Všeobecné podmienky používania programu FitList

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb prostredníctvom webového rozhrania
www.fitlist.sk spoločnosťou Lead Media s.r.o., so sídlom Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika IČO : 47 726 601, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave,
oddiel: Sro, vložka č. 98621/B adresa pre poštové doručovanie: Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, kontaktný e-mail: info@fitlist.sk ako poskytovateľom programu fitlist.sk
(ďalej aj ako „poskytovateľ“) a vami ako používateľmi služieb, ktoré program FitList svojím používateľom ponúka.
Článok II.
Služby programu FitList
Medzi základné služby programu FitList patrí zostavenie osobného jedálnička stravy používateľa alebo cvičebného
plánu používateľa podľa základných informácii vyplnených používateľom v procese registrácie. Ďalšími službami,
ktoré máte k dispozícii je vyplnenie svojho osobného profilu a prístup k našim článkom v sekcii "Vedeli ste?".
Nakoľko program FitList je zameraný na zdravý životný štýl, v rámci programu FitList vám zasielame aj beauty typy
a informácie o produktoch a službách našich partnerov z oblasti starostlivosti o telo a zdravého životného štýlu.
Pre využívanie našich služieb je nutné si na webovom rozhraní založiť užívateľský účet (ďalej len „registrácia“).
Súhlasom s týmito podmienkami používania programu FitList beriete na vedomie, že služby programu FitList sú
určené výlučne pre osoby staršie ako 16 tokov. Potvrdením súhlasu s týmito podmienkami vyhlasujete, že v čase
registrácie máte viac ako 16 rokov.
Registrácia je zadarmo, služby programu FiList sú poskytované bezodplatne. Vyhradzujeme si však právo na
možné budúce spoplatnenie našich služieb.
Článok III.
Obmedzenie zodpovednosti
Beriete na vedomie, že používate portál fitlist.sk ako aj služby programu FitList na vlastnú zodpovednosť a riziko.
Nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za sprístupnený, uverejnený alebo zaslaný obsah, nezodpovedáme ani za
správnosť alebo vhodnosť poskytovaných služieb.
Beriete na vedomie, že použitie nami zostaveného jedálnička alebo cvičebného plánu závisí na Vašej slobodnej
vôli. Vhodná skladba stravy alebo cvičebný plán je iba jednou z podmienok dobrého zdravotnému stavu, fyzickej
kondície a úpravy telesnej hmotnosti, pričom tieto môžu byť ovplyvnené aj ďalšími faktormi. Vzhľadom na
individuálne fyziologické a zdravotné rozdiely jedincov negarantujeme, že dodržaním jedálnička alebo plánu na
cvičenie dosiahnete v časovom období zmeny vo vašej telesnej stránke, najmä schudnutie a úbytok hmotnosti.
Optimálna skladba stravy by sa mala konzultovať s lekárom, a to najmä s ohľadom na váš aktuálny ako aj dlhodobý
zdravotný stav. Neposkytujeme zdravotnú starostlivosť ani akékoľvek úkony či služby s ňou súvisiace.
Marketingové kontakty na tretie osoby poskytujúce zdravotnú starostlivosť zverejnené na webovom rozhraní sú
samostatnou marketingovou a informačnou kampaňou tretích osôb, za ktorých činnosť a plnenie právne
nezodpovedáme a nie sme ani sprostredkovateľom služieb a zdravotnej starostlivosti poskytovanej tretími osobami.
Článok IV.
Ochrana obsahu programu FitList a portálu fitlist.sk

Program FitList, jeho služby ako aj samotný portál fitlist.sk vrátane svojho obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých
vyobrazení, s výnimkou marketingových odkazov na produkty alebo služby tretích osôb (ďalej aj ako „obsah“) je
chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a
ochranných známok.
Sme výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k obsahu portálu a sme oprávnení udeľovať
súhlas na akékoľvek použitie obsahu portálu a služieb programu FitList v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon v platnom znení.
Poskytujeme vám právo využívať obsah portálu a služby programu FitList výlučne pre osobnú potrebu a na
nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu alebo našich služieb (ako celku alebo jednotlivých častí,
napr. článkov, úryvkov atď.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom náš predchádzajúci písomný súhlas s
takýmto použitím. Uvedené platí aj pre používanie obsahu portálu na webových lokalitách tretích strán prepojených
s touto lokalitou.
Článok V.
Ochrana vašich osobných údajov
Informácie, ktoré nám poskytujte v procese registrácie alebo v priebehu poskytovania služieb programu FitList
spracúvame a chránime v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Viac o našej politike ochrany
osobných údajov sa dozviete v našom Informačnom memorande o ochrane osobných údajov v programe FitList.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Máme právo meniť alebo modernizovať služby programu FitList aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu.
Máme právo meniť znenie týchto podmienok. Odporúčame vám pravidelne sledovať zmeny týchto podmienok,
keďže sú pre vás záväzné. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením podmienok používania vyjadrí používateľ tým,
že bude náš portál fitlist.sk naďalej používať alebo využívať služby programu FitList.sk.
Ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým
dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných
ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu takýchto
neplatných ustanovení týchto podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré
z ustanovení týchto podmienok je nevykonateľné.
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.
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