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PODMÍNKY UŽITÍ
Vítejte na Frankovi!
Portál frank.expert je informační a sociální síť věnovaná budování, designu, inspiraci a nabídce
produktů společnosti V-PODLAHY s.r.o.. Frank spojuje profesionály, poskytovatele služeb,
produktů a nadšence do designu. Prostřednictvím portálu frank.expert můžou lidé získat a
vyměňovat si nápady, informace, produkty a služby týkajíce se přestavby a designu svého domova.

Vlastnictví
Tato webová stránka je autorské dílo společnosti V-PODLAHY s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín,
IČO 253 747 45 (dále jenom jako Správce) chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se
zákonem č. 121/2000 Sb. Společnost V-PODLAHY s.r.o. je jediným vlastníkem tohoto díla.
Obsah, informace a služby zpřístupněné na portále frank.expert jsou chráněny českými a
mezinárodními zákony o autorských právech, ochrannými známkami a jinými zákony a uznáváte, že
jsou tyto práva platné a vynutitelné.
Pokud vztah související s užitím portálu frank.expert nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje
mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České
republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných
právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně
příslušného podle sídla společnosti V-PODLAHY s.r.o.
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Omezení
Pokud není výslovně uvedeno v těchto podmínkách, souhlasíte, že nebudete používat, upravovat,
reprodukovat, distribuovat, předávat, licencovat, dekompilovat nebo jinak využívat náš obsah a
materiál bez předchozího písemného souhlasu Správce portálu.
Můžete si prohlédnout a vytisknout přiměřený počet kopií webových stránek, které se nacházejí na
portále frank.expert pro vaše osobní použití za předpokladu, že si ponecháte všechny vlastnické
upozornění obsažené v původních materiálech, včetně přiřazení názvu správce portálu V-PODLAHY
s.r.o. a názvu portálu frank.expert.

Právo Správce
Správce si vyhrazuje právo kdykoliv:
•
•

změnit platformu frank.expert včetně odstranění nebo přerušení jakýkoliv informací,
služeb, jiných funkcí jako celku nebo částečně
portál frank.expert nebo služby uvedené na portálu kdykoli ukončit.

Správce může portál frank.expert přidělit, přenést nebo delegovat na jinou právní či fyzickou
osobu dle vlastního uvážení.
Osoby uvedené v části Naši experti v tvém okolí jsou v právním vztahu se Správcem portálu
frank.expert.
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Pravidla autorských práv a
ochranných známek a nahlášení
porušení práv duševního vlastnictví
Máte-li pocit, že jsme nějakým způsobem porušili vaše duševní vlastnictví, prosím oznamte
nám to co nejdříve emailem na adresu frank@frank.expert.
Pokud se domníváte, že obsah na portále frank.expert porušuje zásady zákazu produktů
nebo jinak porušuje příslušné zákony, můžete nám daný nález zaslat emailem na adresu
frank@frank.expert.
Nemáme žádnou povinnost odstranit obsah, který byste mohli považovať za nevhodný nebo
urážlivý. Snažíme sa rychle reagovat na požadavky na odstranění obsahu v souladu s našimi
pravidly popsanými výše a platnými zákony.

Definice našeho obsahu a materiálů
Veškerý obsah souvisejíci s portálem frank.expert (včetně softwarů, značek společnosti Frank
Expert, loga Frank Expert, autorských článků, fotografií) je majetkem společnosti VPODLAHY s.r.o..
K všemu obsahu uvedenému na portálu frank.expert má společnost V-PODLAHY s.r.o.
zabezpečenou licenci.
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Použití portálu Frank
Používaní portálu je věkově neomezené.

Zásady ochrany osobních údajů
Naše postupy ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Ochrana osobních údajů.
https://frank.expert/assets/legal/Frank_Expert_Ochrana_osobnich_udaju.pdf

Zpětná vazba
Vítáme vaše připomínky a návrhy na zlepšení portálu frank.expert. Neváhejte a podejte zpětnou
vazbu na adresu frank@frank.expert. Odesláním zpětné vazby tímto a nebo jakýmkoliv jiným
způsobem k nám, souhlasíte s tím, že nám, podle našeho uvážení, udělujete právo používat,
zveřejňovat a jinak využívat zpětnou vazbu, úplně a nebo částečně, bez omezení nebo kompenzace.

V-PODLAHY, s.r.o.
Na Hrázi 1603
755 01 Vsetín

4

IČO: 25374745
DIČ: CZ25374745

Mail: frank@frank.expert
Web: frank.expert

5

Stránky třetích stran
Portál frank.expert může obsahovat odkazy na jiné webové stránky ("Stránky třetích stran")
pro vaše pohodlí. Nekontrolujeme propojené webové stránky ani obsah poskytovaný
prostrednictvím těchto webových stránek třetích stran. Vaše používání webových stránek
třetích stran podléhá postupům ochrany osobních údajů a podmínek používání, které
stanovují konkrétně propojené webové stránky třetích stran a odmítáme všechnu
zodpovědnost za takové použití. Dostupnost těchto odkazů neznamená schválení z naší
strany.

Tyto Podmínky užití nabývají účinnosti dne 1.5.2018.
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