Právní upozornění
VŠEOBECNÉ INFORMACE A SOUHLAS
Toto Právní upozornění upravuje používání webových stránek www.sabaparking.com, (dále jen
„Webové stránky”) uživateli, kteří na ně vstoupí nebo je používají (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé”).
Tyto Webové stránky vlastní společnost SABA PARKING CZ a.s., (dále jen „SABA”), IČO: 261 98 631, se
sídlem Washingtonova 17/1599, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6720.
Společnost SABA můžete kontaktovat telefonicky na čísle: +421/2/381-048-19 nebo prostřednictvím
emailu na adrese: info.cz@sabagroup.com.
Přístupem na tyto Webové stránky vyjadřují Uživatelé svůj souhlas s tímto Právním upozorněním.
Uživatelé, kteří s tímto Právním upozorněním nebo jeho částí nesouhlasí, se musí zdržet přístupu na
Webové stránky nebo jejich používání. Pozorně si prosím přečtěte toto Právní upozornění.

ZMĚNA PRÁVNÍHO UPOZORNĚNÍ
Společnost SABA si vyhrazuje právo kdykoli toto Právní upozornění změnit či aktualizovat. Uživatelé jsou
proto povinni si ho pozorně přečíst pokaždé, když hodlají vstoupit na Webové stránky nebo je použít,
protože může být předmětem neohlášených změn, které se staly účinnými k uvedenému dni.
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Používání Webových stránek je zcela dobrovolné a je odpovědností Uživatele. Uživatelé mohou
vstupovat na Webové stránky výhradně pomocí způsobů nebo postupů, které byly pro tento účel
zpřístupněny nebo které jsou k tomuto účelu běžně používány, za předpokladu, že nezahrnují žádné
porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo jakýkoli druh poškození Webových
stránek.
Uživatelé jsou povinni používat Webové stránky svědomitým, zákonným, správným a legitimním
způsobem, a především se zavazují zdržet se následujícího jednání (tento seznam není vyčerpávající, ale
slouží pouze jako příklad):
a) Používání Webových stránek způsobem, který povede nebo by mohl vést k výsledkům nebo
účelům, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy, všeobecně uznávanými zásadami
dobrého chování nebo veřejným pořádkem;
b) Přenos nebo šíření informací, údajů, obsahu, zpráv, grafiky, výkresů, zvukových a obrazových
souborů, fotografií, záznamů, softwaru a obecně jakéhokoli obscénního, urážlivého nebo
vulgárního materiálu a materiálu, který způsobuje trestné, ponižující, urážlivé, hanlivé nebo
násilné jednání nebo jednání, které je obecně v rozporu se zákonem, dobrými mravy,
všeobecně uznávanými zásadami dobrého chování nebo veřejným pořádkem;
c)

Reprodukování, kopírování nebo šíření obsahu, umožnění veřejného přístupu k uvedenému
obsahu jakýmikoli prostředky veřejné komunikace a změny nebo úpravy uvedeného obsahu,
pokud k tomu nebyl získán předchozí souhlas vlastníka odpovídajících práv nebo je to zákonem
povoleno;

d) Porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví společnosti SABA nebo třetích stran;

e) Používání Webových stránek způsobem, který může způsobit jejich poškození nebo přetížení;
f)

Provádění transakcí jakéhokoli druhu, které jsou podvodné nebo mohou umožnit nezákonné
nebo podvodné jednání jakéhokoli druhu;

g)

Použití obsahu, služeb a zejména informací jakéhokoli druhu získaných prostřednictvím
Webových stránek pro jakýkoli druh reklamy, zejména pro zasílání obchodních sdělení, sdělení
pro přímý prodej nebo jakékoli jiné komerční účely, individualizované nevyžádané zprávy nebo
zprávy zaměřené na skupinu osob, a komercializace nebo zveřejnění uvedených informací
jakýmkoli způsobem.

Uživatelé jsou odpovědní za škody jakékoli povahy, které by mohly společnosti SABA vzniknout, přímo či
nepřímo, v důsledku nedodržení jakékoli z povinností vyplývajících z tohoto Právního upozornění nebo
ze zákona v souvislosti s používáním Webových stránek.

PRÁVNÍ VÝHRADY
Společnost SABA si vyhrazuje právo přerušit přístup na Webové stránky kdykoli a bez předchozího
oznámení, ať už z technických důvodů nebo z důvodů týkajících se bezpečnosti, správy, údržby, výpadků
proudu nebo jakékoli jiné příčiny.
Společnost SABA proto nemůže zaručit spolehlivost, dostupnost nebo kontinuitu Webových stránek;
Uživatelé tudíž používají Webové stránky na svůj vlastní účet a riziko a společnost SABA za žádných
okolností nenese odpovědnost za přerušení nebo nedostatečnou dostupnost.
Společnost SABA není odpovědná v případě přerušení, zpoždění, chyb, selhání Webových stránek
a obecně v případě dalších potíží vyplývajících ze situací, které jsou mimo kontrolu společnosti SABA,
které jsou způsobeny podvodným jednáním nebo zaviněním na straně Uživatele nebo které jsou
způsobeny vyšší mocí. V každém případě, bez ohledu na příčinu, společnost SABA nenese žádnou
odpovědnost za přímou nebo nepřímou újmu, následnou újmu či ztrátu příjmů.
Společnost SABA nepřijímá žádnou odpovědnost za újmu jakékoli povahy vyplývající z nedostatečné
pravdivosti, přesnosti, úplnosti nebo aktuální relevantnosti obsahu, který je přenášen, šířen, uchováván,
zpřístupňován, přijímán nebo získáván, nebo ke kterému je získáván přístup prostřednictvím Webových
stránek, ani za obsah poskytovaný nebo nabízený třetími stranami či subjekty. Společnost SABA vyvine
snahu, kdykoli to bude možné, aktualizovat a opravit informace, které neodpovídají základním
standardům pravdivosti. Je však zproštěna odpovědnosti za neprovedení aktualizace nebo opravy
Webových stránek a jakéhokoli obsahu nebo informací na nich uvedených.
Společnost SABA nepřijímá žádnou odpovědnost za újmu jakékoli povahy vyplývající z přítomnosti virů
nebo jiných škodlivých prvků v obsahu, které mohou změnit počítačové systémy nebo dokumenty a
systémy v nich uložené.
Společnost SABA není odpovědná za jakýkoli obsah, bez ohledu na to, čeho se týká, zaslaný Uživatelem
společnosti SABA jakýmikoli prostředky, a veškerou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli obsahu
zaslaného Uživatelem proto nese Uživatel.
Společnost SABA není odpovědná za používání Webových stránek Uživateli, pokud uvedené používání
může znamenat porušení jakéhokoli druhu národního či mezinárodního zákona, práv duševního či
průmyslového vlastnictví nebo jiných práv třetích stran. Stejně tak neodpovídá za případné chyby
zabezpečení, které mohou nastat v důsledku používání zastaralých verzí operačních systémů nebo
prohlížečů, ani za následky, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného fungování systému, ať již
z důvodu chybné konfigurace, přítomnosti počítačových virů nebo jakékoli jiné příčiny nesouvisející se

společností SABA.
Společnost SABA nečiní žádný druh záruky, a je proto plně osvobozena od jakékoli odpovědnosti
vyplývající z přechozích bodů a z jakýchkoli jiných aspektů, které nemusí být v tomto dokumentu
zmíněny.

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY (ODCHOZÍ ODKAZY)
Webové stránky mohou poskytovat odkazy na jiný obsah nebo zahrnovat adresáře nebo nástroje pro
vyhledávání obsahu, které umožňují Uživatelům přístup k internetovým stránkám (dále jen „Propojené
stránky”). V takových případech je společnost SABA odpovědná za obsah a služby poskytované
v Propojených stránkách pouze v rozsahu, v jakém je jí skutečně známa jejich nezákonná povaha nebo
skutečnost, že mohou poškodit zboží nebo práva třetích osob a tento odkaz nedeaktivovala s náležitou
péčí.
V případě, že se Uživatel domnívá, že Propojená stránka má nezákonný nebo nevhodný obsah, může
společnost SABA informovat na kontaktní adrese uvedené v první části tohoto Právního upozornění.
Toto oznámení za žádných okolností neznamená povinnost odebrat odpovídající odkaz nebo
předpokládat skutečnou znalost o činnostech nebo obsahu uvedeném oznamující stranou.
Existence Propojených stránek za žádných okolností neznamená existenci dohod s jejich manažery nebo
majiteli, ani skutečnost, že společnost SABA souhlasí nebo doporučuje nebo propaguje prohlášení,
obsah nebo poskytované služby.
Společnost SABA si není vědoma obsahu a služeb na Propojených stránkách, a proto neodpovídá za
případnou újmu způsobenou nezákonností, kvalitou, zastaralostí, nedostupností, chybnou povahou či
nedostupností obsahu nebo služeb na Propojených stránkách nebo jakoukoliv jinou újmu, která není
přímo přičitatelná společnosti SABA.

PŘÍCHOZÍ ODKAZY
Bez výslovného souhlasu společnosti SABA nejsou třetí strany oprávněny umístit na své vlastní webové
stránky odkazy na Webovou stránku.
V případě, že je třetí strana oprávněna použít odkaz, uvedené používání musí probíhat v souladu
s omezeními a účely stanovenými v uvedeném oprávnění.
Společnost SABA může kdykoli a bez nutnosti uvedení důvodu požadovat odstranění jakéhokoli odkazu
na Webové stránky a vlastník propojující webové stránky musí neprodleně přistoupit k odstranění
uvedeného odkazu.

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ
Veškerý obsah Webových stránek (který zahrnuje, ale není omezen pouze na: texty, fotografie, grafiku,
obrázky, ikony, technologii, software, odkazy, domény, obchodní známky a další audiovizuální a zvukový
obsah, spolu s grafickým designem a zdrojovými kódy) je výlučným majetkem společnosti SABA nebo
třetích stran a je předmětem práv duševního a průmyslového vlastnictví chráněných národní
a mezinárodní legislativou.
Použití jakýchkoli prvků chráněných právy duševního a průmyslového vlastnictví pro jakýkoli účel,
zejména obchodní, jakož i jejich šíření, zveřejnění, modifikace, změna, transformace nebo dekompilace,

jsou přísně zakázány, ledaže jsou výslovně písemně povoleny jejich majitelem nebo národními a
mezinárodní právními předpisy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIE
Zpracování všech osobních údajů poskytnutých nebo vytvořených Uživateli prostřednictvím používání
Webových stránek a popřípadě používání souborů cookie se uskutečňuje v souladu se Zásadami ochrany
osobních údajů a souborů cookie.
Dříve než Uživatelé poskytnou své osobní údaje společnosti SABA, musí si přečíst a akceptovat uvedené
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie.

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
Toto Právní upozornění se řídí právními předpisy České republiky a bude v souvislosti s nimi vykládáno.
Uživatel a společnost SABA souhlasí s tím, že pro řešení jakéhokoli sporu, který může vzniknout
z používání Webových stránek, se budou obracet na soudy a rozhodčí senáty v Praze, s výslovným
zřeknutím se své případné odpovídající soudní příslušnosti.
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