Podmínky použití webu
Tyto webové stránky jsou provozovány Jiřím Zemanem se sídlem Jihlavě.

Právo používat Web a jeho obsah
Tento Web je určen pouze pro prohlížení a k objednání pronájmu. Je zakázáno distribuovat, vyměňovat, upravovat,
prodávat a přenášet informace z tohoto webu, včetně libovolného textu, fotografií, za jakýmkoli obchodním, komerčním
nebo veřejným účelem.

Odkazy
Tyto stránky obsahují odkazy na jiné internetové weby. Provozovatel stránek uvádí tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a
není odpovědný za obsah žádného z webů, který je s tímto webem provázán odkazem. Provozovatel odmítá jakékoli
záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, týkající se přesnosti, zákonnosti, spolehlivosti či platnosti obsahu na
jakémkoli jiném webu.

Svolení ke zpracování
Poskytnutím jakýchkoli osobních informací na webu jsou všichni uživatelé srozuměni a jednoznačně souhlasí se
shromažďováním a zpracováním těchto informací.

Výzva
Tyto stránky obsahují několik obrázků, které nejsou z mé tvorby (většina jich pochází z různých zahraničních stránek free, gratis apod.). Domníváte-li se, že je zde vyvěšen obrázek, na který máte autorské právo - prosím upozorněte mne,
ihned jej odstraním!

Ochrana osobních údajů klientů
Zeman Jiří, provozovatel pronájmu prohlašuje, že chrání osobní údaje klientů, které v souvislosti s používáním svých
stránek získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů. Převážnou většinu informací
zveřejňovaných na stránkách chalupaberanovec.cz /beranovec.cz/ klient získá bez poskytnutí svých osobních údajů.
Pokud se klient rozhodně pro rekreační pobyt a poskytne kterýkoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení,
adresu, telefon či fax), mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s klientem či k interním statistickým účelům
apod. Žádné poskytnuté osobní údaje klienta však nemohou být bez výslovného souhlasu klienta zveřejňovány,
prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem. Údaje o klientovi nejsou a nebudou
nikde shromažďovány nebo poskytovány dalším stranám ke zpracování. Nebudou nikdy využívány k rozesílání spamu.

Dotazy
Máte-li dotazy nebo připomínky k našim postupům týkajícím se osobních informací nebo tohoto prohlášení o ochraně
soukromých údajů, můžete je odeslat na níže uvedenou e-mailovou adresu.
QR kód: vizitka Jana a Jiří Zemanovi
723 018 777
Beranovec 5
588 33 Suchá
Kraj Vysočina
e-mail:
info@beranovec.cz
adresa URL:
http://www.beranovec.cz

