrovaném uživateli, za kvalitu
nabízeného zboží tedy provozovatel serveru bzučení.cz neručí.

IV. Řešení sporů
Provozovatel nemá povinnost řešit jakékoli spory mezi jednotlivými registrovanými uživateli, nebo
mezi uživatelem a osobou využívající jeho služby.

V. Ochrana osobních údajů
Uživatel je povinen vyplnit při registraci pravdivé údaje. Provozovatel se zavazuje, že v žádném
případě neposkytne osobní data uživatele třetí osobě. Tento závazek se nevztahuje na situace, kdy je
na základě zákona povinen tyto informace poskytnout. Provozovatel je oprávněn kontaktovat
uživatele e-mailem v souvislosti se záležitostmi, které se přímo týkají serveru bzučení.cz.
Provozovatel není povinen ověřovat správnost údajů vyplněných uživatelem v registračním
formuláři.

VI. Podmínky vyplněného profilu
Vedení účtu je zpoplatněno podle platného ceníku. Uživatel se dále zavazuje, že bude jednat v
souladu s etickými pravidly, právním řádem ČR a dobrými mravy. Na stránkách bzučení.cz jsou
povoleny pouze profily se včelařskou tematikou. Změna informací v profilu, které se netýkají
včelařské tematiky, jsou vážným důvodem ke zrušení účtu. Uživatel se zároveň zavazuje k tomu, že
bude jednat tak, aby nepoškodil provozovatele, nebo třetí osobu.

VII. Zrušení registrace
Uživatel má možnost si kdykoli svůj uživatelský účet zrušit a to písemnou žádostí na adresu
pazderka@pazder.cz. Žádosti o zrušení, nebo úpravu profilu se vyhoví pouze tehdy, pokud bude
poslána ze stejné e-mailové adresy, kterou je účet zaregistrován. Žádosti z jiné adresy nebude
možné z bezpečnostních důvodů vyhovět. Zrušením účtu nemá uživatel nárok na vrácení
uhrazeného poplatku.

VIII. Nedodržení podmínek
Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit uživatelský účet v případě nedodržení těchto podmínek.
Účet také bude odstraněn v případě, že není v souladu s etickými pravidly, právním řádem ČR,
dobrými mravy, nebo poškozuje provozovatele, nebo třetí osobu. Před zrušením inzerátu bude
uživatel vyzván k nápravě, do té doby bude účet znepřístupněn. Zrušením inzerátu uživateli
nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků.

IX. Informace o provozu bzučení.cz
Důležité informace týkající se provozu bzučení.cz budou umístěny na Hlavní straně.

X. Právo na změnu/zrušení služby
Provozovatel neručí za bezchybný nepřetržitý provoz serveru. Zároveň si vyhrazuje právo na
změnu, či zrušení služby bzučení.cz. V případě ztráty dat uživatelů nenese provozovatel žádnou
zodpovědnost, ani tím nevzniká nárok uživatele žádat jakoukoli náhradu.
V Brně dne 1. 1. 2017

