Podmínky používání
Všeobecné
1.

Tyto webové stránk (tato „Webová stránka“) jsou provozovány a spravovány společností Farm
Frites International B.V. a/nebo, zcela či částečně, spolu s jednou jejích dceřiných společností,
anebo jejich jménem (“Farm Frites”). Naše adresa je: Molendijk 108, 3227 CD Oudenhoorn,
Nizozemsko. Jsme registrováni u Nizozemské obchodní komory pod číslem 24180852. Naše
DIČ je: NL 805545049B03.

2.

Informace a materiály na těchto Webových stránkách a vaše používání těchto Webových
stránek podléhají následujícím Podmínkám používání. Vstupem na tyto Webové stránky a
jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami používání, včetně případných
změn. Pokud nechcete s těmito podmínkami souhlasit, pak prosím už na tyto Webové stránky
nechoďte, ani je nepoužívejte. Pro určité kampaně, akce nebo soutěže mohou platit i odatečné
podmínky. Pokud se chcete takové kampaně, akce nebo soutěže zúčastnit, musíte souhlasit s
příslušnými všeobecnými podmínkami použitelnými na takovou kampaň, akci nebo soutěž. V
případě jakékoliv neshody mezi takovými Všeobecnými podmínkami a těmito Podmínkami
používání budou mít přednost tyto Podmínky používání.

3.

Farm Frites si vyhrazuje právo doplnit, změnit a nebo nahradit celé tyto Webové stránky a
nebo jejich část a informace a materiály na nich obsažené, stejně jako tyto Podmínky
používání. Sledujte prosím tyto Podmínky používání pravidelně, abyste mohli sledovat
změny nebo úpravy.

Použití informací na těchto Webových stránkách
4.

Všechny informace a materiály na těchto Webových stránkách jsou určeny pouze pro
všeobecné informační účely. Informace na těchto stránkách nemohou být chápány jako
doporučení týkající se jídelníčku a/nebo konzultace či ošetření dietologem či jiným praktickým
lékařem. Použití informací z těchto Webových stránek a rozhodnutí učiněná na základě těchto
informací jsou přijímána na vlastní účet a nebezpečí uživatele.

5.

Zmínky o výrobcích a službách Farm Frites, obsažené na těchto stránkách, nepředstavují
nabídku prodeje či dodání těchto výrobků nebo služeb. Pokud si chcete koupit určitý výrobek,
Farm Frites vás odkazuje na nejbližší prodejní místo.

6.

V případě, že Farm Frites zašlete své návrhy, poznámky, otázky a další informace a data
(mezi něž patří, nikoliv však výhradně, texty, fotografie, recepty, kresby, ilustrace atd.),
udělujete Farm Frites (včetně dceřiných společností a poboček Farm Frites) povolení a právo
tyto návrhy, nápady, poznámky, otázky nebo jiné informace používat, reprodukovat, měnit,
zveřejňovat, překládat, používat jako příklad a ukazovat jakýmkoliv možným způsobem.
Zaručujete, že obsah těchto návrhů, nápadů, poznámek, otázek nebo jiných informací je
správný a neporušuje žádná práva třetích stran. Farm Frites nemůže být žádným způsobem
hnána k odpovědnosti za takové návrhy, nápady, poznámky, otázky nebo jiné informace
nebo data a není povinna takové návrhy, nápady, poznámky, otázky nebo jiné informace
použít nebo je umístit na tyto Webové stránky. Farm Frites si také vyhrazuje právo si takové
návrhy, nápady, poznámky, otázky nebo jiné informace nebo data ověřit, modifikovat je nebo
je vymazat.

Práva duševního vlastnictví
7.

Všechna práva duševního vlastnictví (včetně autorského práva, patentů, obchodních značek,
obchodních názvů, práv k databázím a užitným vzorům) ke všem informacím a materiálům
(včetně všech textů, log, grafiky a softwaru) poskytovaným prostřednictvím těchto stránek
zůstávají majetkem Farm Frites nebo přidružených společností, nebo jsou použita se
souhlasem jejich příslušných držitelů a jsou výslovně vyhrazena.
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8.

Máte dovoleno procházet tyto Webové stránky a reprodukovat jejich části tiskem, stažením na
harddisk nebo předáváním jiným osobám, ale v každém případě pouze pro nekomerční,
informační a osobní účely. Pokud distribuujete nějaký materiál nebo informaci z těchto
Webových stránek, musíte jasně uvést zdroj takové informace, včetně jména Farm Frites, a
nesmíte upravovat nebo odstranit žádnou známku toho, že práva duševního vlastnictví vlastní
Farm Frites, ani žádný odkaz na Farm Frites jako takovou. Bez předchozího písemného
souhlasu Farm Frites nesmíte použít tyto Webové stránky nebo jakoukoliv jejich část (nebo
kopii téhož) a/nebo jakékoliv na nich uveřejněné ochranné známky pro komerční účely, ani
nesmíte tyto Webové stránky nebo jejich část upravovat nebo zahrnout do nějaké jiné práce,
ať už ve formě tištěného, nebo elektronického dokumentu, weblogu, fóra či jiné webové
stránky, nebo dát do rámce link či deep link na tyto stránky.

Odmítnutí záruky a odpovědnosti
9.

I když byly informace a materiály na těchto Webových stránkách zpracovány pečlivě, aby byla
zajištěna jejich přesnost, Farm Frites nezaručuje, že informace a/nebo materiály poskytnuté
na těchto Webových stránkách jsou aktuální, kompletní a přesné a že nevykazují žádné vady,
chyby a/nebo viry. Dále Farm Frites nezaručuje, že takové vady, chyby a/nebo viry budou
napraveny nebo odstraněny. Dále si Farm Frites vyhrazuje právo přerušit dostupnost těchto
Webových stránek za účelem údržby či aktualizace.

10.

V žádném případě nebude Farm Frites přímo či nepřímo odpovědná za jakoukoliv přímou a/
nebo nepřímou škodu, újmu či výdaje – bez ohledu na způsob, jakým vznikly -, které by
mohly vzniknout kvůli vašemu používání těchto stránek a/nebo informací a materiálů na ní
obsažených, nebo v souvislosti s ním, nebo v důsledku nepřístupnosti této stránky nebo
skutečnosti, že informace a materiály na ní obsažené jsou nesprávné, neúplné nebo
neaktuální.

11.

Výše uvedené body 9 a 10 nezbavují Farm Frites odpovědnosti nebo neomezují její
odpovědnost za nic, za což podle zákona odpovědnosti zbavena být nemůže, ani nemůže
být taková odpovědnost omezena.

Hypertextové odkazy
12.

13.

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a/nebo servery, které
nejsou spravovány Farm Frites. To automaticky neznamená, že by Farm Frites byla
propojena s takovými jinými webovými stránkami, nebo jejich majiteli. Společnost Farm Frites
není v žádném případě odpovědná za obsah takových webových stránek a poskytuje takové
odkazy pouze pro pohodlí svých návštěvníků.
V případě že chcete vytvořit hypertextový odkaz na tuto stránku, máte dovoleno vytvořit
odkaz výhradně na domovskou stránku těchto Webových stránek.

Prohlášení o ochraně soukromí
14.

Farm Frites respektuje soukromí návštěvníků těchto Webových stránek. Při zpracovávání a
zabezpečení osobních údajů uživatelů bude postupováno s náležitou péčí. V tomto ohledu
Farm Frites dodržuje požadavky stanovené nizozemským zákonem na ochranu údajů a
jakoukoliv použitelnou místní legislativu nebo pravidla při ochraně údajů. Uživatelé si nicméně
musejí uvědomit, že nelze poskytnout komplexní záruku, že údaje budou na Internetu v
bezpečí.

15.

Během vaší návštěvy těchto webových stránek může Farm Frites sbírat údaje neosobní
povahy, zejména prostřednictvím cookies. Cookie je malý textový soubor, který může server
umístit na pevný disk uživatele. Obsahuje informaci o příslušné návštěvě návštěvníka těchto
Webových stránek. Cookies mohou být používány ke sběru specifických informací při
návštěvníkově návštěvě Webových stránek. Tyto informace mohou Farm Frites poskytnout
možnost ještě lépe se přizpůsobit požadavkům a preferencím uživatelů Webových stránek.
Můžete si svůj internetový prohlížeč nakonfigurovat tak, abyste byli upozornění pokaždé,
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když se chystá uložení nového cookies do vašeho počítače, abyste se mohli rozhodnout,
zda ho povolíte, nebo ne. Podívejte se prosím do nápovědy svého internetového prohlížeče,
kde najdete konkrétní informace. Vezměte prosím na vědomí, že některé části webové
stránky nemusejí správně fungovat, pokud cookies odmítnete.
16.

Farm Frites shromažďuje pouze ty osobní údaje, které jsou poskytnuty na bázi dobrovolnosti
při vyplnění a odeslání online formuláře, nebo při odeslání e-mailové zprávy. Poskytnutím
svých osobních údajů dáváte Farm Frites souhlas s tím, aby je uchovávala v souboru, který
bude dostatečně zabezpečen. Společnost Farm Frites může tyto údaje používat pro účely
počítačem řízené správy databáze a průzkumu trhu. Kromě toho může Farm Frites sdílet
poskytnuté údaje s jakoukoliv další stranou, která je s ní smluvně spojená.

17.

Kromě toho se společnost Farm Frites zavazuje, že nesdělí vaše detaily žádné další straně
bez vašeho souhlasu, pokud to po ní není nebude požadováno v souladu s ustanovením
nějakého zákona nebo soudního rozhodnutí.

18.

Podle použitelných podmínek o ochraně dat a podle legislativy máte právo své údaje
přezkoumat, a pokud je to potřeba, také opravit jakékoliv osobní údaje týkající se vaší osoby.
Kromě toho můžete kdykoliv zakázat používání vašich údajů pro marketingové účely. Za
tímto účelem můžete požadavek na takovou kontrolu, opravu a/nebo námitku adresovat .
Farm Frites International B.V. na následující adresu: Molendijk 108, 3227 CD Oudenhoorn,
Nizozemsko. Nebo e-mailem na následující adresu: info@farmfrites.com.

Rozhodující právo
19.

Tyto Webové stránky a tyto Podmínky používání se řídí zákony Nizozemska nebo zákony
země, kde má sídlo dceřiná společnost Farm Frites, kterou si uživatel vybral na titulní stránce
této webové stránky. Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto Webových stránek či v
souvislosti s nimi (nebo na základě jejich používání či v souvislosti s ním) nebo na základě
těchto Podmínek používání či v souvislosti s nimi, budou předloženy výhradně příslušným
soudům Nizozemska nebo země, kde má sídlo dceřiná společnost Farm Frites, kterou si
uživatel vybral na titulní stránce Webových stránek.

© Anglický text, září 2008, Farm Frites International B.V.
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