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Nedostal jsem učebnici, nedostal jsem peníze
Provozovatel webu bazar.knihyskola.cz není zprostředkovatelem obchodu a ani za jeho průběh nijak neručí. To, jak se spolu dohodnou
prodávající a kupující je tedy jen a jen na nich. Kdyby šlo o skutečně velkou škodu, museli by jste se obrátit na Policii ČR a podat trestní
oznámení.

Úvodní ustanovení
Návštěvou bazaru učebnic na stránkách bazar.knihyskola.cz každý zákazník a návštěvník potvrzuje, že se seznámil se všemi níže uvedenými
podmínkami použití a zavazuje se k jejich dodržování.

Odpovědnost a práva
Návštěvník užívá bazar učebnic na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k
tomuto Návštěvníkovi i jiným osobám, tento Návštěvník odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé v důsledku takové poruchy. Každý
přidávající jakýkoliv příspěvek na bazar učebnic dává provozovateli stránek souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů. Provozovatelem
v souladu se zákonem 101/2000 Sb. dává souhlas s tím, aby tyto údaje na bazaru učebnic zveřejněny bez omezení. Pokud Uživatel v rámci
svých aktivit na bazaru učebnic vloží, nahraje či jinak zpřístupní obsah, který je autorským dílem podle zákona (například Uživatelova
fotografie), udílí tento Uživatel provozovateli časově i místně neomezený souhlas k užití tohoto obsahu v rámci bazaru učebnic bez
jakýchkoliv dalších nároků. Uživatel zodpovídá za to, že provozovateli tento souhlas smí udělit. V případě, že uživatel udělil souhlas k užití
takového obsahu, aniž by k tomu byl oprávněný, zodpovídá takový uživatel provozovateli za veškeré škody i ušlý zisk, které by v souvislosti s
neoprávněným užitím takového obsahu provozovateli vznikly.

Odpovědnost a práva provozovatele stránek bazar.knihyskola.cz
Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na
bazaru učebnic. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu
dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty.
Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že obsah bazaru učebnic je nezávadný, že přístup na bazar učebnic bude nepřerušený, bez závad
a že stránky budou bezpečné. Provozovatel si také vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na tyto stránky nebo jejich
část.

Úpravy v pravidlech používání stránek
Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na bazaru učebnic.
Návštěvníci jsou odpovědní za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud návštěvník bude po provedení změn
i nadále používat, má se za to, že změny přijal. Pokud návštěvník se změnami nebude souhlasit, nemusí stránky používat.

Děkujeme, že jste s námi!
Tým Knihy&Škola

Můžete nás odebírat na facebooku: www.facebook.com/knihyskola.

