V první řadě: nikdy neprodáme vaše data třetím stranám.
Sport42 je služba, kde mohou lidé kontaktovat jiné lidi za účelem společného hraní sportů, a je dostupná členům
Sport42 prostřednictvím internetu. Služba umožňuje členům přístup na profily jiných členů, kteří jsou registrovaní.
Můžete se registrovat zdarma a pokud si to budete přát, můžete svůj účet kdykoliv zrušit online.
Služba, kterou poskytujeme, je dostupná pouze registrovaným členům. Před registrací si prosíme přečtěte tyto obchodní
podmínky, jelikož jsou částí právně závazné smlouvy mezi Sport42 a Vámi. Pokud souhlasíte s tím, aby jste byl vázán
těmito obchodními podmínkami, prosíme klikněte na políčko umístěné na spodní části registrační strany s nápisem
"Přečetl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami a prohlášením o ochraně soukromí". Pokud nesouhlasíte s těmito
obchodními podmínkami, pak Vám nebude povoleno registrovat se jako člen. Toto představuje Váš souhlas se
Sport42.com s ohledem na využívání služby. Registrováním se jako člen a využíváním služeb souhlasíte s tím, že
budete vázán dle těchto obchodních podmínek.
Bezpečnost
Máme patřičná opatření k zajištění, že osobní informace jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu nebo použití,
pozměnění, nezákonnému nebo náhodnému zničení nebo ztrátě. Nicméně, nemůžeme zaručit bezpečnost informací,
které nám zveřejníte. Souhlasíte s riziky spojenými s poskytnutím a sdílením informací online a nebudete nás činit
odpovědnými za jakékoliv porušení bezpečnosti, pokud to nebude z důvodu naší nedbalosti nebo vědomého zanedbání.
Informace o sdílení a zveřejnění
Sport42 neprodává osobní informace (jako emailové adresy), které jsme od Vás získali prostřednictvím této webové
stránky, třetím stranám. V případě použití produktů, informací a/nebo služeb, které po Vás vyžadují registraci na
Sport42.com může Sport42 zvolit, zda Vám odeslat informace o jiných produktech a/nebo službách nabízených
společností Sport42 nebo jejích partnerů, které pro Vás mohou být zajímavé. Vždy můžete Sport42 požádat o zastavení
odesílání těchto informací společností Sport42 nebo jejích partnerů odesláním emailu na info@Sport42.com. Pokaždé,
když Sport42 odesílá email s novinkami svým členům, upozorníme Vás o možnosti zastavení zasílání tohoto typu
informací.
Ceny a platební podmínky
Můžete se zdarma zaregistrovat a zdarma se porozhlédnout po webových stránkách. Odesílání zpráv jiným členům je
také zdarma a můžete vidět, jestli jste dostali odezvu. K přečtení osobních odpovědí na vaše zprávy si musíte
upgradovat svůj účet na prémiový. To vám umožní přístup k neomezené poště, kde odesíláte soukromé zprávy jiným
členům Sport42 bezpečným a anonymní způsobem. Tyto placené služby jsou používány členy, kteří si upgradovali svůj
účet. Přesné ceny a platební podmínky na určitou platební metodu jsou zobrazeny na stránce Platby. Po provedení vaší
platby vám bude zaslán potvrzující email včetně cen. Sport42 má právo na upravení cen na své nabízené služby.
Zrušení členství
Své členství můžete kdykoliv zrušit (placené i neplacené). Pouze se přihlaste, jděte na kontaktní formulář a zažádejte o
odhlášení. Vaše zrušení bude zpracováno během 48 pracovních hodin.
Částky zobrazené na webových stránkách zahrnují 19% daň. Po upgradu z členství zdarma na prémiové mohou
členové svůj účet používat ihned.
Práva k duševnímu vlastnictví
Všechna práva k duševnímu vlastnictví ve službě a na webových stránkách jsou vlastněna společností Sport42 a to v
celém rozsahu. Nemůžete kopírovat, měnit, publikovat, přenášet, převádět či prodávat, reprodukovat, vytvářet odvozené
práce z, distribuovat, provádět, zobrazovat, nebo v žádném případě zneužívat jakýkoliv obsah, v celku či po částech, s
výjimkou případů, které výslovně povoluje tato smlouva. Sport42 vlastní práva na odstranění jakéhokoliv materiálu nebo
příspěvku, který jste vytvořil na našich webových stránkách, pokud, dle naše názoru, nedodržuje, porušuje a/nebo je v
rozporu s jakýmkoliv zákonem, předpisem, statutem a/nebo nařízení nebo jiné práv jiných stran. Sport42 má právo na
odstranění osobní údajů jako je Vaše telefonní číslo, adresu a/nebo emailovou adresu nebo URL v sekci Můj Profil nebo
jakékoliv jiné informace, které umožňují jiný členům a/nebo uživatelům Vás přímo kontaktovat.
Použití cookies
Copyright
© 2010 Sport42.com.
All rights reserved.
Zatímco jste na našich webových stránkách,
automaticky
zaznamenáváme
jisté informace o tom, kdo používá naše
webové stránky. Například používáme funkci zvanou cookie. Cookie je malý datový soubor, který pobývá na Vašem
počítači, což nám umožňuje rozpoznávat Vás jako uživatele, když se vrátíte na naše webové stránky s použitím
stejného počítače a stejného webového prohlížeče. Cookies nám umožňují udržovat přehled o Vašem nastavení na

webových stránkách. Používáme také cookies pro doručování obsahu specifického Vašim zájmům, pro uložení Vaše
heslo, takže ho nebudete muset zadávat pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a pro jiné účely. Většina
prohlížečů je nastaveno k přijímání cookies, ale můžete si svůj prohlížeč nastavit, aby odmítal cookies nebo aby Vás
upozorňoval, když dostanete cookies. Pokud chcete zastavit ukládání cookies na Vašem počítači, prosíme odkazujte se
na pokyny výrobce prohlížeče kliknutím na "Nápověda" v menu vašeho prohlížeče. Další informace o vymazávání nebo
ovládání cookies je dostupné na www.allaboutcookies.org. Prosíme mějte na vědomí, že znemožnění cookies zastaví
Vaši schopnost vstoupit na webové stránky.
Kontaktní údaje:
Sport42 BV
Beech avenue 54-80
1119 PW Schiphol Rijk
Nizozemsko
T: 0031 020 658 6482
F: 0031 020 658 6111
info (na) sport42.com
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