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„Provozní řád“ (V4.15)
webové aplikace Transparentne.cz
Preambule:





tento dokument „Provozní řád“ specifikuje základní podmínky pro používání
webové aplikace Transparentne.cz
tento dokument „Provozní řád“ je přílohou „Obchodních podmínek“ webové
aplikace Transparentne.cz
tento dokument „Provozní řád“ se vztahuje zejména na uživatele se základní
registrací

Provozovatel webové aplikace Transparentne.cz a poskytovatel služeb a
produktů je:





MCo consulting s.r.o. , Seifertova 496/36, 130 00 Praha 3, IČ: 26480336, DIČ:
CZ26480336
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, spisová značka C 84956 vedená
u Městského soudu v Praze
Dále též jen „Provozovatel“ nebo „Poskytovatel“

Uživatel:






je anonymní internetový návštěvník stránek www.transparentne.cz
je neanonymní návštěvník webové aplikace Transparentne.cz se základní
registrací
se řídí pravidly specifikovanými v tomto dokumentu - „Provozním řádu“
používá stránky www.transparentne.cz a webovou aplikaci Transparentne.cz
na vlastní riziko a odpovědnost.

web aplikaci https://Transparentne.cz provozuje společnost MCo consulting s.r.o., Seifertova 36, 13000 Praha 3, IČ: 26480336, DIČ: CZ26480336
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Základní registrace ve webové aplikaci Transparentne.cz:






je vědomé poskytnutí emailu budoucího uživatele jím samotným, webové
aplikaci Transparentne.cz
pravost, platnost a správnost poskytnutého emailu je plně na zodpovědnost
budoucího uživatele
při procesu základní registrace budoucí uživatel nevyslovuje souhlas
s „Obchodními podmínkami“ webové aplikace Transparentne.cz
základní registrace je bezplatná

Provozní doba webové aplikace Transparentne.cz, dostupnost produktů a
služeb:







dostupnost nezpoplatněných online produktů je 24h/7d
dostupnost nezpoplatněných služeb je v pracovní dny (Po-Pá) 9-17hod.
doručení Asistenta nabídky poskytovatelem je do 48hod. od provedení
závazné objednávky uživatele s plnou registrací
doručování a dodání je specifikováno v dokumentu „Obchodní podmínky“
reaktivní doby dalších zpoplatněných produktů a služeb se řídí uzavřenou
smlouvou mezi poskytovatelem a uživatelem

Je zakázáno:






získávat datový obsah vytěžováním z webové aplikace Transparentne.cz
kopírování, rozmnožování a rozesílání datového obsahu uživatelem aplikace
transparentne.cz ručně i strojově
uživateli webové aplikace transparentne.cz, který získá datový obsah
prostřednictvím používání webové aplikace transparentne.cz svojí online
interakcí či email notifikacemi, aby jej poskytoval třetím stranám, či jakkoli
veřejně šířil, publikoval a poskytoval ke sdílení
uživateli provádět takové úkony a činnosti, které by snižovaly dostupnost
aplikace, snižovaly výkon služeb a blokovaly přístup k aplikaci ostatním
uživatelům.

web aplikaci https://Transparentne.cz provozuje společnost MCo consulting s.r.o., Seifertova 36, 13000 Praha 3, IČ: 26480336, DIČ: CZ26480336
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Poskytovatel nenese odpovědnost:




za datový obsah samotný i za důsledky plynoucí z poskytovaného datového
obsahu webovou aplikací transparentne.cz,
za důsledky plynoucí z neúplnosti, nepřesnosti či nesprávnosti datového
obsahu zobrazovaného na stránkách transparentne.cz prostřednictvím jejich
produktů a služeb a doručovaného datového obsahu formou email notifikací.

Poskytovatel si vyhrazuje právo:





na změny v dostupnosti MENU webové aplikace Transparentne.cz
na změny ve funkcionalitách webové aplikace Transparentne.cz
na funkční změny a dostupnost produktů pro uživatele webové aplikace
Transparentne.cz, vždy bez předchozího upozornění.

Poskytovatel je oprávněn:






jednostranně, bez udání důvodu a bez předchozího upozornění, dočasně
nebo trvale blokovat přístup uživatele k webové aplikaci transparentne.cz
jednostranně, bez udání důvodu a bez předchozího upozornění zrušit účet
uživatele ve webové aplikaci transparentne.cz.
provoz webové aplikace Transparentne.cz kdykoli a bez předchozího
upozornění dočasně pozastavit nebo trvale ukončit
poskytovatel není povinen předem ani později o těchto skutečnostech
uživatele informovat.

Verze a název tohoto dokumentu:
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