
PODMÍNKY INZERCE 

 

Inzerce je pro všechny seniory a současně registrované hráče RSTM (= takové, kteří jsou 

přihlášeni do databáze hráčů a mají zde uvedenou mailovou adresu) zdarma. 

Tyto podmínky upravují veškeré vztahy mezi inzerentem a provozovatelem tohoto 

systému. 

1. Zodpovědnost za veškerý obsah inzerátu nese inzerent. 

2. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony ČR. 

3. Výslovně je zakázáno inzerovat jakékoli zboží pocházející z nelegální činnosti, 

padělky, kopie a napodobeniny, které jsou závažným porušením práv výrobce 

originálního zboží k jeho ochranným známkám, a které může rovněž naplňovat 

skutkovou podstatu trestného činu. Veškerou trestní odpovědnost za inzerované 

zboží a náklady na uhrazení škody, která vznikne jinému uživateli služby případně 

třetím stranám, nese inzerent. 

4. Provozovatel systému se zavazuje, že základní využívání služeb inzerce je zdarma. 

5. Provozovatel systému si vyhrazuje právo smazat libovolný obsah či uživatele, a to 

i bez předchozího upozornění. 

6. Provozovatel systému může rozesílat informační newslettery související 

s provozem služby a obsahující reklamní sdělení třetích stran. Každý inzerent nebo 

registrovaný hráč RSTM se může odhlásit z odběru informačních emailů v 

„Nastavení“ svého uživatelského účtu v režimu Přihlášení/editace hráče na webu 

www.rstm.cz. 

7. Provozovatel systému si vyhrazuje právo editovat znění vč. nadpisu libovolného 

příspěvku uživatele a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel prohlašuje, že 

tohoto pravidla bude využíváno především k opravě gramatických chyb, vizuální 

úpravě inzerátu, doplnění grafiky ap. 

8. Provozovatel systému nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost kódu. 

Inzerent souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoli škody vzniklé užíváním 

systému. 

9. Provozovatel systému si vyhrazuje právo kdykoli změnit či inovovat jakoukoli 

součást systému, či úpravu těchto pravidel bez nutnosti upozornění uživatelů. 

10. Provozovatel systému se zavazuje k ochraně veškerých soukromých údajů 

v databázi hráčů. Inzerent souhlasí s tím, že všechny údaje jím vyplněné při 



zadávání inzerátu mohou být zveřejněné v rámci uživatelského profilu či v detailu 

inzerátu.  

11. Služba používá soubory typu cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou 

z internetové stránky nahrány na hard disk počítače Inzerenta. Cookies umožňují 

Službě zapamatovat si důležité informace, které Inzerentovi ulehčí další její 

používání (např. pro statistická vyhodnocení návštěvnosti webu). Inzerent může 

zamezit využívání souborů cookies ve svém internetovém prohlížeči 

 


