Podmienky používania www.webakademia.sk
Stránka www.webakademia.sk je určená používateľom v Slovenskej republike. Táto stránka
je určená výhradne pre odbornú verejnosť (lekárom, lekárnikom, odborným pracovníkom v
zdravotníctve, študentom medicíny a farmácie) za účelom edukácie a etickej komunikácie.
Informácie na tejto stránke boli vytvorené odborníkmi na základe klinickej praxe a odbornej
literatúry. Spoločnosť C4P nezodpovedá za obsah video prezentácií a testov vytvorených
odbornou verejnosťou a za prípadné škody vzniknuté postupom alebo konaním uskutočneným
na základe obsahu tejto stránky.
Používaním stránky www.webakademia.sk sa zaväzujete dodržiavať tieto podmienky
používania. Je možné, že podmienky používania sa budú v budúcnosti meniť (bez uvádzania
termínu revízie), preto by ste si mali pravidelne kontrolovať znenie podmienok používania.
Podmienky používania služieb domény www.webakademia.sk (ďalej len "podmienky
používania") stanovujú pravidlá medzi prevádzkovateľom domény www.webakademia.sk
spoločnosťou C4P, s.r.o., so sídlom Žabky 1583/6 900 21 Svätý Jur, okr. Pezinok, Slovenská
republika, IČO: 44 062 427, DIČ: 2022575907, DPH: SK2022575907, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51578/B (ďalej
"Poskytovateľ")
a
používateľom týchto služieb.
(ďalej len "Používateľ")
Potvrdením voľby "súhlasím" a dokončením procesu registrácie sa používateľ zaväzuje
dodržiavať podmienky používania v nasledujúcom znení:

1. Predmet dohody - Používanie služieb
Pod používaním služieb systému www.webakademia.sk sa rozumejú všetky úkony
používateľa vykonávané na doméne www.webakademia.sk.

2. Registračné informácie
Služby v systéme spravovanom pod doménou www.webakademia.sk (ďalej "služby systému
"www.webakademia.sk" ") sú vlastníctvom poskytovateľa.
Služba umožňuje okrem iného posielať súbory až do veľkosti 100 MB prostredníctvom
prehliadača. Zároveň poskytuje možnosť bezplatne zasielať SMS v rámci slovenských
mobilných sietí. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť počet voľných sms bez toho, aby
musel informovať používateľa. SMS sa prideľujú automaticky pri registrácii používateľa a
doplňujú sa raz mesačne na stanovený mesačný limit. Neodoslané sms sa nekumulujú.
Používateľ súhlasí s tým, že pri odoslaní súboru do veľkosti 100 MB zo stránky
www.webakademia.sk, sa príjemcovi v spodnej časti správy pripojí nadpis:
www.webakademia.sk.

Pri registrácii musí používateľ pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár. Používateľ
súhlasí s tým, že poskytovateľ služby môže využiť informácie, ktoré používateľ zadal pri
prihlasovacej procedúre pre vlastné účely.

2.1 Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracovávanie osobných údajov Užívateľov prebieha v súlade
platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov, pričom bližšie
informácie sa nachádzajú a sú Užívateľom k dispozícii v sekcii „Ochrana osobných údajov.“

2.2 Telekomunikačné tajomstvo a súkromie používateľa
Poskytovateľ sa týmto zaväzuje rešpektovať telekomunikačné tajomstvo, súkromie
používateľa a neposkytovať osobné údaje používateľa získané pri procese registrácie tretím
stranám. Osobné údaje používateľa môžu byť tretím stranám poskytnuté len na základe
platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to pri zisťovaní skutočností vedúcim k
objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

2.3. Prepojenia na iné web stránky
Doména www.webakademia.sk poskytuje prepojenia na iné webové stránky. Tieto prepojenia
sú zahrnuté, aby vám umožnili edukovať sa a objavovať problematiku do podrobnejšia.
Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a praktiky týchto internetových stránok. Odporúčame
vám prečítať si podmienky iných webových stránok, na ktoré sa prekliknete, alebo ich inak
navštívite.

3. Zmeny systému WWW.WEBAKADEMIA.SK
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie služieb v systéme
www.webakademia.sk i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek
používateľovi alebo tretej strane.

4. Obsah a distribúcia správ (sms, súbory do veľkosti 100
MB)
Poskytovateľ vyhlasuje, že nevykonáva monitorovanie, editáciu alebo cenzurovanie obsahu
alebo adresátov sms a súborov v systéme "www.webakademia.sk" . Zodpovednosť a prípadné
dôsledky za obsah odoslaných správ a súborov nesie výhradne sám používateľ.
Používateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude používať služby systému www.webakademia.sk k
zasielaniu akýchkoľvek správ, ktoré sú neslušné, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k
propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie
smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov. Používateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom
služieb systému nebude prenášať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k
páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval platný právny poriadok Slovenskej republiky.
Používateľ nesmie zasahovať iným používateľom do používania služieb systému
"www.webakademia.sk" . Používateľ súhlasí s tým, že v rámci každého odoslaného súboru do
100 MB, sa príjemcovi zobrazí v správe nasledovný text: www.webakademia.sk.

4.1 Zásady korektného používania
Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia a bez náhrady zablokovať alebo zmazať
sms správy a súbory, u ktorých je podozrenie na porušenie zásad korektného používania.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na posúdenie porušenia zásad korektného používania.

5. Účet a heslo používateľa
Informáciu o registrácii dostane používateľ do mailovej schránky uvedenej pri registrácii.
Používateľ je zodpovedný za udržiavanie svojho účtu a hesiel k nemu v tajnosti. Používateľ je
zodpovedný za akékoľvek zneužitie svojho účtu treťou osobou, bez ohľadu na skutočnosť, či
sa tak stalo s vedomím alebo bez vedomia používateľa. Používateľ sa zaväzuje informovať
Poskytovateľa o akomkoľvek zneužití alebo podozrení zo zneužitia svojho účtu v systéme
služieb "www.webakademia.sk".

6. Zodpovednosť
Používateľ týmto súhlasí s používaním služieb systému www.webakademia.sk na svoje
vlastné riziko. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby výpočtového
systému www.webakademia.sk, alebo stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet.
Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a
zabezpečenia systému "www.webakademia.sk" . Zároveň Poskytovateľ vyhlasuje, že je v jeho
najlepšom záujme, aby všetky funkcie systému www.webakademia.sk boli poskytované
Používateľom na maximálnej možnej úrovni.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vymazanie alebo chybu pri uložení súborov a sms v
systéme "www.webakademia.sk" . Poskytovateľ sa nezaručuje, že služba splní očakávania a
požiadavky používateľa, že bude dostupná nepretržite a bezchybne a že prípadné chyby budú
odstránené okamžite.
Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky za obsah, správnosť a spoľahlivosť informácii, ktoré
používateľ obdrží prostredníctvom systému www.webakademia.sk.
Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo
inak získané prostredníctvom služieb systému www.webakademia.sk nie sú preverené
Poskytovateľom a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a
rizikom používateľa.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť vzťahujúcu sa k akýmkoľvek ponukám a
objednávkam služieb alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom systému
www.webakademia.sk.
Poskytovateľ má právo zasielať používateľovi správy obsahujúce informácie o iných službách
alebo novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné
informácie tretích osôb.
Poskytovateľ komunikuje s Používateľom výhradne z dvoch kontaktných adries elektronickej
pošty v tvare helpdesk@webakademia.sk, alebo administrator@webakademia.sk. Pokiaľ sa
Používateľovi niekto prihovára v mene prevádzkovateľa systému www.webakademia.sk z
inej adresy, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o pokus o podvod a Používateľ by mal
okamžite o takomto pokuse informovať Poskytovateľa na zmienených kontaktných adresách.

7. Zrušenie služby
Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite a bez náhrady zrušiť účet používateľa v systéme
"www.webakademia.sk", pokiaľ vznikne podozrenie, že používateľ porušuje niektoré z
predchádzajúcich pravidiel.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite a bez náhrady zrušiť účet používateľa v systéme
"www.webakademia.sk", pokiaľ sa používateľ neprihlásil do svojej schránky dlhšie ako 36
mesiacov. Poskytovateľ bude o takomto kroku upovedomený prostredníctvom e-mailu
minimálne 3 mesiace pred zrušením účtu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť, či
správanie používateľa je v súlade s podmienkami používania. Poskytovateľ si vyhradzuje
právo na zmenu týchto podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľa. Je v
záujme Používateľa, aby bol dôkladne oboznámený s týmito Podmienkami.

8. Práva používateľa
Používateľ má právo používať služby v systéme www.webakademia.sk v súlade s
podmienkami používania. Používateľ má právo oboznámiť poskytovateľa so svojimi názormi,
pripomienkami, ako aj požiadať poskytovateľa o pomoc pri používaní služieb v systéme
"www.webakademia.sk" .
V prípade, že používateľ má námietky voči podmienkam používania uvedeným v tejto
dohode, má právo na zastavenie používania služieb v systéme www.webakademia.sk a
oboznámenie poskytovateľa o ukončení používania služieb "www.webakademia.sk" .

9. Oznamy
Akékoľvek oznamy druhej strane musia byť uskutočnené písomnou formou, použitím
elektronickej pošty, faxu alebo formou listu. Poskytovateľ má právo používať služby systému
www.webakademia.sk na hromadné zasielanie správ všetkým používateľom o zmenách
podmienok tejto dohody, o nových službách a funkciách v systéme "www.webakademia.sk.

10. Právne normy
Podmienky tejto dohody sú vytvorené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky. Poskytovateľ a Používateľ súhlasia, že vzájomné vzťahy medzi obidvoma stranami
sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok, prípadne ďalšími právnymi
predpismi vzťahujúcimi sa na predmet tejto dohody.

11. Autorské práva (©)
Obsah stránky www.webakademia.sk, vrátane farebného, textového, grafického prevedenia,
programových kódov a skriptov, je chránená autorským zákonom. Obsah stránky
www.webakademia.sk je zakázané kopírovať a rozmnožovať bez predchádzajúceho súhlasu
Poskytovateľa na iné ako súkromné, nekomerčné účely. Video prezentácie je možné šíriť,
rozmnožovať len po písomnom súhlase autora.

