Podmienky používania
1. Rozsah
1.1 Akékoľvek použitie týchto webových stránok („webové stránky spoločnosti LEDVANCE“)
prevádzkovaných spoločnosťou LEDVANCE s.r.o., so sídlom Štúrova 22, Nitra 94901, IČO:
50197011, zapísaná b Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 40398/N
(ďalej len „LEDVANCE“) podlieha týmto Podmienkam používania. Tieto Podmienky používania môžu
byť doplnené, upravené alebo nahradené inými podmienkami Prihlásenie na tieto webové stránky
alebo, ak prihlásenie nie je požadované, prístup alebo používania týchto webových stránok znamená
súhlas s týmito Podmienkami používania v ich aktuálnom znení.
2. Služby
2.1 Webové stránky spoločnosti LEDVANCE obsahujú konkrétne informácie, ktoré sú k dispozícii na
prehliadanie alebo na stiahnutie a tiež umožňujú aktívnu komunikáciu so spoločnosťou LEDVANCE
pomocou kontaktných formulárov.
2.2 Spoločnosť LEDVANCE si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne ukončiť prevádzku
svojich webových stránok. Vzhľadom k povahe internetu a výpočtových systémov nemôže spoločnosť
LEDVANCE prijať zodpovednosť za nepretržitú dostupnosť svojich webových stránok.
2.3.
Akékoľvek informácie na týchto webových stránkach majú len informatívny charakter. Nič na
týchto webových stránkach nemá byť chápané ako poskytovanie poradenstva alebo odporúčanie pre
rozhodnutie alebo konanie užívateľa určitým spôsobom.
3. Duševné vlastníctvo
3.1 Materiály prezentované na webových stránkach spoločnosti LEDVANCE, vrátane akéhokoľvek
obsahu, informácií, fotografií, ilustrácií, grafických znázornení, názvov, ochranných známok a názvov
a log sú majetkom spoločnosti LEDVANCE, jej sesterských spoločností alebo iných osôb, ktoré jej
poskytli licenciu na ich používanie na webových stránkach, a sú chránené autorským zákonom a
ďalšími právnymi predpismi ohľadom duševného vlastníctvo. Materiály sú určené len pre osobné
nekomerčné použitie. Bez ohľadu na konkrétne ustanovení článku 4 týchto Podmienok používania
nesmie byť obsah webových stránok spoločnosti LEDVANCE, ani jeho časť, menený, kopírovaný,
reprodukovaný, predávaný, prenajímaný, používaný, doplňovaný alebo akýmkoľvek iným spôsobom
využívaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LEDVANCE.
3.2 Nič z vyššie uvedeného nie je možné vykladať v tom zmysle, že sa tým konkludentne alebo inak
poskytujú oprávnenia, licencie alebo právo používať akýkoľvek patent, ochrannou známku alebo iné
právo duševného vlastníctvo spoločnosti LEDVANCE alebo na ktoré spoločnosti LEDVANCE bola
udelená licencia, alebo že sa tím poskytuje oprávnenia, licencie alebo právo používať autorská práva
alebo iné práva súvisiace s materiálmi uvedenými na týchto webových stránkach.
3.3 Vzhľad a obrazová ochranná známka LEDVANCE, ďalšie ochranné známky výrobkov, ilustrácie a
logá identifikujú výrobky LEDVANCE sú majetkom spoločnosti LEDVANCE GmbH, prípadne niektorej
z jej dcérskych spoločností.
3.4 Používania týchto názvov a ochranných známok musí byť vopred výslovne povolené spoločnosťou
LEDVANCE GmbH. Používať názov LEDVANCE ako referenciu je povolené, napr. ako odkaz na tieto
webové stránky. Pred takýmto použitím musí byť spoločnosti LEDVANCE GmbH doručené príslušné
oznámenie.

4. Povinnosti užívateľa

4.1 Pri vstupe na webové stránky spoločnosti LEDVANCE alebo pri ich používaní užívateľ nesmie:
● poškodzovať iné osoby, najmä mladistvých, alebo porušiť ich osobnostné práva;
● spôsobom používania narušovať verejnú morálku;
● porušovať práva duševného vlastníctvo alebo iné vlastnícke práva;
● nahrávať akýkoľvek obsah obsahujúci vírusy, tzv. trójske kone alebo akýkoľvek iný program,
ktorý by mohol poškodiť dáta;
● prenášať, ukladať alebo nahrávať hypertextové odkazy a obsahy, ku ktorým nemá užívateľ
prístupové oprávnenia, obzvlášť v prípadoch, kedy také hypertextové odkazy alebo obsah
stránok porušujú záväzok mlčanlivosti alebo sú protiprávne;
● distribuovať reklamy alebo nevyžiadané e-maily (tzv. spam) alebo nepravdivé výstrahy pred
vírusmi, vadami a pod. a užívateľ ďalej nesmie ponúkať účasť v akýkoľvek lotériách, systému
typu „lietadlo“, reťazovom liste, pyramídovej hre a podobne;
● uvádzať nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, poburujúce, pornografické alebo profánne
materiály.
4.2 Spoločnosť LEDVANCE môže kedykoľvek odmietnuť prístup na svoje webové stránky, najmä ak
užívateľ poruší niektoré povinnosti podľa týchto Podmienok používania.
5. Hypertextové odkazy
5.1
Webové stránky spoločnosti LEDVANCE môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové
stránky tretích osôb. Spoločnosť LEDVANCE nenesie žiadnou zodpovednosť za obsah takých
webových stránok, nerobí žiadne prehlásenia ohľadne takých webových stránok a ich obsahu a
neoznačuje také webové stránky alebo ich obsah za svoje webové stránky. Spoločnosť LEDVANCE
nemá informácie na takých webových stránkach pod svojou kontrolou a nie je preto zodpovedná za
ich obsah ani za informácie na nich uvedené. Užívateľ využíva také webové stránky výhradne na
vlastné riziko.
6. Zodpovednosť
6.1
V rozsahu umožnenom právnymi predpismi, spoločnosť LEDVANCE zodpovedá len za škodu,
ktorá vznikla zavineným konaním spoločnosti LEDVANCE alebo osôb konajúcich v jej mene, pričom
škodou sa rozumejú bežne sa vyskytujúce predvídateľné škody.
6.2
V rozsahu prípustnom právnymi predpismi spoločnosť LEDVANCE nenesie zodpovednosť za
akúkoľvek škodu, ktorá návštevníkovi webových stránok v súvislosti s ich používaním vznikne,
predovšetkým (nie však výlučne) nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú neaktuálnosťou alebo
neúplnosťou informácií na webových stránkach. Predovšetkým nie je možné žiadne informácie na
webových stránkach považovať za poradenstvo v akejkoľvek oblasti. Spoločnosť LEDVANCE
nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú prijatím akéhokoľvek rozhodnutia alebo realizáciou úkonu
na základe informácií na webových stránkach.
7. Vírusy
7.1
Napriek tomu, že spoločnosť LEDVANCE vynakladá najvyšší úsilie, aby sa na jej webových
stránkach nevyskytovali vírusy, nemôže zaručiť, že tomu tak skutočne bude. Užívateľ by mal kvôli
vlastnej ochrane podniknúť potrebné kroky k zaistenie vhodných bezpečnostných opatrení a pred
stiahnutím akýchkoľvek informácií, softwaru alebo dokumentácie používať antivírové skenery.
8. Ochrana osobných údajov
8.1
Pri zhromažďovaní, používaní a spracovaní osobných údajov užívateľa našich webových
stránok spoločnosť LEDVANCE postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane
osobných údajov a v súlade sa svojimi korporátnymi zásadami, viď sekciu O
 chrana osobných údajov.

9. Dodatky, miestna príslušnosť, platný právny poriadok
9.1 Spoločnosť LEDVANCE je oprávnená z času na čas, podľa potreby, upraviť tieto podmienky
používania. O zmenách budete informovaný na týchto webových stránkach.
9.2 Jednotlivé stránky webu spoločnosti LEDVANCE sú prevádzkované a spravované spoločnosťou
LEDVANCE Spoločnosť LEDVANCE odmieta akúkoľvek zodpovednosť za skutočnosť, že uvedené
informácie, software alebo dokumentácie umiestnené na jej webových stránkach si je možné
prehliadať a sťahovať v miestach mimo Slovenskej republiky. Ak užívateľ vstúpi na webové stránky
spoločnosti LEDVANCE z miesta mimo Slovenskej republiky, je výhradne on zodpovedný za
dodržiavanie akýchkoľvek platných miestnych právnych predpisov. Je zakázané pristupovať k
informáciám, softwaru alebo dokumentácie umiestneným na webových stránkach spoločnosti
LEDVANCE zo zemí, v ktorých je taký obsah nezákonný.
9.3 Tieto Podmienky používania sa riadi slovenským právnym poriadkom. Miestne príslušné sú
príslušné orgány v Slovenskej republike. Prípadné spory rozhodujú slovenské súdy a v rozsahu
v ktorom právne predpisy pripúšťajú dohodu o súdnej právomoci, bude príslušným súdom súd podľa
sídla spoločnosti LEDVANCE.
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