PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ KOMUNITY UCONNECT LIVE
Popis služby
1. Komunita UCONNECT LIVE (dále jen “Komunita”) je určena výlučně plnoletým
osobám (dále jen “Uživatelé”).
2. Uživatelé mohou na portálu komunity přístupném přes www.driveuconnect.eu
bezplatně publikovat itineráře, akce, obrázky, videa, texty, atd. (dále jen “obsah”) a
umožnit stažení ostatními uživateli . FCA Italy a.s. se sídlem v Turíně, corso Agnelli
200 (dále jen “FCA”) poskytuje pouze hostování a technologickou podporu pro
zveřejňování obsahu a ve smyslu předpisů v platném znění nenese odpovědnost za
zveřejňovaný obsah, za který budou odpovědní výlučně uživatelé, jež ho zaslali.
3. Vyslovením souhlasu s těmito podmínkami používání uznávají uživatelé svou
výlučnou odpovědnost za veškerý obsah, který vloží do interaktivního a
multimediálního kontextu komunity.
Podmínky používání Komunity
1. Vzhledem k tomu, že Komunita svou povahou obnáší interakci jednotlivých osob,
které jsou k ní současně připojeny, uživatelé se zavazují, že nebudou přenášet obsah,
který:
- je zjevně výhružný, pomlouvačný, potupný, obscénní, vulgární, urážlivý,
pornografický, svatokrádežný, rasistický, sexuálně explicitní či nemravný;
- sám o sobě navádí nebo byť jen může navádět k nelegálním počinům či poskytuje
informace navádějící k jednání v rozporu se zákonem;
- zakládá občanskou, správní či trestní odpovědnost nebo jakýmkoli jiným způsobem
porušuje veškeré uplatnitelné zákony a předpisy;
- porušuje zejména zákony a předpisy o duševním vlastnictví, zveřejňování,
autorském právu a ochraně osobních údajů;
- obsahuje virus či jiné škodlivé prvky nebo odkazuje na internetové stránky, které je
obsahují;
- obsahuje reklamu, propagaci či obchodní pobídky jakéhokoli typu;
- implikuje či obsahuje nepravdivé informace o původu či nepravdivá prohlášení o
identitě odesilatele.
2. FCA si vyhrazuje právo svým neodporovatelným rozhodnutím odstranit obsah,
který porušuje podmínky uvedené v předchozím bodu.
3. FCA není sice povinna kontrolovat obsah, ale v případě případného porušení - byť
jen domnělého - těchto podmínek použití bude oprávněna tento obsah úplně nebo
zčásti změnit a/nebo odstranit a svým neodporovatelným soudem posoudit možnost
zablokovat uživatele a/nebo ho vyloučit z komunity. Pokud by FCA zjistila, že se
uživatel dopouští trestního činu, je oprávněna o tom informovat příslušné orgány.
4. Vzhledem k výše uvedenému může uživatel nahlásit FCA obsah, který není vhodný
a/nebo
porušuje
podmínky
použití
a
to
na
emailovou
adresu
ustomercare.it@driveuconnect.eu.
Souhlas s používáním obsahu
1. Uživatelé postupují FCA veškerá práva na používání a šíření - jakýmkoli
prostředkem a způsobem - předaného obsahu v souladu s podmínkami stanovenými
pro používání i poučením uvedeným v podmínkách používání služeb Uconnect LIVE.
Vše výše uvedené se stanoví pro nejdelší časové období povolené zákony a předpisy v
platném znění a bez jakéhokoli územního omezení, aniž to pro FCA bude obnášet
jakékoli břemeno či povinnost cokoli hradit, a to ani z titulu náhrady uživatelům či
jiným subjektům či jejich odškodnění.

2. Uživatelé zaručují:
- že jsou plnoletí;
- že si jsou vědomi veškeré své odpovědnosti založené těmito podmínkami použití;
- že se i v budoucnu zřeknou jakéhokoli ekonomického nároku z titulu obsahu a jeho
použití;
- že si jsou vědomi, že si FCA vyhrazuje právo kdykoli svým neodporovatelným
soudem odstranit obsah;
- že se zavazují odškodnit FCA v případě všech přímých či nepřímých škod, nákladů,
finančních zátěží a výdajů včetně případných výdajů na právní služby, které by měla
FCA uhradit následkem účasti v Komunitě a to i v případě, kdy by výše uvedené
výdaje vznikly důsledkem právních kauz podaných třetí osobou či veřejnoprávním
úřadem proti FCA;
- že je obsah původní, že jsou výlučnými vlastníky všech příslušných práv duševního
vlastnictví a že získali ode všech oprávněných osob všechny nezbytné souhlasy a
zproštění závazku ohledně obsahu, a to i za účelem použití ze strany FCA;
- že nic z poslaného obsahu nemá obscénní, pomlouvačnou, rouhačskou povahu ani
neporušuje duševní vlastnictví, práva na ochranu osobnosti či v žádném případě
jakékoli jiné právo třetích osob.
Ostatní právní podmínky Komunity
1. FCA si vyhrazuje právo odstranit dle svého neodporovatelného úsudku registraci
uživatelů a obsahu, který tito vyplodí, kdykoli a bez předchozího upozornění v případě
byť jen domnělého porušení podmínek používání a i na žádost dotčených třetích osob.
2. FCA si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto podmínky
používání jakož i změnit a/nebo odstranit Komunitu s obsahem. Jakákoli změna
podmínek používání nebude vyžadovat bezpodmínečný souhlas ze strany uživatelů.
3. Tyto podmínky používání Komunity se řídí italským zákonem. Pro případný spor
mezi FCA a uživateli se stanoví výlučná příslušnost soudu v Turíně.

