Podmienky používania webovej stránky
Všeobecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky.
Vstupom na webstránku www.elittsmarthome.sk; so všetkými jej podstránkami
a subdoménami; a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami.
V prípade ak s nižšie uvedenými podmienkami nesúhlasíte, túto webstránku nepoužívajte.

Základné ustanovenia
Prevádzkovateľom webovej stránky www.elittsmarthome.sk je:
ELITT smart home s.r.o.
Jelšová 1, 080 05 Prešov
IČO: 52 226 956
je zapísaná na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 37781/P
(ďalej len „ prevádzkovateľ“).

Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú
stránku www.elittsmarthome.sk (ďalej len „užívateľ).

Webová stránka www.elittsmarthome.sk spolu so všetkými podstránkami a subdoménami
(ďalej len „webová stránka“) je verejné internetové médium dostupné pre každého
s prístupom na internet.

Podmienky používania
Prístup na webovú stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie, pričom
Užívateľ vyjadruje zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a ich dodržiavaním.
Návštevník, ktorý nesúhlasí s podmienkami používania, nesmie používať jednotlivé prvky
webovej stránky a zdržiavať sa na internetových stránkach Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť a dopĺňať
tieto podmienky.

Zakázané používanie
Užívateľ súhlasí s tým, že táto webová stránka, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré
môže získať využitím týchto stránok, nebude používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek
miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu
formu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Webovú stránku je teda možné
používať len a zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
republiky.

Autorské práva
Obsah webovej stránky je chránený autorským zákonom. Za obsah stránky sa považujú texty,
obrázky, fotografie, audio alebo video nahrávky, zdrojový kód stránky ako aj webdizajn a iné
prvky. Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ, autori a tretie strany, ktoré obsah
vytvorili a umožnili jeho používanie.
Ďalšie šírenie a publikovanie obsahu na iných miestach, alebo v iných médiách, upravovanie
a iné komerčné používanie je bez získania súhlasu od prevádzkovateľa stránky trestné.
Preberanie a šírenie údajov z webovej stránky a jej podstránok a subdomén je možné iba
s uvedením autora a zdroja po súhlase autora. V prípade záujmu publikovania obsahu
webovej stránky nás kontaktujte.
Z webovej stránky je zakázané zbierať akékoľvek osobné údaje, ktoré podliehajú zákonu
o ochrane osobných údajov a ich následne používanie na komerčné účely.
V prípade porušenia podmienok používania webstránky ma Prevádzkovateľ právo dočasne
zablokovať alebo prerušiť prístup na dané internetové stránky. Taktiež zodpovedáte za
všetku škodu, ktorá v danej súvislosti vznikne.

Zmena podmienok
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky.
V prípade, že Užívateľ pokračuje v používaní webovej stránky po prevedení zmien
Prevádzkovateľom, automaticky s danými zmenami podmienok súhlasí.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo webovú stránku a akýkoľvek jej obsah upravovať bez
predchádzajúceho upozornenia, zasahovať do používania webovej stránky, aktualizovať
a meniť jej obsah.

Tieto podmienky používania webovej stránky www.elittsmarthome.sk, jej podstránok
a subdomén nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22.02.2022.

