PRÁVNÍ INFORMACE
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
1.

DEFINICE

1.1.

Provozovatelem se rozumí Horský hotel Čarták, s.r.o., IČO: 277 98 801, se sídlem HutiskoSolanec, Solanec pod Soláněm 186, PSČ 756 62, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52131 (dále jen „Provozovatel“).

1.2.

Webem se rozumí webové stránky na doméně http://www.hotelcartak.cz/ provozované a
vlastněné Provozovatelem (dále jen „Web“).

1.3.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která navštíví Web Provozovatele (dále jen „Uživatel“).
V případě, že bude uživatelem právnická osoba, použijí se ustanovení těchto podmínek
obdobně.

1.4.

Podmínkami se rozumí podmínky používání tohoto Webu (dále jen „Podmínky“).

2.

ZÁKLADNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.

Účelem tohoto Webu je poskytovat informace o službách, které Provozovatel na trhu nabízí.
Informace uveřejněné na tomto Webu nemají povahu podnětu, návrhu nebo výzvy k uzavření
kupní či jakékoli jiné smlouvy.

2.2.

Veškeré informace obsažené na Webu jsou pouze informativní a obecné povahy, a mohou
být ze strany Provozovatele měněny a upravovány bez předchozího upozornění. Aktuální stav
Podmínek bude umístěn vždy na tomto Webu.

2.3.

Tento Web, včetně jeho jednotlivých součástí požívá právní ochrany v oblasti práva
duševního a průmyslového vlastnictví a dalších navazujících právních předpisů.

2.4.

Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu uděleného ze strany
Provozovatele s Webem a jeho obsahem jakkoli nakládat v rozporu s jeho účelem, zejména
jej kopírovat, upravovat, reprodukovat či jinak využívat ke komerčním a veřejným účelům.

2.5.

Při užívání Webu nesmí Uživatel žádným způsobem narušovat bezpečnost, celistvost a provoz
Webu.

2.6.

Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost a správnost informací obsažených na tomto
Webu. Provozovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou připojením na Web, jeho
prohlížením, nefunkčností či jeho nedostupností z příčiny vzniklé na straně Provozovatele či
přičiněním třetích stran.

2.7.

Provozovatel dále neodpovídá za obsah webových stránek navštívených Uživatelem
prostřednictvím hypertextového odkazu umístěného na Webu Provozovatele. Pokud Uživatel
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navštíví webovou stránku prostřednictvím odkazu, měl by se seznámit s příslušnými
podmínkami provozování takového webu.
3.
3.1.

POUŽÍVÁNÍ SUBORŮ COOKIES
Soubory cookies používané na tomto Webu
3.1.1. Cookies jsou krátké informační datové soubory, které jsou za předpokladu povolení ze
strany Uživatele ukládány na zařízení Uživatele při návštěvě Webu a které slouží ke
zlepšování a ulehčení dalšího užívání Webu Provozovatele (dále jen „Cookies“).
3.1.2. Web Provozovatele používá za předpokladu povolení ze strany Uživatele soubory
Cookies. Cookies využívá Provozovatel výhradně k technickým účelům, které umožňují
identifikovat zařízení Uživatele při opakované návštěvě Webu za účelem uzpůsobení
obsahu Webu zájmům Uživatele a zachování uživatelského nastavení, nijak však
neumožňují přímo identifikovat konkrétní osobu Uživatele.
3.1.3. Cookies slouží k zapamatování určitých informací týkajících se užívání Webu
Uživatelem a jsou používány zejména za účelem zlepšení uživatelského prostředí,
komunikace Webu se zařízením Uživatele a celkového usnadnění a zrychlení užívání
Webu Provozovatele. Získané údaje poté napomáhají například ke zjednodušení
následných přihlášení, optimálnímu nastavení stránky Webu, analýze vyhledávacích
preferencí Uživatele či sledování návštěvnosti.
3.1.4. Web používá jak dočasné, tak trvalé soubory Cookies. Dočasné soubory Cookies jsou
uloženy v zařízení Uživatele pouze po dobu trvání konkrétní relace na Webu – tzv.
krátkodobé (session) cookies. Trvalé soubory Cookies naopak zůstávají uloženy v
zařízení Uživatele i po ukončení prohlížení Webu, a to v závislosti na nastavení doby
uchování konkrétního souboru Cookies ve webovém prohlížeči Uživatele nebo dokud
je Uživatel nevymaže – tzv. dlouhodobé (persistent) cookies, které využívá prohlížeč
zařízení Uživatele při následných návštěvách Webu.

3.2.

Udělení souhlasu a vyslovení nesouhlasu se zpracováním údajů získaných používáním
souborů Cookies tímto Webem
3.2.1. Dalším používáním tohoto Webu Uživatel souhlasí s používáním nezbytných souborů
Cookies, bez kterých nemůže být Web technicky provozován. Tyto Cookies neumožňují
žádným způsobem identifikovat Uživatele, ani jeho zařízení a slouží pouze k zajištění
běžného chodu Webu a k jeho správnému zobrazení. Jako takové, tedy nejsou
považovány za osobní údaje, k jejichž zpracování by byl nutný souhlas, a to ve smyslu
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/479, o ochraně osobních údajů
(dále jen „Nařízení GDPR“).
3.2.2. K možnosti dalšího plného používání Webu Provozovatelem musí Uživatel udělit
výslovný souhlas s používáním souborů Cookies. Projevením nesouhlasu s používáním
souborů Cookies, odnětím souhlasu s používáním souborů Cookies, či zablokováním
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některých či veškerých souborů Cookies webového prohlížeče Uživatele může dojít
k nemožnosti využití některých funkcí tohoto Webu. Podrobnosti stanoví článek 4
zásad ochrany osobních údajů umístěných na tomto Webu.
4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně
průmyslových vzorů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.2.

Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek a vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto Webu
budou řešeny, pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou
spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

4.3.

Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatným,
platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

4.4.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění na Webu, a to dnem 23.5.2018, a mohou
být měněny pouze ze strany Provozovatele či s jejím písemným svolením.
Horský hotel Čarták, s.r.o.,
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