
1. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 
Tato stránka (společně s dokumenty, ke kterým se na ní odkazuje) vám sděluje podmínky, za kterých můžete
využívat naše webové stránky www.loungekey.com (dále „náš web“), ať již jako host nebo registrovaný
uživatel. Přečtěte si pozorně tyto podmínky používání dříve, než začnete náš web používat. Používáním
našeho webu potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami používání a že se jimi budete řídit. Pokud
s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, zdržte se prosím používání našeho webu.

Svým přístupem k tomuto webu stránkám souhlasíte s následujícími skutečnostmi:

a. budete mít přístup k jeho obsahu pouze pro vaše soukromé účely;
b. budete se řídit všemi platnými zákony a regulatorními požadavky týkajícími se vašeho používání tohoto

webu;
c. budete se řídit všemi opodstatněnými pokyny, které vám ohledně tohoto webu poskytneme; 
d. nebudete používat tento web k šíření jakýchkoli informací nebo údajů v rozporu s jakýmikoli předpisy

a zákony (včetně, mimo jiné, předpisů a zákonů týkajících se finančních služeb, praní špinavých peněz
či boje proti terorismu). 

Jste zodpovědní za veškeré telekomunikační poplatky spojené s používáním tohoto webu.

2. INFORMACE O NÁS
Www.loungekey.com je web provozovaný společností Lounge Key Limited (dále „my“). 
Jsme registrovaní v Anglii a Walesu pod obchodním číslem 08792537 a máme své sídlo na Cutlers
Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Velká Británie. 

3. PŘÍSTUP NA NÁŠ WEB 
Přístup na náš web je povolen pouze dočasně a vyhrazujeme si právo ukončit nebo změnit službu, kterou
na našem webu poskytujeme, bez upozornění (viz níže). Neneseme odpovědnost za to, pokud z jakéhokoli
důvodu náš web není po určitou dobu k dispozici.

Občas můžeme omezit přístup do některých částí našeho webu, případně do celého našeho webu. 
Pokud jste si jako součást našich bezpečnostních postupů zvolili či vám byl přidělen uživatelský identifikační
kód, heslo nebo jakákoli jiná informace, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte 
je odtajnit žádné třetí straně. Máme právo kdykoli zakázat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo,
ať už jste si je vybrali nebo jste je dostali přidělené, pokud jste podle našeho názoru nedodrželi některá
ustanovení těchto podmínek používání. Jste zodpovědní za to, abyste učinili veškerá opatření nezbytná
k tomu, abyste měli přístup na náš web. Jste také povinni zajistit, aby všechny osoby, které vstupují na náš
web prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly o těchto podmínkách informovány a souhlasily
s nimi.

4. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
My (nebo naši dodavatelé nebo třetí strany, které nám udělili oprávnění k reprodukci svého materiálu na
tomto webu) jsme vlastníkem nebo držitelem licence k veškerým právům duševního vlastnictví na našem
webu a na něm publikovaným materiálům. Tyto materiály jsou chráněny autorskými zákony a smlouvami 
po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena. 

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výňatky z každé stránky našeho webu pro vaše osobní použití.
V rámci vaší organizace také můžete upozornit ostatní na materiál zveřejněný na našem webu. 

Nesmíte žádným způsobem upravovat papírové kopie jakýchkoli materiálů z našeho webu, které jste si
vytiskli, či digitální kopie, které jste si stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video, zvukové
sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu.
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Náš status (i status jakéhokoli identifikovaného přispěvatele) jako autora materiálu na našem webu musí být
vždy přiznán. 

Nesmíte používat žádné části materiálů na našem webu k obchodním účelům, aniž byste od nás nebo od
našich poskytovatelů k tomu získali licenci (včetně platby jakéhokoli příslušného licenčního poplatku). 

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete kteroukoli část našeho webu v rozporu s těmito podmínkami
používání, vaše právo na používání našeho webu okamžitě skončí, případně budete muset na základě
našeho přání vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vyrobili.

5. MATERIÁL POSKYTNUTÝ VÁMI 
Zavazujete se zajistit, že veškerý materiál, který pošlete nebo nahrajete na tento web (včetně e-mailů, textů,
grafických souborů, statických nebo pohyblivých obrázků nebo odpovědí na dotazník dostupný prostřed -
nictvím tohoto webu), dále „váš materiál“, bude legální, slušný a pravdivý, bude v souladu se všemi zákony
a předpisy, nebude porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva, ať už naše nebo třetích stran,
nebude hanlivý, nespolehlivý, zavádějící nebo jinak nepřijatelný a nebude obsahovat viry.

Za svůj materiál jste výlučně odpovědní. Pokud se budeme domnívat, že některá část vašeho materiálu nás
může vystavit riziku nároku nebo stížnosti třetí strany, můžeme zablokovat přístup k tomuto webu nebo jeho
části a odstranit z něj celý váš materiál nebo jeho část. V tomto ohledu se zavazujete poskytnout veškerou
přiměřenou pomoc.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat tento web k propagaci nebo prodeji jakéhokoli zboží či služeb jiným
uživatelům tohoto webu. 

Souhlasíte s tím, že nezveřejníte žádné informace ani osobní údaje týkající se třetí strany.

6. SPOLEHLIVOST POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ 
Komentáře a další materiály zveřejněné na našem webu nejsou zamýšleny jako rady, na které by se
návštěvníci našeho webu měli spoléhat. Proto odmítáme veškerou odpovědnost vyplývající ze spolehnutí se
na tyto materiály, ať už jde o návštěvníka našeho webu nebo o kohokoli, kdo byl informován o jakémkoli jeho
obsahu.

7. NÁŠ WEB SE PRAVIDELNĚ MĚNÍ 
Snažíme se náš web pravidelně aktualizovat a jeho obsah může být kdykoli změněn. Pokud vyvstane
potřeba, můžeme pozastavit přístup na náš web nebo jej uzavřít na neurčito. Jakýkoli materiál na našem
webu může být v určitém okamžiku neaktuální a my nemáme povinnost takový materiál aktualizovat.

8. NAŠE ODPOVĚDNOST 
Nemůžeme zaručit, že náš web bude fungovat v souladu s vaším očekáváním, nedojde k žádným výpadkům
a bude bezchybný. Nemáme povinnost náš web aktualizovat, ale můžeme tak občas učinit. Vyhrazujeme si
právo kdykoliv upravit náš web, omezit k němu přístup či jej uzavřít.

Z našeho webu můžete mít přístup k webovým stránkám provozovaným jinými subjekty. Tyto další webové
stránky nepodporujeme a nepřijímáme odpovědnost za jejich obsah ani za škody nebo ztráty, které můžete
utrpět v důsledku návštěvy těchto webových stránek, mimo jiné včetně škody nebo ztráty vyplývající z vaše -
ho využití dokumentů nebo informací, které na těchto webových stránkách najdete. Odkazy na tyto webové
stránky nemonitorujeme ani neudržujeme. Před stahováním nebo tiskem položek si prosím přečtěte veškeré
informace o autorských právech a právní upozornění, abyste se ujistili, že je to na základě autorských práv,
právních upozornění a podmínek používání webových stránek třetí strany povoleno.
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Materiál zobrazený na našem webu je poskytován bez jakýchkoliv záruk či podmínek, pokud jde o jeho
přesnost. V míře povolené zákonem my, ostatní členové naší skupiny LoungeKey a všechny třetí strany,
které jsou s námi spojeny, tímto výslovně vylučujeme:

a. Veškeré podmínky a záruky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva nebo práva ekvity.
b. Jakoukoli odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu způsobenou

uživateli v souvislosti s naším webem nebo v souvislosti s používáním, neschopností použití nebo
výsledky používání našeho webu, jakýmikoli webovými stránkami, na které odkazuje a jakýmikoli
materiály na něm zveřejněnými, včetně jakékoli odpovědnosti za: 

c. ztrátu příjmů nebo obratu; 
d. ztrátu zakázek; 
e. ztrátu zisků nebo smluv; 
f. ztrátu očekávaných úspor; 
g. ztrátu dat; 
h. ztrátu dobré vůle (goodwill); 
i. ztracený pracovní čas; a
j. za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ať již byla způsobena přečinem (včetně nedbalosti),

porušením smlouvy nebo jiným způsobem, a to i pokud byla předvídatelná, za předpokladu, že tato
podmínka nebrání uplatnění nároku z důvodu ztráty či poškození vašeho hmotného majetku, případně
jakýchkoli jiných nároků z důvodu přímé finanční ztráty, které nejsou vyloučeny žádnou z kategorií
uvedených výše.

Abychom se vyhnuli pochybnostem, neodpovídáme za škody nebo ztráty, které by mohly být způsobeny
jakýmkoliv zařízením nebo softwarem kvůli virům, závadám nebo poruchám v souvislosti s přístupem
k našemu webu či jeho používáním, jeho obsahem či vaším materiálem.

To neovlivňuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani naši odpovědnost za
podvodné zkreslení nebo zkreslení základních věcí, ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit
nebo omezit podle platných zákonů.

9. INFORMACE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTĚVÁCH NA NAŠEM WEBU 
Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi pravidly ochrany osobních údajů. Používáním našeho
webu s tímto zpracováním souhlasíte a zaručujete, že veškeré údaje, které jste poskytli, jsou přesné.

10. VIRUSY, HACKING A JINÉ PŘEČINY 
Nesmíte zneužívat náš web vědomým zaváděním virů, trojských koní nebo jiných materiálů, které jsou
škodlivé. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na náš web, server, na kterém je náš web
umístěn, nebo jakýkoli server, počítač nebo databázi připojené k našemu webu. Nesmíte napadat naše
stránky prostřednictvím útoku typu „odmítnutí služby“ nebo útoku distribuovaného odmítnutí služby.

Porušením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona o zneužívání počítačů z roku 1990.
Každé takové porušení ohlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat
s těmito orgány tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vám bude právo používat
naše stránky ihned odňato.

Nebudeme odpovědní za ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu „odmítnutí služby“, viry
nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může v důsledku vašeho používání našeho webu,
stahování materiálu zveřejněného na něm nebo na webových stránkách s ním propojených infikovat vaše
počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný soukromý materiál.

11. ODKAZOVÁNÍ NA NÁŠ WEB
Můžete odkazovat na naši domovskou stránku za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý
a legální a nepoškozuje naši pověst, ani ji nevyužívá. Nesmíte ale vytvořit odkaz, který by naznačoval
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jakoukoli formu spojení, schválení nebo podpory z naší strany, pokud takové spojená, schválení či podpora
neexistují.

Nesmíte vytvořit odkaz z webových stránek, které nevlastníte.

Náš web se nesmí zobrazovat na žádné jiné stránce. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení odkazovat na náš
web bez předchozího upozornění.

Pokud si přejete využít materiál na našem webu jinak, než jak je uvedeno výše, zašlete prosím svou žádost
řediteli, Lounge Key Limited, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU.

12. ODKAZOVÁNÍ Z NAŠEHO WEBU 
Pokud náš web obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, pak jsou tyto odkazy
poskytovány pouze pro vaše informace. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů
a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně nebo za ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout jejich
použitím.

13. COOKIES 
Klikněte sem a přečtete si naše pravidla používání cookies.

14. JURISDIKCE A PLATNÉ ZÁKONY 
Anglické soudy budou mít nevýhradní soudní pravomoc nad jakýmkoli nárokem, který vznikne z návštěvy
našeho webu nebo s ní bude souviset.

Tyto podmínky používání a jakýkoli spor nebo nárok, který z nich vyvstane, bude souviset s nimi, jejich
předmětem nebo utvářením (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se řídí a vykládají v souladu s právem
Anglie a Walesu.

15. OBECNÁ USTANOVENÍ 
Pokud některé ustanovení těchto Podmínek používání nebo část právních upozornění jsou nebo se stanou
nezákonnými, neplatnými či nevymahatelnými v jakékoli jurisdikci, neovlivní to:

a. zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek používání nebo jiné části
právních upozornění v dané jurisdikci; nebo 

b. zákonnost, platnost a vymahatelnosti tohoto nebo jakéhokoli jiného ustanovení těchto Podmínek
používání nebo jiné části právních upozornění v jiných jurisdikcích.

Nic v těchto Podmínkách používání nesmí být považováno za partnerství mezi vámi a námi, ani nečiní nás
či vás jednatelem druhé strany, ať už za jakýmkoli účelem.  

Osoba, která není smluvní stranou v těchto Podmínkách používání, nemůže uplatňovat žádné z podmínek
uvedených v zákoně o právech třetích osob ze smluv z roku 1999.

Nedodržení ustanovení těchto Podmínek používání nebo porušení ustanovení druhou stranou nebo selhání
ze strany druhého při provádění ustanovení neznamená zřeknutí se nároků, a nebrání tomu, abychom my
nebo vy následně vymáhali toto ustanovení nebo učinili kroky na základě jeho porušení nebo následném
porušení ustanovení druhou stranou nebo neplnění závazku druhou stranou při provádění tohoto
ustanovení.
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16. OCHRANNÉ ZNÁMKY 
Veškeré názvy společností, produktů nebo služeb uvedené na našem webu jsou používány pouze pro
identifikační účely a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Ochranné známky LoungeKey
mohou být použity pouze s naším svolením a udělenou licencí.

17. ODCHYLKY 
Tyto podmínky používání můžeme kdykoli změnit úpravou této stránky. Očekáváme, že si tuto stránku občas
zkontrolujete, abyste se seznámili se všemi změnami, které jsme učinili, protože jsou pro vás závazné.
Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách používání mohou být také nahrazena ustanoveními
nebo oznámeními zveřejněnými na jiných místech našeho webu. Jakákoli změna či úprava těchto podmínek
používání bude účinná okamžikem zveřejnění na našem webu.

18. DŮVĚRNÉ INFORMACE 
Pokud není výslovně uvedeno, informace či materiál neosobního charakteru, které obdržíme, nebudou
považovány za důvěrné. Odesláním informací či materiálu neosobního charakteru nám poskytnete
neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a trvalou licenci k používání, reprodukci, zobrazování, provádění,
modifikaci, přenosu a šíření těchto materiálů nebo informací, a také souhlasíte s tím, že můžeme bezplatně
používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo postupy, které nám pošlete za jakýmkoli účelem. Vaše
jméno však nezveřejníme, ani jinak nezveřejníme skutečnost, že jste nám poskytli materiály nebo jiné
informace, pokud: (a) nám nedáte svolení tak učinit; (b) vás nejdříve neinformujeme, že materiály nebo jiné
informace, které poskytujete konkrétní části webu, budou zveřejněny nebo jinak používány pod vaším
jménem; nebo (c) nebudeme povinni tak učinit ze zákona.

19. VAŠE DOTAZY
Máte-li jakékoli dotazy ohledně materiálu, který se objeví na našem webu, kontaktujte prosím
datacontroller@loungekey.com nebo napište řediteli, Lounge Key Limited, Cutlers Exchange,
123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Velká Británie. 

Děkujeme vám za návštěvu našeho webu.

Poslední aktualizace 7. 5. 2018
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