Vítáme vás na internetových stránkách www.nadacezm.cz (dále jen "Stránky"), které
provozuje společnost Z + M servis, spol. s r.o. se sídlem Valchařská 3261/17,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 410 32 004.
Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek, jejich
používáním, právy a povinnostmi Vlastníka a návštěvníkům.

Podmínky používání
a) Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání
Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje
souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním.
b) Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní
potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka.
c) Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými
právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy,
dobrými mravy a těmito Podmínkami.
d) Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné
nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného
obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek
nárok na náhradu škody.
e) Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích
stran. V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Cookies
Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci
stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina
velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?
Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní
zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu
zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje,
jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte
zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak upravit využívání cookies
Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat).
Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů
také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud
však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé
preference při každé návštěvě těchto stránek a nelze ani vyloučit omezení některých
služeb a funkcí stránek.

Dodavatel internetových stránek
Web & Media a.s
Václavské nám 832/19
110 00 Praha 1 - Nové Město
http://www.web-media.cz/
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek
prosím zasílejte na adresu dodavatele stránek info@web-media.cz případně pomocí
webového formuláře na adrese www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/

