Provozní podmínky portálu pro neziskové organizace v regionu
ORLICKO – neziskovkyorlicka.cz
Provozovatelem portálu neziskovkyorlicka.cz je občanské sdružení Místní akční skupina
ORLICKO, IČ 27034186, se sídlem v Žamberku, Divišova 669 (dále jako provozovatel).
Ochrana osobních údajů
Data a informace, které uživatel uvádí při registraci, či je zveřejňuje v rámci svého profilu, nebudou
ze strany provozovatele portálu předávány třetím osobám. Uživatel dává registrací souhlas k
uchovávání těchto údajů na portálu. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo přístupu k jakýmkoli
informacím, které uživatelé na portál vloží, ať už veřejně či neveřejně, a to v plném znění. Uživatel
svou registrací opravňuje provozovatele k zasílání informativních emailů.
Nakládání s obsahem portálu
Nakládání s obsahem portálu se řídí Autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.), v pozdějším znění.
Převzetí či další šíření obsahu portálu je možné pouze s předchozím souhlasem provozovatele,
případně za předpokladu ocitování zdroje pomocí uvedení URL stránek, jejichž obsah byl převzat.
Odpovědnost za škodu
Informace uvedené na portálu ve formě článků či jiných textů, mají základní, orientační charakter a
provozovateli nevzniká odpovědnost za případnou škodu jakéhokoliv charakteru, která by uživateli
mohla vzniknout využitím uvedených informací v praxi. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost
za případnou ztrátu dat.
Pravidla vkládání dokumentů, aktualit, inzerce a ostatních textů
Provozovatel portálu nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli příspěvků a uživatelských
komentářů. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky, jejichž uveřejnění by mohlo naplnit
skutkovou podstatu trestného činu (§198, §199, §205, §206 trestního zákona) nebo které by
porušovaly nebo mohly porušit práva a právem chráněné zájmy třetích osob, z portálu odstranit.
Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které by vznikly nebo mohly vzniknout osobám, které
takový příspěvek uveřejnily.
Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky a komentáře, které jsou v rozporu s právem na
ochranu osobnosti a s dobrými mravy (vulgární příspěvky, osobní invektivy) a další nevhodné
příspěvky, které svým obsahem neodpovídají účelu tohoto portálu.
Do příspěvků je zakázáno vkládat skrytá či nevyžádaná reklamní sdělení (spamming), odkazy
směřující na stránky s ilegálním obsahem (šíření warezu) a obrázky či přílohy s nevhodným
obsahem. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo takový příspěvek bez předchozího upozornění
upravit nebo smazat. Postihem za opakované pokusy o zveřejnění takového obsahu bude smazání
uživatelského profilu (v případě registrovaného uživatele) či dokonce zablokování přístupu
uživatele na stránky portálu.
Inzeráty

Provozovatel portálu umožňuje zveřejnění krátkého inzerátu ve formě poptávky či nabídky
vybavení, prostor a služeb. Zveřejnění inzerátu je umožněno pouze registrovaným uživatelům.
Aktuality
Provozovatel portálu umožňuje zveřejnění aktuality o pořádané akci. Zveřejnění aktuality je
umožněno pouze registrovaným uživatelům.
Aktuálnost dat
Uživatel se svou registrací zavazuje k udržování aktuálních dat na svém profilu.
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