Podmienky používania
Vitajte na stránke www.myregion.sk (ďalej len portál). Prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce
podmienky používania webového portálu. Vstupom a registráciou na portál súhlasíte s dodržiavaním podmienok
(ďalej len podmienky), zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Občianské združenie Môj Región (ďalej len
OZ Môj Región) si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a potrieb kedykoľvek uvedené podmienky meniť.
Na používanie portálu musíte súhlasiť s týmito podmienkami. Zaregistrovaní klienti portálu (ďalej len klienti) majú
k dispozícii bezplatnú mesačnú skúšobnú dobu, počas ktorej sa môžu rozhodnúť, či budú v spolupráci
pokračovať. V prípade nespokojnosti možno prezentáciu kedykoľvek ukončiť.

Logá a ochranné známky
Potvrdzujeme, že všetky materiály použité na portáli – najmä logá, dokumenty, grafiky, zvuky, informácie,
obrázky, produkty, internetové rozhranie a software poskytol na publikovanie OZ Môj Región alebo jeho obchodní
partneri alebo klienti portálu. Súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú OZ Môj Región a jeho obchodným
partnerom resp. klientom portálu.

Ukončenie služieb portálu
OZ Môj Región môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby dočasne prerušiť poskytovanie služieb
portálu a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. OZ Môj Región nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane
žiadnu zodpovednosť v dôsledku takéhoto prerušenia a úpravy.

Linky na stránky tretích strán
Táto webová linka môže obsahovať linky na webové stránky riadené stranami inými ako OZ Môj Región. OZ Môj
Región nezodpovedá za používanie alebo obsah webových stránok tretích strán. Pred používaním takýchto
stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou uvedenou na týchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a
iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre
vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

Vzdanie sa práva
OZ Môj Región neposkytuje žiadne prehlásenia a záruky s ohľadom na úplnosť, vhodnosť, správnosť, kvalitu,
pravdivosť alebo úplnosť materiálov uvedených na webstránke alebo akejkoľvek inej webstránke, na ktorú je
odkaz na tejto webstránke. OZ Môj Región nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané fotografie a informácie v
prezentáciách ubytovania. Za pridané fotografie a informácie v prezentáciách ubytovania zodpovedá v plnom
rozsahu ubytovateľ (registrovaný člen), ktorých pridal.

Obmedzenie zodpovednosti
V prípade, že nie ste spokojný s portálom, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho
používanie. OZ Môj Región nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku úpravy, používania, kopírovania,
doloženia, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál.

Všeobecné ustanovenia
Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je
ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok nevykonateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie bude vykonané v
najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné.

