Podmienky poskytovania služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete
spoločnosti VNET a.s. v Retail Parku SLNEČNICE
Tieto Podmienky poskytovania služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete
spoločnosti VNET a.s. (ďalej len "Podmienky") vydáva spoločnosť VNET a.s., so sídlom Nám. Hraničiarov 39, 851 03
Bratislava, IČO: 35 845 007, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č.
3916/B (ďalej len "Poskytovateľ"), ktorá je poskytovateľom služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom
bezdrôtovej WiFi siete v Retail Parku SLNEČNICE (ďalej len "Služba"), ku ktorej sa hodláte pripojiť ako Účastník.
Účastníkom Služby sa pre účely týchto Podmienok rozumie každá osoba, ktorá Službu užíva (ďalej len "Účastník").
Tieto Podmienky stanovujú záväzné pravidlá pre všetkých Účastníkov Služby. Platné a účinné znenie Podmienok je k
dispozícii na nahliadnutie pri každom pokuse o pripojenie sa k internetu prostredníctvom Služby, pričom okamžikom
odsúhlasenia týchto Podmienok pri pripojení sa k internetu formou zakliknutia elektronického formulára sú tieto
Podmienky záväzné pre každého Účastníka. Bez vyjadrenia súhlasu s týmito Podmienkami požadovaným spôsobom
nebude Služba pre záujemcov dostupná.
Služba je poskytovaná prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup Účastníka k internetu, ktoré sú
prevádzkované Poskytovateľom, a to pre návštevníkov a zákazníkov Retail Parku SLNEČNICE. Služba nie je určená pre
nájomcov/podnájomcov nebytových priestorov v Retail Parku SLNEČNICE ani k pravidelnému dlhodobému užívaniu.
Poskytovateľ Služby upozorňuje Účastníkov na to, že prenos dát medzi konečným zariadením Účastníka a WiFi sieťou
Poskytovateľa nie je šifrovaný a umožňuje prístup tretím stranám. Poskytovateľ doporučuje všetkým Účastníkom
používať pri všetkých aktivitách počas využívania Služby vhodné kódovanie a bezpečnostné mechanizmy (firewall,
antivírový program, apod.).
Nakoľko je Služba poskytovaná všetkým Účastníkom bezplatne, Poskytovateľ nezaručuje a nepreberá zodpovednosť za
funkčnosť a dostupnosť Služby, za jej technické parametre (najmä rýchlosť a kvalitu prenosu dát) ani za výkonnosť a
funkčnosť zariadení siete. Poskytovateľ upozorňuje Účastníkov, že pri užívaní Služby môže dôjsť k jej obmedzeniu či
prerušeniu, k poruchám/výpadkom pripojenia, príp. k strate dát Účastníkov v dôsledku týchto udalostí. Účastník je
povinný si pred začatím využívania Siete odzálohovať všetky dáta a software umiestnené v zariadeniach, ktoré bude
používať v rámci využívania Služby, a to na samostatné hardwarové zariadenia, ktoré nebudú využívané v rámci Služby.
Poskytovateľ nenesie v súvislosti s poskytovaním Služby žiadnu zodpovednosť za prípadný vznik akejkoľvek škody
(vrátane ušlého zisku) pri využívaní Služby alebo v súvislosti s využívaním Služby. Poskytovateľ nenesie v súvislosti s
poskytovaním Služby akúkoľvek zodpovednosť za nemajetkovú újmu. Nakoľko Poskytovateľ nezaručuje akékoľvek
parametre ani funkčnosť poskytovanej Služby, Poskytovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za vady poskytovanej
Služby.
Účastník je povinný využívať Službu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito
Podmienkami. Účastník pri užívaní Služby nesmie najmä ohroziť, poškodiť alebo narušiť bezpečnosť a integritu siete
Poskytovateľa, preťažovať sieť alebo narušovať jej funkčnosť, odosielať prostredníctvom siete SPAM či iné nevyžiadané
emailové či iné (SMS) správy, vykonávať akúkoľvek činnosť spôsobujúcu prenos či šírenie počítačových vírusov, prenos
dát/paketov s uvedením falošnej adresy či iných nepravdivých údajov o odosieľateľovi, šíriť poplašné správy, vykonávať
činnosti vykazujúce znaky priestupku alebo trestného činu, apod. V prípade, ak sa využívanie Služby akýmkoľvek
spôsobom dotýka zahraničného štátu, je Účastník povinný dodržiavať všetky právne predpisy aj príslušného tretieho
štátu.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, pozastaviť či ukončiť poskytovanie Služby konkrétnemu
Účastníkovi, resp. ukončiť a znemožniť ďalšie prijímanie Služby na konkrétnych technických zariadeniach do budúcna,
a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ si vyhradzuje najmä právo obmedziť poskytovanie Služby na
určitý maximálny časový limit stanovený Poskytovateľom, príp. vylúčiť možnosť prijímania Služby v určitom časovom
horizonte alebo určitými technickými zariadeniami.
Poskytovateľ má právo zbierať a uchovávať údaje o technických zariadeniach, Účastníkoch a iné údaje, ktoré budú
Účastníkmi v rámci využívania Služby (aktívne či pasívne) poskytnuté Poskytovateľovi; Poskytovateľ je oprávnený tieto
údaje poskytnúť príslušným orgánom Slovenskej republiky, a to najmä orgánom činným v trestnom konaní. Vyjadrením
súhlasu s týmito Podmienkami (elektronickou formou) dáva Účastník, ktorý je fyzickou osobou, Poskytovateľovi súhlas
so spracúvaním jeho prípadných osobných údajov, ktoré môžu byť pri využívaní Služby poskytnuté Účastníkom
Poskytovateľovi. Súhlas podľa predchádzajúcej vety sa udeľuje pre účely poskytovania Služby a plnenia povinností voči
štátnym orgánom Slovenskej republiky, najmä orgánom činným v trestnom konaní, a to na dobu využívania Služby a
nasledujúcich 12 mesiacov.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť
dňom 015.11.2017.

