
 
 

Podmínky použití 

 

Všem uživatelům doporučujeme, aby si pozorně přečetli zde uvedené podmínky použití před tím, než vstoupí na stránky 

nebo služby a budou je používat. 

Používáním našich produktů a služeb berete na vědomí následující: 

•  Stránka obsahuje údaje související s platformami třetích stran 

•  Stránka obsahuje informace o platformách třetích stran pro obchodování s kryptoměnami. Jste odpovědní za 

dodržování podmínek používání při používání webu a služeb. 

Podmínky použití zde podléhají dodatkům, pokud s takovými změnami souhlasíte při nepřetržitém používání našich 

Služeb. 

Vyhrazujeme si právo omezit naše služby, pokud se společnost domnívá, že jakákoli právnická osoba v příslušné 

jurisdikci porušuje zde uvedené podmínky. 

Zde uvedené podmínky použití ztělesňují naše zásady ochrany osobních údajů. Přijetím Podmínek tedy souhlasíte s 

našimi Zásadami ochrany osobních údajů. 

 

Způsobilost 

Naše stránky a služby jste oprávněni používat pouze v případě, že je vám alespoň 18 let. 

Společnost ani její zástupci neposkytují žádné prohlášení ani záruku, vyjádřenou nebo předpokládanou, pokud jde o 

zákonnost Služeb nebo používání Stránek a Služeb kterýmkoli jednotlivcem, a nenesou odpovědnost za protiprávní 

jednání jednotlivce s našimi Stránek a Služeb. 

 

Omezená území 

Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, může Společnost omezit kterémukoli Uživateli přístup na své Stránky 

a Služby, pokud Uživatel nedodržuje příslušné Podmínky a zásady. 

Pokud jakékoli právní nebo regulační prostředí na příslušném území povede k vystavení Společnosti právním, 

regulačním, renomovaným nebo ekonomickým rizikům, pak Společnost nebude odpovědná za své chování na takovém 

území. 

 

Zakázané činnosti 

Berete na vědomí, že při používání služeb společnosti jsou zakázány následující činnosti: 

•  Používat stránky se záměrem nahrávat, stahovat, distribuovat, publikovat nebo přenášet záznamy způsobem, který 

porušuje jakákoli práva, jako je duševní vlastnictví, bezpečnost a práva na soukromí 

•  Používat stránky a služby k poškození, urážce nebo pomluvě 

  

•  Záznamy, které se skládají z různých softwarových programů, které mohou poškodit počítačové struktury 

společnosti nebo jakýmkoli způsobem omezovat nebo znemožňovat ostatním používat stránky 

•  Záznamy, které porušují jakýkoli zákon 

•  Záznamy, které obsahují jakoukoli reklamu bez souhlasu společnosti 

•  Odstraňte nebo upravte všechna označení, trestní oznámení nebo různá vlastnická označení nebo štítky na 

Stránkách 

•  Provádět na Stránce jiné činnosti, než je jejich jediný účel 

•  Zasahovat do používání Stránek nebo Služeb jinými uživateli 

•  Nahrávejte nebo přenášejte cokoli, co funguje jako pasivní nebo živý záznam bez svolení společnosti, včetně mimo 

jiné souborů cookie, internetových chyb nebo jiných srovnatelných adwarových zařízení 

•  Upravte nebo zasahujte do dodavatelského kódu stránky a přidejte jakýkoli software, který může poškodit nebo 

poškodit společnost, její stránky nebo jiné relevantní strany 

•  Dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli softwarový program společnosti v rámci jejích stránek nebo 

služeb 

 



Pokud se společnost domnívá, že vaše používání stránek nebo služeb porušuje zde uvedené podmínky nebo jakýkoli 

platný zákon, má společnost právo provést následující: 

•  Upravte své používání Služeb 

•  Odepřít vám přístup na Stránku 

•  Změňte své používání a přístup k událostem třetích stran 

•  Podnikněte další kroky, které Společnost považuje za vhodné k ochraně svých zájmů 

Práva k duševnímu vlastnictví 

Stránky, jejich obsahové materiály, jako jsou videa, texty, fotografie, loga, návrhy, zvuky, obrázky a další obsahové 

materiály obsažené na Stránkách, jsou výhradním vlastnictvím Společnosti nebo příslušných třetích stran. 

Společnost si ponechává všechna práva, jména a zájmy týkající se stránek a poskytovaných služeb. Kromě práva 

používat Stránky nebo Služby v souladu s těmito Podmínkami nezakládá používání Stránek a Služeb uživateli žádná 

práva duševního vlastnictví. 

Kromě toho může uživatel používat stránky a služby pouze pro osobní a nekomerční účely. Nesmíte a nemůžete nikomu 

dovolit upravovat, rozebírat, dekompilovat, zpětně analyzovat, přenášet, pronajímat, poskytovat sublicence, kopírovat, 

distribuovat, reprodukovat, znovu publikovat, seškrabovat, stahovat, zveřejňovat a vytvářet odvozená díla nebo 

jakýmikoli prostředky propagovat web a její obsah. 

  

Omezení odpovědnosti 

Jste výhradně odpovědní za používání stránek a služeb, kde uznáváte související rizika. 

Společnost se zříká všech záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, s ohledem na Stránku, Služby a vaše 

používání. Takové odmítnutí zahrnuje, bez omezení, implikované záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, 

neporušení práv, autority, užitečnosti, přesnosti, úplnosti a včasnosti. Toto vyloučení odpovědnosti platí v plném rozsahu 

povoleném zákonem. V důsledku toho jsou služby, obsah a možnosti zpřístupněné na webu, přístupné jejich 

prostřednictvím nebo odeslané z webu, poskytovány „tak, jak jsou“, „jak jsou dostupné“ a „se všemi chybami“. 

Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, společnost se zříká veškeré odpovědnosti a odpovědnosti za 

kteroukoli z následujících věcí: 

•  Chyby, opomenutí nebo nepřesné informace obsažené na Stránce 

•  Přerušení nebo zastavení přenosu informací na nebo z webu nebo služeb 

•  Chyby, viry a další podobné hrozby, které mohou být na nebo prostřednictvím Stránek nebo Služeb 

 

Souhlasíte s tím, že vyloučíte Společnost z jakýchkoli ztrát, které jsou přímo či nepřímo způsobeny stránkou nebo 

službami, kde také souhlasíte s tím, že převezmete plnou odpovědnost za veškerá rozhodnutí, která učiníte na základě 

informací z této stránky nebo služeb. 

Při používání stránek nebo služeb nebo jakéhokoli jiného obsahu, ke kterému je možné přistupovat prostřednictvím nebo 

stahovaného z těchto stránek, společnost nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za žádné zvláštní, přímé, 

nepřímé, náhodné, zvláštní, represivní nebo následné škody způsobené jakýmkoli druhu, včetně jakéhokoli ušlého zisku 

nebo ztracených dat, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jiné právní teorie. Pokud však příslušný soudní 

orgán shledá společnost odpovědnou, její právní odpovědnost nepřesáhne 1 000 USD. 

Výše zmíněná otázka zákonné povinnosti musí být dodržována v maximální míře povolené zákonem v příslušné zemi. 

Berete na vědomí, že Společnost není odpovědná za Uživatelský obsah nebo jakékoli pomlouvačné, urážlivé nebo 

nezákonné jednání třetí strany. Riziko újmy či škody z uvedeného jednání dále leží zcela na Uživateli. 

Společnost není vždy odpovědná za všechny problémy nebo technickou nefunkčnost jakéhokoli mobilního zařízení, 

místních síťových linek, online počítačových systémů, serverů nebo poskytovatelů, hardwaru, softwaru, selhání v 

důsledku technických problémů, přetížení stránek návštěvníkem na internetu (nebo nedostupnosti internet) nebo 

problémy s kompatibilitou mezi webem nebo službami a vaším prohlížečem nebo jinými zařízeními. 

 


