
Podmínky používání internetových stránek Scenerie  

Provozovatel 

Metal Arsenal s.r.o., Poděbradova 1920, Lysá nad Labem 289 22, IČO  279 59 481 

 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 129508 

zastoupená jednatelem Ing. Romanem Mokošem 

osoba odpovědná za provoz stránek: Ing. Čáp Miroslav, cap@metalarsenal.eu 

 

Přístup na internetové stránky (dále „Stránky“) i jejich prohlížení jsou bezplatné. 

 Provozovatel poskytuje registrovaným uživatelům rozšířené funkce, nedostupné neregistrovaným 

uživatelům. 

 Uživatel získává při registraci svůj unikátní přístup do administračního rozhraní (login a heslo), ve 

kterém spravuje své kontaktní údaje, sleduje stav a průběh svých objednávek kreditů pro nákup 

fotografií, finančních nároků a plateb plynoucích s uzavřených Licenčních smluv k prodeji ve 

fotobance a využívání svých námětů při výrobě a prodeji výrobků Scenerie. 

  Registrovaní uživatelé jsou oprávněni vkládat na stránky fotografie, texty a další materiály. Uživatelé 

odpovídají za správnost vkládaných dat. Vkládané materiály nesmí být v rozporu s dobrými mravy 

nebo jakkoliv poškozovat práva třetích osob. Provozovatel si vyhrazuje právo data nesplňující tyto 

podmínky ze stránek odstranit a upozornit uživatele na porušování podmínek užívání stránek. 

V případě opakovaného porušení podmínek je Provozovatel oprávněn uživateli zrušit registraci a jeho 

uživatelský účet.   

    Uživatel odpovídá za správnost údajů uvedených při registraci a jejich aktualizaci. Za případné 

přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nesprávných údajů nenese Provozovatel odpovědnost. 

   Provozovatel informace a data uvedené na internetových stránkách průběžně kontroluje a 

aktualizuje,  avšaknepřebírá záruku za aktuálnost, správnost a úplnost údajů poskytovaných uživateli 

stránek.  Provozovatel nepřebírá záruku za internetové stránky, na které ze stránek směřují 

hypertextové odkazy. Propojení probíhá na vlastní nebezpečí uživatelů. Provozovatel není zodpovědný 

za obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane. 

   Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu vložených fotografií a dat před jejich zneužitím a 

chránit autorská práva uživatelů přímo na stránkách a licenčními podmínkami fotobanky při jejich 

použití a prodeji. 

   Obsah a struktura internetových stránek  jsou chráněny autorským právem. Šíření informací nebo 

dat, zvláště používání textů, jejich částí nebo obrazového materiálu podléhá předchozímu schválení 

Provozovatele stránek. 

Ochrana osobních údajů 

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se 

zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Kupující uzavřením 

smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi a to až do doby 

písemného nesouhlasu s tímto zpracováním. 

mailto:cap@metalarsenal.eu


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu. Osobní údaje je možné 

na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti 

zneužití, nebudou předány žádné další osobě s výjimkou dopravců. 

Uvedením svého emailu při registraci na stránkách Scenerie uživatel souhlasí se zasíláním informací 

od Provozovatele. 

Registrací na stránkách dáváte jednoznačný souhlas s těmito podmínkami. 

V Lysé nad Labem, 5. 1. 2015 


