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Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem webových stránek LOGOBOX (portálu) je Ing. Eduard
Zeman, IČ: 72135417 (dále jen Provozovatel).
Provozovatel zaručuje všem uživatelům služby (návštěvníkům portálu) ochranu jejich osobních údajů.
Nezpracovává a neshromažďuje žádné osobní údaje, které mu sami dobrovolně neposkytnou. Pokud
takto učiní, udělují provozovateli souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění zpracovával jejich osobní údaje, které mu sami v souvislosti s návštěvou
portálu či využití služby poskytli, a to pouze pro účely poskytování služby v rámci provozování portálu.
Provozovatel prohlašuje, že veškerý obsah portálu - webových stránek, stejně tak i nahrané náhledy log,
loga, logo manuály a další uvedené informace mají pouze informativní charakter.
Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.
Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování portálu (webových služeb) a
neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto
portálu (službám, náhledům log) anebo nemožnosti využívání obsahu (služby), nedostupnosti.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv
část portálu či způsob poskytování služby, nebo obsahu a to včetně náhledů log, log, logo manuálů.
Provozovatel prohlašuje, že on-line poskytuje IČ, náhledy log a další prostřednictvím portálu a webových
služeb i URL svým partnerům (firmy poskytující software, webové služby, provozovatele portálu a další).
Provozovatel neodpovídá za obsah aplikací či dalších služeb, které jsou dostupné (na které, nebo ze
kterých) je možné se připojit, jakož ani za případné závazky, které nabízejí, poskytují nebo
zprostředkovávají služby z takovýchto aplikací či služeb.
Používání portálu (webových služeb), včetně obsahu, je na vlastní riziko uživatele i partnera.
Návštěvníkům těchto stránek, uživatelům této služby, partnerům není dovoleno poskytovat tuto službu,
jakkoli modifikovat či v jakýchkoli variantách nabízet komerčně dalším subjektům.
Návštěvníkům portálu, uživatelům této služby, partnerům není dovoleno hromadně stahovat náhledy
log a loga a využívat je k jakékoli další komerční činnosti.
Návštěvníci portálu, uživatelé služby i partneři souhlasí s licencí Creative Common (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)
pro tento portál.
Loga firem zobrazená na portálu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Zobrazením (zobrazováním)
souboru (loga či náhledu loga) v žádném případě nezískáváte práva pro jeho další užití.
Provozovatel nenese odpovědnost za nahrání loga do databáze neoprávněnou osobou.
Nahrání náhledu loga (nebo loga ve vektorech, logo-manuálu) je dobrovolné. Osoba, která logo do
databáze nahrála, souhlasí s těmito podmínkami a dále s tím, že bude logo zobrazováno na portále a v
aplikacích a službách partnerů LOGOBOX. Současně bere na vědomí, že z těchto portálů a aplikací může
být logo zpřístupněno neomezenému okruhu dalších subjektů.
Na nahrání obsahu není právní nárok. O zařazení, nezařazení či vyřazení rozhoduje provozovatel podle
vlastního uvážení.
Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění vyřadit z databáze logo nebo náhled loga
a to bez uvedení důvodu.
Podmínkou využití LOGOBOX partnerem je informování provozovatele partnerem o využití služby a jeho
uvedení v seznamu partnerů na webu LOGOBOX.
Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE
NEPOUŽÍVEJTE POSKYTOVANÉ SLUŽBY!

