PODMIENKY POUŽÍVANIA COMMUNITY UCONNECT LIVE
Opis služieb
1. Community UCONNECT LIVE (ďalej iba „Community”) je určená iba pre dospelé
osoby (ďalej iba „Používatelia”).
2. Používatelia budú môcť zverejniť a poskytnúť na prevzatie inými používateľmi plány
ciest, ukážky činnosti, obrázky, video, texty a pod. (ďalej iba „Obsah”) na portáli
Community s prístupom prostredníctvom www.driveuconnect.eu . FCA Italy S.p.A., so
sídlom v Turíne, corso Agnelli 200 (ďalej iba „FCA”) umožňuje iba prístup k priestoru a
technologickú podporu na zverejňovanie Obsahu a, v súlade s platnými predpismi,
nezodpovedá za zverejnený Obsah, za ktorý zodpovedajú výhradne Používatelia, ktorí
Obsah zverejnili.
3. Súhlasom s uvedenými Podmienkami používania Používatelia uznávajú svoju
zodpovednosť za zverejnený interaktívny a multimediálny Obsah na priestore
Community.
Podmienky používania Community
1. Vzhľadom na skutočnosť, že Community, vzhľadom na svoj charakter, znamená
interakciu s rôznymi osobami, ktoré sú súčasne pripojené ku Community, Používatelia
sa zaväzujú nezverejňovať Obsah, ktorý:
- je jednoznačne výhražný, ohováračský, klamlivý, obscénny, vulgárny, urážlivý,
pornografický, znevažujúci, rasistický, sexuálne explicitný alebo odpudivý;
- sám osobe by mohol povzbudzovať alebo podnecovať k páchaniu trestných činov,
prípadne poskytuje informácie, ktoré vedú k páchaniu ilegálnej činnosti;
- vedie k páchaniu priestupkov voči občianskemu zákonníku, administratívnym
predpisom alebo k páchaniu trestných činov alebo akýmkoľvek spôsobom k
porušovaniu platných zákonov a predpisov;
- porušuje predpisy vzťahujúce sa na duševné vlastníctvo, reklamu, autorské práva,
súkromie a osobné údaje;
- obsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky, alebo ktorý obsahuje linky na internetové
stránky s takýmto obsahom;
- obsahuje reklamu, akcie alebo komerčné oznámenia akéhokoľvek typu;
- naznačuje alebo obsahuje nesprávne indikácie o pôvode alebo falošné tvrdenia o
identite autora.
2. FCA si vyhradzuje právo odstrániť, na vlastnú zodpovednosť, Obsah, ktorý porušuje
podmienky uvedené v predchádzajúcom bode.
3. FCA, aj keď nemá povinnosť kontrolovať Obsah, v prípade akéhokoľvek porušenia –
dokonca iba predpokladaného – uvedených Podmienok používania, môže upraviť
a/alebo odstrániť, úplne alebo čiastočne, takýto Obsah, a to podľa vlastného uváženia
a môže posúdiť možnosť pozastaviť a/alebo vylúčiť Používateľa z Community. Okrem
toho, pokiaľ by FCA zistila konfiguráciu nejakého trestného činu zo strany Používateľa,
môže to oznámiť príslušným orgánom.
4. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Používateľ môže FCA oboznámiť – prostredníctvom
odoslania emailu na adresu customercare.it@driveuconnect.eu - obsah, ktorý nie je
vhodný a/alebo ktorý porušuje Podmienky používania.
Obmedzenie zodpovednosti za používanie Obsahu
1. Používatelia poskytujú FCA všetky práva používať a šíriť – prostredníctvom
akéhokoľvek prostriedku a nosiča – Obsah zverejnený v súlade s Podmienkami
používania a v súlade s Poučením uvedeným v podmienkach používania služieb
Uconnect LIVE. Všetky vyššie uvedené informácie sa poskytujú maximálne na dobu

povolenú zákonom a bez akéhokoľvek územného limitu, a bez toho, že by vznikla
povinnosť pre FCA platiť nejaké poplatky alebo náhradu, a to ani v prípade náhrady
alebo odškodnenia Používateľom alebo iným subjektom.
2. Používatelia zaručujú:
- že sú plnoletí;
- že sú oboznámení so svojimi povinnosťami a zodpovednosťou vyplývajúcou z
uvedených Podmienok používania;
- že sa vzdávajú, aj pre budúcnosť, akejkoľvek ekonomickej požiadavky spojenej s
Obsahom a s jeho používaním a zverejnením;
- že si uvedomujú, že FCA si vyhradzuje právo odstrániť, v ľubovoľnom čase, Obsah
podľa vlastného uváženia;
- sa zaväzujú, že odškodnia FCA v prípade všetkých priamych alebo nepriamych škôd,
nákladov, poplatkov a výdavkov, vrátane právnych poplatkov, ktoré by mohli vzniknúť
na úkor FCA v dôsledku účasti v Community, aj keď vyššie uvedené výdavky by boli
dôsledkom právnych konaní vychádzajúcich z podnetu tretích osôb alebo orgánov
verejnej moci voči FCA;
- že Obsah je pôvodný a že Používateľ je jediným vlastníkom všetkých súvisiacich
práv duševného vlastníctva, ako aj to, že získali, od všetkých oprávnených osôb,
všetky súhlasy potrebné na používanie a zverejnenie Obsahu zo strany FCA;
- že nič v odoslanom materiáli nie je obscénne, ohováračské, hanlivé, znevažujúce ani
neporušuje práva duševného vlastníctva, osobné práva ani žiadne iné práva tretích
osôb.
Ostatné právne podmienky Community
1. FCA si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, odstrániť, a to bez
predchádzajúceho upozornenia a v ľubovoľnom čase, registráciu Používateľov a
Obsahu nimi zverejneného, pokiaľ by boli porušené, alebo by sa predpokladalo
porušenie Podmienok používania, a to aj vzhľadom na tretie osoby.
2. FCA si vyhradzuje právo v ľubovoľnom čase, a bez predchádzajúceho upozornenia,
modifikovať uvedené Podmienky používania, ako aj modifikovať a/alebo odstrániť
Community a jej Obsah. Všetky modifikácie Podmienok používania si vyžadujú úplný
súhlas zo strany Používateľov.
3. Uvedené Podmienky používania Community sa riadia talianskou legislatívou. Všetky
spory medzi FCA a Používateľmi sa musia predložiť výhradne Súdu v Turíne.

