Lyoness Group AG
Gürtelturmplatz 1
8020 Graz
T: + 43 (0) 316 70 77 0
F: +43 (0) 316 70 77 333
E: groupag@lyoness.com
FN 389134g
UID-Nr.: ATU67661657

Podmienky používania webovej stránky MyLyconet pre návštevníkov
(ďalej len „Podmienky používania pre návštevníkov“)
Týmito Podmienkami používania pre návštevníkov sa riadi spôsob používania webovej stránky
MyLyconet vlastnenej a prevádzkovanej spoločnosťou Lyoness Group AG (ďalej len „Lyoness“) (ďalej
len „Webová stránka“) jej návštevníkmi. Pred používaním Webovej stránky si prosím starostlivo
prečítajte tieto Podmienky používania pre návštevníkov.

A. Dohoda o Podmienkach
Používaním Webovej stránky vyjadrujete ako návštevník súhlas s týmito Podmienkami používania pre
návštevníkov. Prosím oboznámte sa tiež s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Každým
použitím Webovej stránky potvrdzujete súhlas s aktuálnymi Podmienkami používania pre
návštevníkov. Ak si neželáte byť viazaní týmito Podmienkami používania pre návštevníkov, Vašou
jedinou možnosťou je prestať používať Webovú stránku.
Lyoness môže zmeniť tieto Podmienky používania pre návštevníkov kedykoľvek a podľa vlastného
uváženia. Zmenené Podmienky používania pre návštevníkov budú účinné okamžite po ich zverejnení
a ďalším používaním Webovej stránky súhlasíte s týmito novými Podmienkami v zverejnenom znení.
Je na Vašej zodpovednosti byť informovaný o všetkých zmenách. Ak nesúhlasíte so zmenenými
Podmienkami používania pre návštevníkov, Vašou jedinou možnosťou je prestať používať Webovú
stránku.

B. Činnosti zakázané na Webovej stránke
Nižšie je príkladný zoznam činností, ktoré sú nezákonné alebo na Webovej stránke zakázané. Lyoness
si vyhradzuje právo preskúmať a podniknúť príslušné právne kroky proti každému (podľa vlastného
uváženia Lyoness), kto vykonáva niektorú zo zakázaných činností. Medzi tieto zakázané činnosti patrí
najmä (nie však výlučne):
•
•
•
•
•
•

Použitie Webovej stránky na akýkoľvek účel v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi;
Umiestnenie akéhokoľvek súboru infikovaného vírusom, trójskym koňom, alebo iným
škodlivým kódom na Webovej stránke;
Vydávanie sa za inú osobu alebo právnickú osobu prípadne uvedenie nepravdivých informácii
o Vašom vzťahu s inou osobou alebo právnickou osobou;
Zhromažďovanie alebo iné zbieranie informácií o iných subjektoch, vrátane e-mailových
adries, bez ich súhlasu;
Obťažovanie, vyhrážanie, prenasledovanie, alebo zneužívanie akejkoľvek osoby;
Účasť na akomkoľvek inom konaní, ktoré potláča alebo obmedzuje akúkoľvek inú osobu z
používania alebo užívania Webovej stránky, alebo ktoré na základe uváženia Lyoness,

•

vystavuje Lyoness alebo niektorého z jej zákazníkov, dodávateľov, prípadne iné osoby,
akejkoľvek zodpovednosti, či ujme akéhokoľvek druhu;
Podporovať iných, aby sa zapojili do zakázanej činnosti, ako je popísaná v tomto dokumente;

Lyoness si vyhradzuje právo, ale nie je povinný, vykonať niektoré alebo všetky z nasledujúcich
činností:
• overovať tvrdenia, že niečo, čo bolo zverejnené na Webovej stránke, nie je v súlade s týmito
Podmienkami používania pre návštevníkov a určiť podľa svojho vlastného uváženia spôsob
odstránenia alebo požiadať o odstránenie obsahu;
• odstrániť čokoľvek, čo je škodlivé, nezákonné, alebo rušivé, alebo iným spôsobom v rozpore s
týmito Podmienkami používania pre návštevníkov.

C. Elektronická komunikácia
Keď navštívite Webovú stránku alebo posielate e-maily Lyoness alebo Vlastníkovi personalizovanej
Webovej stránky MyLyconet, komunikujete elektronickým spôsobom. Súhlasíte, že budete dostávať
komunikáciu v elektronickej podobe. Budeme s Vami komunikovať prostredníctvom e-mailu alebo
odoslania oznámení na tejto Webovej stránke. Súhlasíte, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia
a iné komunikácia, ktorú Vám poskytneme elektronicky, spĺňajú všetky právne požiadavky, aby bola
považovaná za komunikáciu v písomnej forme.
D. Hypertextové odkazy
Táto Webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích osôb. Lyoness
nekontroluje, ani neschvaľuje obsah týchto webových stránok tretích osôb alebo akékoľvek tovary, či
služby ponúkané na predaj alebo dostupné na týchto webových stránkach. Niektoré z týchto
webových stránok môžu obsahovať materiály, ktoré sú problematické, nezákonné alebo nepresné.
Týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že Lyoness nie je zodpovedný, priamo alebo nepriamo, za
akékoľvek škody alebo ujmy spôsobené alebo údajne spôsobené alebo zapríčinené v súvislosti s
používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, reklamu, tovary, služby, softvér, produkty,
alebo iné materiály na týchto webových stránkach alebo dostupných z týchto webových stránok.
Všetky tieto webové stránky budú podliehať zásadám a postupom majiteľov týchto webových
stránok.
E. Ochranné známky a autorské práva Lyoness
Všetky ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na Webovej stránke sú registrované alebo
neregistrované ochranné známky Lyoness alebo tretích osôb, ktoré udelili súhlas na ich použitie
(spolu ďalej len „Ochranné známky“). V žiadnom prípade nesmiete akýmkoľvek spôsobom používať,
kopírovať, reprodukovať, publikovať, nahrávať, prenášať, distribuovať alebo upravovať tieto
Ochranné známky. Používanie Lyoness ochranných známok na akýchkoľvek iných webových
stránkach je prísne zakázané. Všetky materiály uvedené na Webovej stránke sú chránené autorským
právom s výnimkou prípadov, keď je výslovne uvedené inak. Lyoness bude prísne uplatňovať svoje
práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu dovolenom zákonom, vrátane požadovania trestného
stíhania. Lyoness nevyhlasuje, ani sa nezaručuje za to, že používanie materiálov uvedených na
Webovej stránke nebude porušovať práva tretích osôb, ktoré nie sú vlastnené alebo spriaznené
s Lyonessom. Použitie akýchkoľvek materiálov z Webovej stránky je na vlastné riziko návštevníka.
F. Zmeny na Webovej stránke

Lyoness môže kedykoľvek uskutočniť čokoľvek z nasledovného, s alebo bez predchádzajúceho
upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti voči Vám: (a) kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť
akúkoľvek stránku, obsah, vlastnosti, benefity, či služby na Webovej stránke; (b) uložiť obmedzenia
na určité vlastnosti a služby alebo obmedziť Váš prístup k určitým častiam Webovej stránky alebo k
celej Webovej stránke; (c) zrušiť akékoľvek oprávnenia, práva a licencie tu udelené.
H. Záruky
Webová stránka sa poskytuje na princípe ako "stojí a leží". Potvrdzujete a súhlasíte, že používanie
Webovej stránky je na Vaše vlastné riziko. V najširšom rozsahu dovolenom zákonom Lyoness odmieta
poskytnutie akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo konkludentných, zákonných alebo iných,
vrátane nie však výlučne len na záruky predajnosti, neporušovanie práv tretích osôb, vhodnosti na
určený účel. Aplikovateľné právo nemusí umožňovať vylúčenie konkludentných záruk, takže vyššie
uvedené obmedzenie sa nemusí na Vás vzťahovať. Lyoness neručí, ani sa nezaručuje, že: (a) Webová
stránka bude spoľahlivá, presná, úplná, alebo aktualizovaná včas; (b) Webová stránka bude bez
strojových chýb alebo chýb spôsobených ľudským faktorom, bez opomenutia, prerušenia,
oneskorenia alebo straty, vrátane možnej straty údajov; (c) akékoľvek dostupné súbory na stiahnutie
z Webovej stránky budú bez infekcie vírusmi, červami, trójskymi koňmi, alebo inými kódmi, ktoré sa
prejavujú kontaminačnými, deštruktívnymi alebo inými negatívnymi vlastnosťami; alebo (d) funkcie
alebo služby poskytované na tejto Webovej stránke budú neprerušované alebo bezchybné alebo
vady na Webovej stránke budú opravené.
I. Obmedzenie zodpovednosti
Celková zodpovednosť Lyoness a Vaša výlučná možnosť nápravy vo vzťahu k akémukoľvek sporu s
ohľadom na Vaše používanie tejto Webovej stránky je prestať používať Webovú stránku. Lyoness
nezodpovedá ani za akékoľvek nepriame, zvláštne, náhodné, následné alebo prípadné škody
vyplývajúce z Vášho používania Webovej stránky. Toto obmedzenie zodpovednosti za nepriame,
zvláštne, náhodné, následné alebo prípadné škody zahŕňa bez obmedzenia aj škody spočívajúce v
ušlom zisku, strate dát, poškodení dobrého mena, nutnosti prerušenia práce, poruchy alebo
nesprávneho fungovanie počítača alebo akékoľvek iné komerčné škody alebo straty, aj keď bol
Lyoness o tejto možnosti upovedomený a bez ohľadu na právne alebo spravodlivé teórie, na ktorých
je nárok založený. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie
zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v týchto štátoch alebo jurisdikciách bude
zodpovednosť Lyoness obmedzená v rozsahu dovolenom zákonom.
J. Odškodnenie
Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať a ochránite Lyoness proti akýmkoľvek nárokom,
vrátane, ale nie iba od nárokov tretích osôb, škôd, nákladov a záväzkov, vrátane primeraných
nákladov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú alebo sú spojené s Vaším porušením týchto
Podmienok používania pre návštevníkov.
K. Ukončenie
Lyoness má právo ukončiť Váš prístup na Webovú stránku z akéhokoľvek dôvodu, vrátane bez
obmedzenia, ak sa Lyoness, na základe vlastného uváženia, domnieva, že Vaše používanie je
neprijateľné alebo v prípade akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania pre návštevníkov z
Vašej strany. Lyoness Vám môže, ale nie je povinný, dať upozornenie pred ukončením Vášho prístupu
k Webovej stránke.

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania pre návštevníkov stane neplatným na
základe rozhodnutia príslušného súdu, neplatnosť takéhoto ustanovenia nemá vplyv na platnosť
ostatných ustanovení týchto Podmienok používania pre návštevníkov a tieto zostávajú plne platné a
účinné. Žiadne vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania pre návštevníkov
sa nepovažuje za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa takéhoto ustanovenia alebo akéhokoľvek iného
ustanovenia.
Radi Vám zodpovieme akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania pre
návštevníkov prostredníctvom: groupag@lyoness.com
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