Právne Vyhlásenie
Verzi a 1, dá tum účinnosti od 1. júna 2020

ÚVODNÉ USTANOVENIE
Domény eezysmile.com/eezysmile.sk/eezysmile.cz (ďalej len „táto webová stránka“) vlastní a prevádzkuje
spoločnosť eezysmile spol. s r.o. podľa slovenského práva, so sídlom Námestie M.Benku 6, 811 07 Bratislava ,
Slovensko, IČO: 36456488, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro,
vložka 12544 / L (súhrnne „eezysmile“ alebo „my“, “naše“, „nás“ a iné podobné zámená).
Používaním tejto webovej stránky prijíma te toto zrieknutie sa zodpovednosti v plnom rozsahu; preto, ak
nesúhlasíte s týmto vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti alebo s jeho časťami, nesmiete tento web používať.
Pojmy „vy“, „vás“ a „váš“ sa vzťahujú na vás, návštevníka alebo používateľa webových stránok.

1. VYLÚČENIE LEKÁRSKEJ ZODPOVEDNOSTI
Všetky informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, vrátane informácií týkajúcich sa ortodontických, zubných
a zdravotných stavov a výrobkov a ošetrení, slúžia iba na informačné účely. Tieto informácie by s a nemali
považovať za úplné a nemali by sa používať namiesto návštevy pacienta, telefonického kontaktu, porady alebo
rady ortodontistu, zubára alebo zdravotníckeho pracovníka, ani akýchkoľvek informácií obsiahnutých na obale
alebo etikete výrobku alebo v j eho obale. Informácie získané používaním tejto webovej stránky nie sú
vyčerpávajúce a nevzťahujú sa na všetky ortodontické alebo zubné postupy alebo ošetrenia. Informácie na tejto
webovej stránke a akýkoľvek odkaz na iné stránky slúžia iba na informačné úč ely a ich účelom nie je poskytnúť
lekársku pomoc pre akýkoľvek konkrétny zdravotný stav, ktorý môžete mať. Táto webová stránka nevytvára vzťah
lekár / pacient.

2. POUŽITIE OBSAHU WEBOVEJ STRÁNKY
Návštevou a používaním tejto webovej stránky prehlasujete, že máte najmenej 13 rokov. Ďalej návštevou a
používaním tejto webovej stránky prehlasujete, že ak ste vo svojej krajine mladší ako plnoletý ( ak ste maloletý),
máte na to súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu a že váš rodič alebo zákonný zástupca si prečíta l a súhlasil s
týmto vyhlásením o zodpovednosti. POKIAĽ MÁTE VEK MENEJ AKO 13 ROKOV, WEBOVÚ STRÁNKU
NEPOUŽÍVAJTE. AK STE NEPLNOLETÝ, NEPOUŽÍVAJTE WEBOVÚ STRÁNKU BEZ SÚHLASU RODIČA ALEBO
ZÁKONNEHO ZÁSTUPCU.
V súlade s týmto právnym vyhlásením vám udeľujeme obmedzenú osobnú, odvolateľnú, nevýlučnú, neprenosnú
licenciu na používanie webovej stránky na vaše osobné použitie a nie na ďalší predaj ani ďalšiu distribúciu.
Zaväzujete sa, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať na
akékoľvek komerčné účely obsah tejto webovej stránky, prístup na túto webovú stránku ani k akémukoľvek
obsahu prístupnému cez túto webovú stránku. Zaväzujete sa, že nebudete kopírovať alebo uverejňovať príspevky
na akomkoľvek počítači pripojenom do siete, vysielať na akomkoľvek médiu ani používať, upravovať,
distribuovať, publikovať, prenášať alebo vytvárať odvodené diela akéhokoľvek materiálu, ktorý sa nachádza na
našej webovej stránke, na akékoľvek verejné alebo komerčné účely. Nemáte povolenie žiadnym spôsobom
upravovať žiadne materiály z tejto webovej stránky.
Aj keď sa eezysmile usiluje o sprístupnenie tejto webovej stránky za všetkých okolností, nenesieme
zodpovednosť, ak je z akéhokoľvek dôvodu táto webová stránka nedostupná na určité časové obdobie. Prístup
na túto webovú stránku môže byť kedykoľvek pozastavený bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si
právo obmedziť prístup k častiam našej webovej stránky alebo dokonca celej našej webovej stránky podľa
vlastného uváženia; nesmiete obchádzať ani sa snažiť obísť žiadne opatrenia na obmedzenie prístupu na našej
webovej stránke. Spoločnosť eezysmile môže tiež bez predchádzajúceho upozornenia vykonať vylepšenia a /
alebo zmeny v produktoch, službách a / alebo programoch opísaných n a tejto webovej stránke. Spoločnosť
eezysmile sa však zrieka akejkoľvek zodpovednosti aktualizovať, zlepšovať alebo meniť túto webovú stránku.
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3. OZNÁMENIE O PRÁVACH DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky práva duševného vlastníctva k textu, grafike, informáciám, motívom,
logám, dizajnom a databázam obsiahnutým na tejto webovej stránke vrátane doménových mien, organizácie a
usporiadania webovej stránky a softvéru použitého vo vzťahu k Webovým stránkam sú vlastníctvom spoločnosti
eezysmile alebo jej poskytovateľov licencie.

4. SPRÁVANIE UŽÍVATEĽA
Súhlasíte s tým, že nebudete používať webovú stránku na:
• zverejňovanie alebo prenášanie akýchkoľvek materiálov, ktoré nesúvisia s predmetom tejto webovej stránky;
• porušovanie alebo požadovanie porušenia akýchkoľvek platných miestnych, štátnych, národných alebo
medzinárodných zákonov alebo predpisov;
• porušovanie práva akejkoľvek tretej strany, okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva, zmluvných práv
a súkromia alebo publikačných práv;
• zasahovanie alebo rušenie webovej stránky, počítačových serverov alebo dosiek prístupných prostredníctvom
webovej stránky;
• vyhľadávanie informácií úmyselne bez súhlasu, získavanie kópií alebo úpravu súborov alebo iných údajov alebo
hesiel patriacim iným používateľom; alebo zbieranie užívateľských mien, e-mailových adries alebo iných
osobných údajov na akýkoľvek účel;
• vydávanie sa za inú osobu alebo nepravdivé uvádzanie alebo inak skresľovanie svojej príslušnosti k osobe alebo
subjektu;
• hanobenie, zneužívanie, obťažovanie, stopovanie, vyhrážanie sa alebo iné porušovanie zákonného práva
ostatných (napríklad práva na súkromie a publicitu); používa nie rasového, etnického alebo inak urážlivého jazyka;
alebo diskusie alebo podnecovanie nezákonnej činnosti; alebo používanie explicitného / obscénneho jazyka
alebo vyžadovanie / zverejňovanie sexuálne explicitných obrázkov (skutočných alebo simulovaných);
• propagovanie informácií, o ktorých viete, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce alebo ktoré propagujú alebo
napomáhajú nezákonným činnostiam, pirátstvu alebo správaniu, ktoré je urážlivé, výhražné, obscénne, hanlivé
alebo urážlivé;
• zapojenie sa alebo uľahčenie prenosu nevyžiadanej hromadnej pošty alebo spamu.
Ak použijete webovú stránku na spáchanie ktorejkoľvek z vyššie uvedených skutočností, spoločnosť eezysmile
môže podľa vlastného uváženia ukončiť vašu schopnosť používať webovú stránku a stíhať vás v plnom rozsahu
povolenom zákonom.

5. PODANIE SPATNEJ VAZBY A INFORMÁCIE
Akékoľvek pripomienky, spätná väzba, informácie, návrhy, podania alebo materiály, ktoré odošlete
prostredníctvom tejto webovej stránky alebo s ňou súvisia (príspevok), budú spoločnosťou eezysmile považované
za nedôverné. Beriete na vedomie, že ste zodpovední za príspevky, ktoré poskytnete, a že vy, nie eezysmile,
nesiete plnú zodpovednosť za príspevky, vrátane ich zákonnosti. Odoslaním súhlasíte, že máte právo tak urobiť
bez akýchkoľvek nárokov tretích strán a súhlasíte, že nesiete výlučnú zodpovednosť a zo dpovednosť za všetky
nároky súvisiace s takýmto predložením.

6. SÚKROMIE
Môžeme zhromažďovať registračné a ďalšie informácie o vás prostredníctvom tejto webovej stránky. Naše
zhromažďovanie a používanie týchto informácií sa riadi našimi zásadami ochrany os obných údajov. Zásady
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ochrany osobných údajov tiež vysvetľujú, ako sa vaše údaje používajú a kto k nim má prístup a sú k dispozícii na
stránke www.eezysmile.sk.

7. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK
POUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY A OBSAHU WEBOVEJ STRÁNKY JE NA VAŠOM RIZIKU. WEBOVÁ STRÁNKA A OBSAH
WEBOVEJ STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ TAK AKO SÚ A NA DOSTUPNOM ZÁKLADE A LEN PRE INFORMAČNÉ ÚČELY.
Eezysmile
SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKYCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI VYSLOVENÉ ALEBO
PREDPOKLADANÉ, NERUČÍME ZA PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ ALEBO UŽITOČNOSŤ WEBOVEJ STRÁNKY A JEJ
OBSAHU, SPOLIEHATE SA NA OBSAH A WEBOVÚ STRÁNKU LEN NA VLASTNÉ RIZIKO. AKÝKOĽVEK MATERI ÁL
ZÍSKANÝ Z WEBOVEJ STRÁNKY JE POUŽITÝ PODĽA VÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA A RIZIKA, VY NESIETE
VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČA ALEBO ZA STRATU ÚDAJOV, KTORÉ SÚ
VÝSLEDKOM POUŽITIA, STIAHNUTIA ALEBO PRÍSTUPU K MATERIÁLU Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. ŽIADNE
PORADENSTVO ALEBO INFORMÁCIE, ZÍSKANÉ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNE Z EEZYSMILE
ALEBO
PROSTREEDNÍCTVOM JEJ WEBOVEJ STRÁNKY , NEVYTVÁRAJÚ ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE
UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH.

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
K UPLATŇOVANIU PRÁVNYCH PREDPISOV, eezysmile SA ZRIEKA VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI ZA VÁS A
KOHOKOĽVEK INÉHO V SÚVISLOSTI S OBSAHOM NA TEJTO STRÁNKE, ČI ZMLUVY, ZÁRUKY, URČITEJ
ZODPOVEDNOSTI ALEBO NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK, A ČI V ZMYSLE PRIAMEHO, NEPRIAMEHO, NÁSLEDNÉHO ,
OSOBITNÉHO, ALEBO PODOBNÉHO POŠKODENIA ALEBO NÁHRADY ŠKOD, AJ KEĎ EEZYSMILE BOLO
ODPORÚČANÉ, ALEBO VEDEL, ALEBO MAL VEDIEŤ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
POKIAĽ BOD 7 V TOMTO VYHLÁSENÍ NEPLATÍ ALEBO JE NEPLATNÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH PRÁVNYCH
PREDPISOV, SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ ŠKODY, KTORÉ (I) MÔŽU VYPLÝVAŤ ZO VZŤAHU K
MATERIÁLOM UVEDENÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, (II) MÔŽU VZNIKNÚŤ KVOLI CHYBÁM ALEBO
ZANEDBANIAM V OBSAHU NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, (III) MOŽU VÁM VZNIKNÚŤ AKO VÝSLEDOK PORUŠENI A
OBCHODNEJ ZNÁMKY, JE JEDENSTO (100) EUR. SÚHLASÍTE, ŽE eezysmile NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE
PRIAME, NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO NÁHRADY ŠKOD, STRATY
ZISKOV, ÚDAJOV ALEBO OSTATNÝCH NEHMOTNÝCH AKTÍV, PREVYŠUJÚCICH JEDENSTO (100) EUR.

9. VÍRUSY, HACKOVANIE A INÉ PRIESTUPKY
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že materiál prístupný prostredníctvom tejto webovej stránky
je získavaný výlučne na vaše vlastné riziko a že vy sami nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek následné
poškodenie softvéru alebo počítačových systémov a / alebo za následnú stratu údajov, a to aj ak bola takáto
strata a poškodenie primerane predvídateľná a eezysmile bola informovaná o jej možnosti.
Nesmiete zneužívať túto webovú stránku vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb
alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa snažiť získať neoprávnený
prístup k tejto webovej stránke, serveru, na ktorom je táto webová stránka uložená, alebo k serveru, počítaču
alebo databáze pripojenej k tej to webovej stránke. Nesmiete zaútočiť na webovú stránku útokom odmietnutia
služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak sa z akéhokoľvek dôvodu zistí, že akékoľvek ustanovenie v tomto dokumente je neplatné alebo nevynútiteľné,
bude vylúčené do tej miery, do akej je to neplatné alebo nevynútiteľné a zostávajúce ustanovenia zostanú v
plnej platnosti a účinnosti.
Toto právne vyhlásenie môžeme kedykoľvek revidovať. Niektoré z ustanovení obsiahnutých v tomto vyhlásení
môžu byť tiež nahradené ustanoveniami alebo oznámeniami zverejnenými na iných webových stránkach.
Toto právne vyhlásenie sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a bez ohľadu na kolízne
normy. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú v súvis losti s týmto vyhlásením budú s konečnou platnosťou
vyriešené slovenskými súdmi.
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Ustanovenia tohto právneho vyhlásenia sa uplatňujú od dátumu účinnosti uvedeného vyššie.
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