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Podmínky použití a ochrana osobních údajů 

1. Všeobecn1. Všeobecn1. Všeobecn1. Všeobecnáááá    ustanoveníustanoveníustanoveníustanovení    
1.1  

Smluvní stranySmluvní stranySmluvní stranySmluvní strany    

Tyto Podmínky použití a ujednání týkající se ochrana osobních údajů (dále jen „Podmínky“) 
jsou závazné pro všechny uživatele webových stránek umíst"ných na domén" či na 
subdoménách abcHistory.cz1 (dále jen „abcHistory.cz“), bez ohledu na to, jakou technologií 
je čtou, stahují nebo prohlížejí. Uživatel je pro potřeby t"chto Podmínek označován jako 
„uživatel abcHistory.cz“. 

1.2  

VydavatelVydavatelVydavatelVydavatel    

Podmínky vydává dne 1. 6. 2013 svým rozhodnutím, tj. Zden"k BauerZden"k BauerZden"k BauerZden"k Bauer, IČ: 70558370, zapsán 
v ŽR ID RZP: 451851. Čj.: ZIV/U1416/2011/Jar. Den vzniku: 5. 3. 2001. (dále jen 
„provozovatel“) 

Meeting Room: nám. 14. října 2, Praha 5  
Sídlo: Kroftova 305/2, 150 00 Praha 5 
Tel.: +420 257 325 117, mobil: +420 777 865 264 
E-mail: info@abcRedakce.cz 
Ke komunikaci a prezentaci slouží primárn" následující domény, které jsou zároveň 

obchodními značkami provozovatele: abcRedakce.cz, abcHistory.cz, ToSiPis.cz, 
WhitePapers.cz a jejich subdomény (komunikované pod t"mito či jinými 
doménovými jmény) 

Bankovní účet: 51-1643940287/0100 

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání. V plném rozsahu nahrazují všechny 
dosavadní dokumenty obdobného účelu a charakteru vydané provozovatelem v minulosti. 

1.3  

PublikacePublikacePublikacePublikace    

Podmínky jsou veřejn" přístupnou listinou. Jsou publikovány na internetových stránkách 
provozovatele. Signovaným originálem Podmínek disponuje provozovatel. 

1.4  

VyjádřeníVyjádřeníVyjádřeníVyjádření    souhlasusouhlasusouhlasusouhlasu    

Uživatel abcHistory.cz vyjadřuje souhlas s t"mito Podmínkami, respektive používáním dat 
publikovaných na abcHistory.cz. Pokud s obsahem Podmínek nesouhlasí, není oprávn"n data 
pocházející z abcHistory.cz používat. 

        

                                                 

1 Subdoména, nebo též doména III. řádu, je internetový obsah publikovaný jako poddoména ve smyslu 
Turistika.abcHistory.cz, Blog.abcHistory.cz apod. 
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2. Podmínky použití2. Podmínky použití2. Podmínky použití2. Podmínky použití    
2.1 

Publikovaná dataPublikovaná dataPublikovaná dataPublikovaná data    

Publikovanými daty se pro účel t"chto Podmínek rozumí data zveřejňovaná na abcHistory.cz, 
lhostejno zda jsou publikována v písemné, hypertextové, grafické, zvukové či jiné informační 
podob" (dále jen „data“). 

2.2 

Garance přesnosti a pravdivosti publikovaných datGarance přesnosti a pravdivosti publikovaných datGarance přesnosti a pravdivosti publikovaných datGarance přesnosti a pravdivosti publikovaných dat    

Data mají pouze obecnou informativní hodnotu a nemají žádnou právní ani jinou závaznost 
z hlediska přesnosti, správnosti, úplnosti, obsahové neporušenosti či aktuálnosti. 
Provozovatel nenese odpov"dnost za irelevantnost, neaktuálnost, neodbornost ani jiné 
nepřesnosti, která mohou data obsahovat. 

Každý uživatel abcHistory.cz využívá publikovaná data pouze na svou vlastní osobní 
odpov"dnost. Riziko spojené s užíváním dat je pouze na stran" uživatele. Provozovatel nenese 
odpov"dnost za případné škody způsobené uživateli užíváním publikovaných dat. 

Provozovatel nenese odpov"dnost za irelevantnost, neaktuálnost, neodbornost ani jiné 
nepřesnosti, která mohou obsahovat data třetích stran publikovaná v podob" kontextové, 
bannerové či jiné podobné reklamy, která je na internetových stránkách provozovatele 
v n"jaké podob" publikována nebo se na nich zobrazuje. 

2.3 

NestrannostNestrannostNestrannostNestrannost    a výhradya výhradya výhradya výhrady    

Publikovaná data neprosazují žádný určitý způsob léčby, žádnou konkrétní metodu podnikání, 
ani jeden určitý styl života; žádnou konkrétní politickou, ideovou či jinou orientaci; žádný 
konkrétní postup pro řešení individuálních problémů, potíží a otázek uživatelů.  

Jedinou službou, kterou provozovatel publikováním dat poskytuje, je poskytování informací o 
existujících trendech, názorech, alternativách, možnostech, událostech. 

2.4 

Autorská a jiná související právaAutorská a jiná související právaAutorská a jiná související právaAutorská a jiná související práva    

Veškerá data publikovaná v písemné, grafické, zvukové či jiné podob" jsou určena pouze pro 
osobní potřebu uživatele. Jakékoli další šíření a publikování dat je bez písemného svolení 
provozovatele zapov"zeno. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli své svolení k publikování 
v pozd"jší dob" odvolat. Případné finanční či jiné ztráty nese v takovém případ" výhradn" 
uživatel abcHistory.cz. 

Pokud není výslovn" uvedeno jinak, je vykonavatelem autorských práv souvisejících s daty 
ve smyslu aktuálního zn"ní autorského zákona č. 121/2000 Sb. provozovatel.  

Všem osobám, které k tomu provozovatel písemn" doložitelnou a zákonnou formou nepov"ří, 
je zakázáno upravovat či zasahovat do struktury, obsahu, kódu či technického hardwarového 
a softwarového zázemí internetových stránek provozovatele a do provozovatelem 
publikovaných dat. Je také zakázáno data z abcHistory.cz kopírovat a publikovat jinde. 



    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Podmínky použití a ochrana osobních údajů | abcHistory.cz a subdomény 3 / 3 
 

 

 

    
Zden"k BauerZden"k BauerZden"k BauerZden"k Bauer Rešeršní a redakční služby. Píšeme a editujeme knižní, novinové, marketingové i reklamní texty 

na objednávku. Provádíme profesionální rešerše v archivech, v knihách i v časopisech. Vytváříme 
i optimalizujeme webové stránky, zajišťujeme poradenský servis. Jsme na trhu od roku 2001. 

    www.abcRedakce.cz    www.ToSiPis.cz  www.abcBusiness.cz
    www.HistorickeNemovitosti.cz www.abcHistory.cz www.abcTuristiky.cz 

    Bankovní spojeníBankovní spojeníBankovní spojeníBankovní spojení    IČIČIČIČ    EEEE----mailmailmailmail    Adresa pro ČRAdresa pro ČRAdresa pro ČRAdresa pro ČR    
abcRedakce.czabcRedakce.czabcRedakce.czabcRedakce.cz 51-1643940287/0100 70558370 info@abcRedakce.cz Kroftova 2, 150 00 Praha 5 

 

Porušení autorských práv může mít za následek podniknutí odpovídajících právních kroků ze 
strany provozovatele a k přijetí takových opatření, která umožňuje právní řád České republiky 
ve v"ci ochrany práv a majetkových zájmů. 

2.5 

Ochranné známkyOchranné známkyOchranné známkyOchranné známky    

Adobe, logo Adobe, Acrobat a logo Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems 
Incorporated. iTunes a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Všechny ostatní 
ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných držitelů. 

 

3. O3. O3. O3. Ochrana osobních údajůchrana osobních údajůchrana osobních údajůchrana osobních údajů    
3.1 

Ochrana osobních údajůOchrana osobních údajůOchrana osobních údajůOchrana osobních údajů    

Pakliže provozovatel n"jaká osobní data uživatele abcHistory.cz v"dom" či nev"dom" získá, 
jsou užívána v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochran" osobních údajů a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o n"kterých službách 
informační společnosti. 

Uživatel souhlasí s tím, že současné technické prostředky využívané smluvními stranami 
k využívání internetu mohou n"které osobní údaje shromažďovat, aniž by o to smluvní 
strany usilovaly a aniž by byly schopny tomu zabránit. 

 

 

 


