
Tieto podmienky používania rozširujú existujúce Všeobecné podmienky poskytovania služieb
www.websupport.sk/obchodne-podmienky a Ochrany osobných údajov
www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov o testovanie produktu Biznis Mail
Prevádzkovateľa (ďalej len „Služba“) a jeho prislúchajúcich služieb.

Prevádzkovateľom Služby je spoločnosť Websupport s. r. o., IČO: 36421928, so sídlom:
Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „Užívateľ“), ktorá je v zmluvnom
vzťahu s Prevádzkovateľom na základe registrácie Služby.

Platnosť týchto podmienok používania, Všeobecných podmienok poskytovania služieb  a
Ochrany osobných údajov akceptujú všetci užívatelia Služby jej zvolením, použitím, registráciou
a pod. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky používania a ochrany
osobných údajov zmeniť podľa vlastného uváženia.

Pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies sa nevzťahujú na služby a prvky
webových stránok poskytované tretími stranami, ako sú napr. sociálne pluginy, reklama,
analytické nástroje, odkazy a pod.

Užívateľ ďalej berie na vedomie, že:
● Bude pravidelne žiadaný o poskytnutie spätnej väzby k Službe, jej funkciám a

používaniu.
● Prevádzkovateľ neručí za škodu alebo straty spôsobené Užívateľovi použitím Služby.
● Prevádzka Služby je časovo obmedzená na 3 mesiace a po jej ukončení ju

Prevádzkovateľ môže zrušiť bez náhrady.
● Služba je bez dostupnosti technickej podpory zo strany Prevádzkovateľa.
● Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť Služby.
● Účasť na testovaní Služby je bezodplatná.
● Prevádzkovateľ nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie

uvedené na webovej stránke Služby, ako sú napríklad dostupnosť obsahu, externé
odkazy, alebo iný obsah použitý priamo alebo nepriamo a tak isto, že v takejto podobe
bude Služba dostupná po ukončení testu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na
vykonanie zmien uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

● Služba monitoruje jeho aktivitu a činnosť pre vyhodnotenie jej používania pre potreby
Prevádzkovateľa.

● Prevádzkovateľ pre poskytovanie Služby môže používať aplikácie tretích strán, ktoré
majú prístup k dátam Užívateľa.

● Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neodborným alebo nenáležitým
použitím Užívateľského konta Užívateľom alebo za zneužitie a stratu identifikačných
údajov, za ktorých uchovanie je zodpovedný Užívateľ.

https://www.websupport.sk/obchodne-podmienky
https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov


● Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za obsah externých linkov, ktoré vedú z
webových stránok Služby na iné webové stránky a súbory.

● Obsah webových stránok Služby vrátane obrazových príloh, textu, značiek, videí, grafiky
a pod. je duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa.

● Používaním Služby nevznikajú Užívateľovi žiadne licenčné, ani iné nároky na ich obsah,
napr. priemyselné práva, autorské práva, ochranné známky alebo iné. Obsah webových
stránok Služby sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa
meniť, kopírovať, doplňovať alebo použiť iným spôsobom než na aký bol určený.
Rovnako nie je dovolené zverejňovať možnosti používania, popis funkcií a zverejňovať
výsledky výkonových testov Služby.

● Prevádzkovateľ má právo zmeniť alebo zrušiť Službu podľa svojho vlastného uváženia.
Nárok na používanie alebo udržiavanie Služby nie je vymožiteľný.

● Prevádzkovateľ udržiava Službu podľa existujúcich technických, ekonomických,
podnikových a organizačných možností. Nedáva však záruku, že Služba bude k
dispozícii nepretržite alebo že vôbec bude k dispozícii. Tiež neručí za to, že bude bez
chýb alebo že chyby budú odstránené.

● Informácie a ceny zverejnené na Službe sú informatívne a nezáväzné.
● Služba môže z časti obsahovať SSL certifikáty. SSL certifikáty obsahujú okrem

šifrovania dát počas ich prenosu na web server tiež identifikáciu poskytovateľa a
autentifikáciu pravosti webových stránok na ochranu. Prevádzkovateľ vylučuje ručenie
voči Užívateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.

● Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nakladanie s dátami, ktoré do Služby pridáva
a nahráva Užívateľ ako napr. osobné údaje, SSL certifikát a pod.

● Užívateľ Služby je zodpovedný za uschovanie hesla aj iných osobných údajov a za
všetky aktivity, ktoré sú spojené s používaním Užívateľského účtu. Neoprávnené použitie
účtu alebo akékoľvek porušenie bezpečnosti musia byť ihneď nahlásené
Prevádzkovateľovi. Zneužitie prístupových údajov alebo ich poskytnutie tretej strane zo
strany Užívateľa môže viesť k vymazaniu Užívateľského konta, príp. k zrušeniu Služby.

● Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo schváliť alebo bez udania dôvodov odmietnuť
registráciu, či prihlásenie k odberu Služby. Má tiež právo bez udania dôvodov odstrániť
akékoľvek Užívateľské konto.

● Elektronické útoky a penetračné testy akéhokoľvek druhu na Službu alebo na údaje
jednotlivých Užívateľov sú zakázané.


