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Přijetím těchto podmínek uzavíráte právně závaznou dohodu s Úřadem 
městské části Praha 16, který je provozovatelem stránek www.Praha16.eu, 
(dále jen „provozovatel“). Z případného porušení podmínek pro Vás může 
plynout odpovědnost za způsobenou škodu. 

Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte tuto stránku a nepokračujte 
v zadávání prezentace (inzerátu). Vstup do formuláře pro vkládání údajů Vám 
bude umožněn pouze v případě, že potvrdíte souhlas s těmito podmínkami, a to 
kliknutím na odkaz v dolní části této stránky. 

1. Údaje o Vaší firmě můžete do rubriky Portál inzerentů na www.Praha16.eu 
vkládat (a v případě potřeby kdykoliv upravovat) po přihlášení prostřednictvím 
uživatelského jména a hesla, které jste získali při registraci na našich 
stránkách.  

2. Zveřejněna bude prezentace (inzerát) pouze toho subjektu, který inzeroval 
v Novinách Prahy 16, a to vždy na dobu 12 měsíců od uveřejnění posledního 
z inzerátů, viz http://www.praha16.eu/Noviny-Prahy-16. 

3. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné závady, jež se mohou 
vyskytnout, ani za náklady, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty, vzniklé 
nedostupností rubriky Portál inzerentů na www.Praha16.eu ze sítě internet.  

4. Provozovatel nenese odpovědnost za údaje, které zveřejňujete v rubrice 
Portál inzerentů na www.Praha16.eu (zejména v souvislosti s autorským 
zákonem) a vyhrazuje si právo nezveřejnit údaje, které jsou v rozporu 
s právními předpisy nebo dobrými mravy – viz „Požadavky na obsah 
prezentací“ na http://www.praha16.eu/Pozadavky-na-obsah-prezentaci.html. 

5. Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti Vašeho uživatelského jména 
a hesla, jež Vám bylo přiděleno při registraci.  

6. Provozovatel může kdykoliv ukončit Vaši registraci a Vaši prezentaci v rubrice 
Portál inzerentů na www.Praha16.eu, a to i bez udání důvodu.  

7. Souhlasíte bez výhrad se zveřejněním údajů, které jste uvedli do registračního 
formuláře, na celosvětové síti internet s výjimkou vašeho uživatelského jména 
a hesla.  

8. Tato služba je poskytována zdarma!  

V případě potíží při registraci a vkládání prezentace kontaktujte administrátorky 
webových stránek: 

Jana Hejrová, DiS., e-mail: jana.hejrova@praha16.eu, tel.: 226 633 674 nebo 
Kateřinu Drmlovou, e-mail: katerina.drmlova@praha16.eu, tel.: 234 128 201. 

V Praze dne 20. 4. 2015 
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