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PRAVNE INFORMACIE
OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Akýkoľvek obrazový, textový alebo zvukový obsah umiestnený na tomto webovom sídle je
chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných
mien a ochranných známok. Akýkoľvek spôsob jeho použitia je možný výlučne len s
predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom majiteľa tohto práva, okrem načítania
a zobrazenia obsahu webových stránok na obrazovke počítača, mobilu alebo iného zariadenia,
uloženia obsahu v elektronickej podobe na disku (ale nie na akýkoľvek server alebo iné úložné
zariadenie pripojené k sieti ), alebo vytlačenia jednej kópie obsahu pre Vaše osobné
nekomerčné použitie, ak budete rešpektovať autorské a vlastnícke práva.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vlastník webového sídla nezískava ani inak nespracúva osobné údaje osôb len v dôsledku ich
vstupu a prehliadania webového sídla. V prípade poskytovania osobných údajov návštevníkmi
webového sídla napr. pri vypĺňaní formulárov na webovom sídle, postupuje vlastník webového
sídla pri ich spracúvaní spôsobom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Vlastník tohto webového sídla nepotvrdzuje tretím stranám, že informácie poskytované
prostredníctvom tohto webového sídla, vrátane informácií prevzatých z web serverov tretích
strán, sú úplné a správne. Týmto nie sú dotknuté záväzky vlastníka webového sídla, ktoré
výslovne preberie na základe jeho súhlasu alebo zmluvných vzťahov s tretími stranami.
Vlastník webového sídla môže kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, vykonať
zmeny, opravy alebo odstránenie informácií na webovom sídle. Vlastník webového sídla
nezodpovedá za prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej
stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy,
nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu
informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných
podobných príčin.
COOKIES
Súbory cookie sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Ukladajú informácie o prehliadaní
a uľahčujú tak používanie online služieb a ich skvalitňovanie.
Používaním stránok prevádzkovaných GreenWay Infrastructure s.r.o. vyjadrujete súhlas s
použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Väčšina
internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Preto
ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve
našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov
cookies.
Toto nastavenie môžete zmeniť prispôsobením prehliadača, ktorý používate, vašim
preferenciám cookies. Úkony, ktoré môžete vykonať, zahŕňajú najmä vymazanie/odstránenie
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cookies alebo zmenu ich nastavenia – povolenie alebo zablokovanie (predvolené nastavenie
alebo pre určitý web). Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ Pomoc“/“Pomocník“
každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač,
smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim
preferenciám cookies.
PRÁVNE INFORMÁCIE
Zverejnenie e-mailovej adresy na tomto webovom sídle nepredstavuje súhlas vlastníka s
využitím e-mailovej adresy na doručovanie komerčnej komunikácie.
Webové sídlo môže obsahovať aj informácie iných členov skupiny GreenWay. Na podmienky
stanovené vlastníkom webového sídla pre prístup a používanie tohto webového sídla a jeho
obsahu tretími stranami sa môžu odvolávať aj iní členovia skupiny, ktorí umiestnia svoj obsah na
tomto webovom sídle.
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