Provozní podmínky pro inzerci
DOBROVOLNÍCI na i-staveništi
Vložením inzerátu se automaticky stáváte registrovaným uživatelem (dále jen uživatel). Uživatel
služby http://dobrovolnici.i-staveniste.cz (dále jen DOBROVOLNÍCI) se souhlasem s těmito
podmínkami zavazuje k jejich dodržování. Pročtěte si prosím následující podmínky pozorně.

I. Provozovatel
Provozovateli služby DOBROVOLNÍCI jsou Lukáš Pazderka pazder@i-staveniste.cz, David
Kratochvíl david@i-staveniste.cz, Stanislava Kratochvílová slavule@i-staveniste.cz, Veronika
Pazderková wea@i-staveniste.cz, (dále jen provozovatelé).

II. Popis služby
DOBROVOLNÍCI nabízí fyzickým i právnickým osobám v rámci sekcí Nabízím pomoc, Sháním
pomocníky bezplatný prostor k inzerci nabízení pomoci při stavbě svépomocí, nebo shánění
pomocníků na stavbu. Provozovatelé serveru však nejsou odpovědni za tyto inzeráty.

III. Odpovědnost za inzerát
Veškerá odpovědnost za nabízený inzerát je pouze na inzerentovi, za podmínky při stavbě, nebo za
kvalitu dobrovolníků tedy provozovatelé serveru DOBROVOLNÍCI neručí.

IV. Řešení sporů
Provozovatelé nemají povinnost řešit jakékoli spory mezi jednotlivými uživateli, nebo mezi
uživatelem a osobou odpovídající na inzerát.

V. Ochrana osobních údajů
Uživatel je povinen vyplnit při registraci pravdivé údaje. Provozovatelé se zavazují, že v žádném
případě neposkytnou osobní data uživatele třetí osobě. Tento závazek se nevztahuje na situace, kdy
jsou ze zákona povinni tyto informace poskytnout. Provozovatel je oprávněn kontaktovat uživatele
e-mailem v souvislosti se záležitostmi, které se přímo týkají serveru DOBROVOLNÍCI.
Provozovatel není povinen ověřovat správnost údajů vyplněných uživatelem v registračním
formuláři.

VI. Expirace inzerátu a zrušení registrace
Platnost vloženého inzerátu expiruje po uplynutí doby platnosti. Uživatel má možnost si kdykoli
svůj uživatelský účet zrušit, nejdříve však musí smazat všechny své inzeráty.

VII. Podmínky zadání inzerátu
Uživatel se dále zavazuje, že bude jednat v souladu s etickými pravidly, právním řádem ČR a
dobrými mravy. Zároveň se zavazuje k tomu, že bude jednat tak, aby nepoškodil provozovatele,
nebo třetí osobu.

VIII. Nedodržení podmínek
Provozovatelé si vyhrazují právo smazat inzerát, či odstranit uživatelský účet v případě nedodržení
těchto podmínek i bez udání důvodu a nejsou také povinni o této skutečnosti uživatele informovat.
Inzerát bude rovněž odstraněn v případě, že není v souladu s etickými pravidly, právním řádem ČR,
dobrými mravy, nebo poškozuje provozovatele, nebo třetí osobu.

IX. Informace o provozu DOBROVOLNÍCI
Důležité informace týkající se provozu serveru DOBROVOLNÍCI budou umístěny na Hlavní
straně.

X. Právo na změnu/zrušení služby
Provozovatelé neručí za bezchybný nepřetržitý provoz serveru. Zároveň si vyhrazují právo na
změnu, či zrušení služby DOBROVOLNÍCI a to bez povinnosti informovat o rozhodnutí uživatele.
V případě ztráty dat uživatelů nenese provozovatel žádnou zodpovědnost, ani tím nevzniká nárok
uživatele žádat jakoukoli náhradu.
V Brně dne 20. 4. 2013

