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pre school teachers in outdoor education and care

TAKE ME OUT – Zmluvné podmienky
V Komunite Projektu TAKE ME OUT chceme pomáhať ľuďom a organizáciám rozvíjať ich myšlienky
a nápady.. Za týmto účelom im chceme poskytnúť sieťovú platformu spájajúcu
spája
ľudí, ktorí sa
zaujímajú o outdoorovú
ovú edukáciu a hry vonku, a umožniť im vzájomne sa deliť o svoje zdroje
a poznatky. Je dôležité, aby sme mali určité pravidlá, ktoré zabezpečia, že Projekt TAKE ME OUT
bude prospešný pre všetky zúčastnené strany.
strany
Používaním webových stránok Projektu TAKE ME OUT súhlasíte so Zmluvnými podmienkami.
podmienkami Ak
máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa ktorejkoľvek časti týchto podmienok, kontaktujte nás
na adrese info@trochuinak.sk.

1. INFORMÁCIE O NÁS
www.takemeoutproject.eu je webová stránka, ktorú prevádzkuje občianske združenie INAK (ďalej
len „Projekt TAKE ME OUT“, „TAKE
TAKE ME OUT“,
OUT „TMO“, „my“ alebo „nás“). Sme občianske združenie
zaregistrované
rované na Slovensku 10. apríla 2014 pod registračným číslom VVS/1-900/90-43585
a sídlime na adrese Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, Slovenská
Slov
á Republika.
Republika Naše identifikačné
číslo organizácie (IČO) je 42361141 a daňové identifikačné číslo (DIČ) je 2024153912.
2024153912

2. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁN
TRÁNOK
2.1 Táto Zmluva vás informuje o podmienkach používania, na základe ktorých môžete používať
naše webové stránky www.takemeoutproject.eu
takemeoutproject.eu (ďalej len „TMO Stránky
y“), či už ako hosť alebo
ako registrovaný
rovaný používateľ, a využívať služby, ktoré ponúka občianske združenie INAK
prostredníctvom svojich Stránok (ďalej
(
len „TMO Služby“).
2.2 Pred registráciou do TMO Služieb alebo používaním TMO Stránok si nájdite čas na dôkladné
prečítanie tejto Zmluvy a jej úplné porozumenie.
porozumenie Používaním TMO Stránok
Strán
bez registrácie
potvrdzujete, že ste viazaní touto Zmluvou pri každom prístupe na TMO Stránky.
Stránk Registráciou do
TMO Služieb súhlasíte s tým, že s nami uzatvárate zmluvu o podmienkach tejto Zmluvy.
Zmluvy Zároveň
zodpovedáte za to, že všetkým osobám, ktoré majú prístup na TMO Stránky
Stránk a k TMO Službám
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prostredníctvom vášho internetového
ového pripojenia, sú známe podmienky tejto Zmluvy a budú ich
dodržiavať.
2.3 Občianske združenie INAK môže
ôže kedykoľvek zmeniť túto Zmluvu (ďalej len „Upravená
zmluva“) zmenou alebo doplnením tejto stránky.
stránky Keď tak urobíme, upozorníme vás na skutočnosť,
že na domovskej stránke našich TMO Stránok je Upravená zmluva, a zverejníme na ňu príslušný
odkaz. Ďalším používaním TMO Stránok súhlasíte s podmienkami Upravenej zmluvy.
zmluvy Ak
nesúhlasíte s tým, aby ste boli viazaní podmienkami
podmienkami Upravenej zmluvy, nepokračujte v používaní
TMO Stránok ani ich nevyhľadávajte.
nevyhľadávajte

3. PRÍSTUP NA NAŠE
E STRÁNKY A K SLUŽBÁM TAKE ME OUT
3.1 Aby ste mohli využívať TMO Služby,
Služ
musíte mať najmenej osemnásť rokov.
rokov Využívaním TMO
Služieb potvrdzujete a zaručujete, že máte najmenej osemnásť rokov.
rokov Využívanie TMO Služieb
osobou mladšou ako osemnásť rokov je prísne zakázané a znamená porušenie tejto Zmluvy.
Zmluvy
3.2 Prístup na naše TMO Stránky je povolený dočasne a vyhradzujeme si právo zrušiť alebo
zmeniť služby,
lužby, ktoré na našich TMO Stránkach poskytujeme, a to bez predchádzajúceho
upozornenia (pozri nižšie). Nezodpovedáme
Nezodpoved
za to, ak budú naše TMO Stránky kedykoľvek
z akéhokoľvek dôvodu alebo na akékoľvek obdobie nedostupné.
nedostupné
3.3 Príležitostne budú TMO Stránky
tránky dočasne nedostupné z dôvodu údržby alebo z iných dôvodov.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, ak pri prevádzke TMO Stránok dôjde k vynechaniu,
prerušeniu, chybe, oneskoreniu, poruche alebo vymazaniu údajov. Nezodpovedáme ani za žiadne
technické chyby čii iné problémy týkajúce sa počítačových systémov, serverov,
server
poskytovateľov,
softvéru, zlyhania funkcie e-mailu
u alebo prehrávačov v dôsledku alebo v súvislosti s technickými
problémami
émami alebo preťažením internetu,
internetu vrátane zranenia, ujmy alebo škôd, ktoré môžete utrpieť
vy alebo počítač, hardvér či softvér inej osoby v súvislosti alebo v dôsledku používania alebo
sťahovania materiálov pri pripojení k internetu a/alebo v súvislosti s TMO Službami alebo
akýmikoľvek platformovými aplikáciami (pozri nižšie).
3.4 Ak si zvolíte alebo máte k dispozícii identifikačný kód používateľa, heslo alebo inú informáciu,
informáciu
ktorá je súčasťou našich bezpečnostných postupov,
postupov musíte ju považovať za dôvernú a nesmiete ju
zverejniť žiadnej tretej strane. Máme právo kedykoľvek zakázať akýkoľvek identifikačný kód alebo
heslo používateľa bez ohľadu na to,
to či ste si ho vybrali sami alebo sme vám ho pridelili, ak
usúdime, že ste nedodržali ustanovenia tejto Zmluvy.
Zmluvy
3.5 Pri používaní TMO Stránok musíte dodržiavať ustanovenia Zásad Komunity Projektu Take Me
Out.
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3.6 Projekt Take Me Out nie je poskytovateľom internetových služieb. Aby ste mohli vyžívať TMO
Služby, musíte mať prístup na internet a disponovať príslušným softvérom
soft
a zručnosťami
potrebnými na používanie e-mailu
u a webových stránok.

4. NAŠE STRÁNKY SA PRAVIDELNE MENIA
MEN
Naším cieľom je pravidelne aktualizovať naše TMO Stránky a kedykoľvek môžeme zmeniť ich
obsah. V prípade potreby môžeme pozastaviť prístup na naše TMO Stránky
Stránk alebo ich zatvoriť na
dobu neurčitú. Ktorýkoľvek materiál
materi uvedený na našich TMO Stránkach môže byť v ktorejkoľvek
chvíli neaktuálny a nie sme povinní tento materiál aktualizovať.

5. PRÁVA DUŠEVNÉHO
HO VLASTNÍCTVA
5.1 Sme vlastníkom a držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na našich TMO
Stránkach a v materiáloch zverejnených na týchto TMO Stránkach, pokiaľ nie je uvedené inak.
Patrí sem obsah, informácie, fotografie, obrázky, zvuky, videá, grafika
fika, softvér alebo súbory
akéhokoľvek druhu, ktoré vy alebo iný Registrovaný používateľ zverejníte na TMO Stránkach alebo
inak sprístupníte iným Registrovaným používateľom alebo používateľom TMO Stránok a TMO
Služieb (ďalej len „Obsah“). Obsah je chránený zákonmi o autorských právach a medzinárodnými
zmluvami. Všetky takéto práva sú vyhradené.
vyhradené
5.2 Zverejnením Obsahu:
a. potvrdzujete a zaručujete, že:
i.
máte na to plné oprávnenie
ii.
ste výhradným vlastníkom Obsahu,
Obsahu alebo ste vlastníkom obsahu inak oprávnení zverejňovať
Obsah o TMO Službách
iii.
zverejnením Obsahu o TMO Službách neporušíte práva (vrátane
vrátane práv duševného vlastníctva)
vlastníctva
žiadnej tretej strany, ani platné zákony, či už trestné
trestn alebo iné
iv.
Obsah bude v súlade s touto Zmluvou ako aj so Zásadami Komunity Projektu Take Me Out
b. udeľujete nám oprávnenie používať, kopírovať, upravovať,
up
šíriť a zverejňovať Obsah podľa
nášho vlastného uváženia, a preto sa zriekame vašich morálnych práv na príslušný Obsah.
Obsah
5.3 Súhlasíte s tým, že z titulu zverejnenia Obsahu uhradíte všetky poplatky, autorské honoráre
alebo akékoľvek iné platby v prospech príslušnej tretej strany.
5.4 Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť výťah z akejkoľvek stránky/stránok našich webových
TMO Stránok
ánok pre osobnú potrebu a smiete upriamiť pozornosť ostatných osôb vo vašej organizácii
na materiál zverejnený na našich TMO Stránkach. Nesmiete nijakým spôsobom upravovať
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papierovú ani digitálnu kópiu žiadneho materiálu, ktorý ste si vytlačili alebo stiahli, a nesmiete
použiť žiadne ilustrácie, fotografie,
fotografie video, zvukové sekvencie ani žiadnu grafiku samostatne mimo
sprievodného textu.
5.5 Vždy musí byť priznaný náš status (a status každého identifikovaného prispievateľa) ako
autorov materiálu na našich TMO Stránkach.
5.6 Nesmiete používať žiadne časti materiálov zverejnených
z erejnených na našich TMO Stránkach na
komerčné účely bez toho, aby ste od nás mali povolenie na takéto konanie.
konanie
5.7 Ak si vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť našich TMO Stránok v rozpore
s touto Zmluvou, vaše právo na používanie našich TMO Stránok okamžite zaniká a musíte, podľa
nášho uváženia, vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vyhotovili.
vyhotovili

6. REGISTRÁCIA REGISTROVANÉHO
REGISTR
POUŽÍVATEĽ
POUŽÍVATEĽA
6.1 Používatelia, ktorí sú oprávnení registrovať sa a sú zaregistrovaní
rovaní v súlade s podmienkami
tejto Zmluvy o TMO Službách,, sa označujú ako „Registrovaní
Registrovaní používatelia“.
používatelia Ak prichádzate na
TMO Stránky v mene obchodnej spoločnosti alebo iného právneho subjektu, ste napriek tomu
individuálne viazaní týmito podmienkami.
podmienkami
6.2 Vzhľadom na to, že využívate TMO Služby, zaväzujete sa, že:
a. zaregistrujete sa do TMO Služieb,
Služieb pričom o sebe poskytnete pravdivé, presné a aktuálne
informácie – vaše správne meno, e-mailovú adresu a ďalšie požadované údaje (ďalej len „Vaše
údaje“)
b. za každých okolností udržíte svoje heslo v tajnosti a nezverejníte ho žiadnej tretej strane
c. budete zodpovedať za používanie svojho účtu Registrovaného používateľa, vrátane všetkých
úkonov, ktoré sa uskutočňujú pri používaní vášho účtu
d. ihneď nás budete informovať,, ak nadobudnete podozrenie, že došlo k neoprávnenému použitiu
vášho účtu Registrovaného používateľa.
používateľa

7. SPRÁVANIE REGISTROVANÝCH
ROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV A UKONČENIE ZMLUVY
7.1 Súhlasíte s tým, že budete využívať TMO Služby iba pre vlastné potreby nekomerčného
charakteru.
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7.2 TMO Služby sú určené na to, aby ich využívali ich Registrovaní
rovaní používatelia na účely uvedené
v tejto Zmluve. Z tohto dôvodu nesmiete využívať TMO Služby ani TMO Stránky vo všeobecnosti
nezákonným spôsobom alebo spôsobom, ktorý predstavuje porušenie tejto Zmluvy.
Zmluvy
7.3 V prípade, že porušíte niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, môžeme ukončiť vaše členstvo na
základe oznámenia alebo bez neho.
neho
7.4 Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia:
uváženia
a. pozastaviť alebo zrušiť váš prístup alebo prístup ktoréhokoľvek iného Registrovaného
používateľa k TMO Službám alebo k ich častiam a/alebo
b. odstrániť, alebo požiadať vás alebo iného Registrovaného používateľa o odstránenie Obsahu, ak
nadobudneme my alebo sťažovateľ dojem, že vy alebo uvedený Registrovaný
rovaný používateľ porušil
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy.
Zmluvy
7.5 Kým je váš členský účet prihlásený do TMO Služieb, zodpovedáte
odpovedáte za všetko, čo sa deje v TMO
Službách prostredníctvom týchto služieb alebo prostredníctvom vašej e-mail
mailovej adresy.

8. VAŠE SÚKROMIE
8.1 Táto Zmluva obsahuje podmienky Zásad ochrany osobných údajov Projekty Take Me Out
(pozrite si časť 9. Zásady ochrany osobných údajov).
údajov Súhlasom s touto Zmluvou vyjadrujete
súhlas so spôsobom, akým môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ako je uvedené v Zásadách
ochrany osobných údajov.

9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Spracovanie vašich osobných údajov je pre prevádzkovateľa TMO Stránok dôležité. Osobné
údaje spracúvame v súlade so Zákonom
ákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.
9.2 Informácie, ktoré získame počas vášho používania našich webových TMO Stránok, bude
spracúvať občianske združenie INAK, Slovensko,
Slov
, prevádzkovateľ stránky Projektu Take Me Out,
www.takemeoutproject.eu. Tieto informácie využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie
(pomocou služby Google Analytics), pričom nedochádza k ich vyhodnocovaniu z hľadiska osobných
údajov.
9.3 Osobné údaje, ktoré poskytnete občianskemu združeniu INAK pri registrácii do súkromného
prostredia TMO Stránky, pri vypĺňaní kontaktných formulárov,
formulárov prostredníctvom e-mailu
e
alebo
iným spôsobom, budeme
eme spracúvať dôverne.
dôverne Vaše údaje použijeme výlučne na účely spracovania
vašej požiadavky a neposkytneme ich tretím osobám. Za týmto účelom budú vaše osobné údaje
získané a spracúvané maximálne v nasledovnom rozsahu: vaše meno a priezvisko, adresa školy,
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e-mailová adresa a heslo, ktoré si sami zvolíte. Vaša e-mailová
e mailová adresa slúži výhradne ako
používateľské meno na prihlásenie a využívanie internetových stránok www.takemeoutproject.eu.
www.takemeoutproject.eu
9.4 Vaše osobné údaje musíme uchovávať počas celej existencie vášho Používateľského
Pou
účtu. Po
jeho zrušení budú vaše údaje spracúvané
sprac
podľa platnej legislatívy a následne vymazané. Po
skončení používania svojho účtu máte
m
právo požiadať o vymazanie
ymazanie svojich osobných údajov.
9.5 V prípade, že budete chcieť svoj používateľský účet úplne zrušiť, môžete o to kedykoľvek
požiadať prostredníctvom kontaktného formulára. Váš
V
používateľský
ý účet bude obratom
vymazaný.
9.6 Ak sa chcete prihlásiť na bezplatný odber informačného bulletinu („Newsletteru“),
potrebujeme vašu e-mailovú
mailovú adresu. Údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité výhradne na
účely zasielania Newsletteru. Potvrdením prihlásenia potvrdzujete svoj súhlas so spracovaním
vašej e-mailovej
mailovej adresy, prihlasovacej stránky a ďalších údajov, ktoré ste dobrovoľne uviedli na
vyššie uvedený účel. Z odberu Newsletteru sa môžete kedykoľvek odhlásiť – vaša e-mailová
adresa bude obratom vymazaná z nášho adresára.

10. SÚHLAS
ÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
10.1 Na registráciu online účtu a jeho využívanie potrebujeme vaše osobné údaje uvedené v
registračnom formulári (meno, priezvisko,
riezvisko, e-mail,
e
heslo). Použitie údajov si vyžaduje váš súhlas,
ktorý môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese info@trochuinak.sk.
Odvolanie súhlasu má za následok zrušenie
zr
registrácie online účtu.
10.2 Údaje sa uchovávajú počas trvania platného súhlasu, najdlhšie však do zrušenia registrácie
online účtu. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v časti 9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH
ÚDAJOV.
10.3 Označením políčka krížikom udeľujete občianskemu združeniu INAK súhlas so spracúvaním
vašich osobných údajov za podmienok uvedených v tomto dokumente.

11. HLÁSENIE PROBLÉMOV A ODSTRÁNENIE OBSAHU
11.1 Beriete na vedomie, že nie sme ani nemôžeme byť zodpovední za Obsah ani správanie iných
Registrovaných používateľov – či už v rámci TMO Služieb alebo mimo nich.
nich Poskytujeme len
priestor, kde je k TMO Službám možný prístup.
prístup
11.2 Ak v TMO Službách spozorujete niečo, čo podľa vás predstavuje porušenie ktorejkoľvek
klauzuly tejto Zmluvy, obráťte sa na nás a informujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese
info@trochuinak.sk.
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11.3 Beriete na vedomie, že môžeme z akéhokoľvek dôvodu vymazať alebo odstrániť akýkoľvek
Obsah bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia, vrátane Obsahu, ktorý
podľa nášho úsudku predstavuje porušenie tejto Zmluvy a Zásad Komunity Projektu Take Me Out,
alebo ktorý môže byť v rozpore s hodnotami Projektu Take Me Out.

12. TRETIE STRANY
12.1 TMO Služby obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán (ďalej
ďalej len „Stránky tretích
strán“). Nemáme žiadny dosah na obsah Stránok tretích strán a nepreberáme zaň
za žiadnu
zodpovednosť, ani za prípadné zrušenie, stratu či škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku ich
používania. Beriete na vedomie,
ie, že máte prístup
prístup na Stránky tretích strán z TMO Služieb na vlastné
riziko.
12.2 Príležitostne môžeme uzavrieť s tretími stranami dohody o platformových službách.
službách Ide
o dohody, ktoré umožňujú tretím stranám inštalovať softvér, obsah, materiál alebo aplikácie
tretích strán v rámci TMO Služieb s cieľom získavania údajov a/alebo
alebo inštalácie aplikácií na
webových stránkach tretích strán, ktoré získavajú údaje sprístupnené na webových stránkach
tretích strán, aby ich mohli používať Registrovaní používatelia TMO Služieb (ďalej len „Platformové
aplikácie“).
12.3 Môžete sa sami rozhodnúť,, či budete Platformové aplikácie používať alebo nie.
nie Skôr, než
začnete Platformovú aplikáciu
u používať, môže poskytovateľ tretej strany vyžadovať váš súhlas
s jeho zmluvnými podmienkami.. Ak nechcete byť takýmito zmluvnými podmienkami viazaní,
neudeľujte im svoj súhlas a ukončite inštaláciu príslušnej Platformovej aplikácie.
aplikácie Nepreberáme
zodpovednosť za Platformové
rmové aplikácie ani za stratu či škody, ktoré vám môžu vzniknúť
v dôsledku ich používania. Beriete na vedomie, že Platformové aplikácie si inštalujete na vlastné
riziko.

13. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A VZDANIE SA PRÁVA
13.1 TMO Stránky, TMO Služby akékoľvek Platformové aplikácie a Obsah sú poskytované „ako sú“
a odmietame akékoľvek a všetky vyjadrenia a záruky, či už výslovné alebo implicitné, vrátane
implicitných záruk na vlastnícke práva, obchodovateľnosť,
obchodovateľnos
vhodnosť na určitý účel alebo
neporušovanie práv. Nemôžeme zaručiť ani nesľubujeme žiadne konkrétne výsledky vyplývajúce
z používania TMO Stránok a/alebo
alebo TMO Služieb a/alebo
alebo akýchkoľvek Platformových aplikácií.
Netvrdíme ani nezaručujeme, že softvér,
softvér Obsah alebo materiály na TMO Stránkach,
Stránkach v TMO Službe
ani v žiadnych Platformových
ových aplikáciách sú presné, úplné, spoľahlivé,
spoľahlivé aktuálne či bezchybné, ani
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že TMO Stránky alebo TMO Služby,
Služby ich servery, ani žiadne Platformové
ové aplikácie neobsahujú
vírusy ani iné škodlivé zložky. Bez obmedzenia vyššie uvedeného rozumiete a súhlasíte s tým, že
obsah, materiál, údaje alebo softvér z TMO Služieb a akýchkoľvek Platformových aplikácií alebo
prostredníctvom nich sťahujete alebo inak získavate iba na vlastné
tné riziko, a že budete niesť
výhradnú zodpovednosť za ich používanie a akékoľvek prípadné škody na svojom počítačovom
systéme, stratu údajov alebo akúkoľvek inú ujmu, ktorá v dôsledku toho môže vzniknúť.
13.2 Nezodpovedáme za pravdivosť ani presnosť žiadneho materiálu dostupného prostredníctvom
TMO Služieb a TMO Stránok, či už ho poskytujú Registrovaní používate
užívatelia alebo iné osoby.
Odmietame akúkoľvek zodpovednosť,
zodpovednosť ktorá môže vyplynúť z toho, ak sa nejaká osoba spoľahne
na materiál dostupný prostredníctvom TMO Služieb a TMO Stránok.
13.3 Odporúčame Registrovaným
rovaným používateľom, aby hlásili zavádzajúce alebo nepravdivé
informácie a Obsah administrátorom webových Stránok Projektu Take Me
M Out prostredníctvom
tejto e-mailovej adresy: info@trochuinak.sk.

14. VYLÚČENIE STRATY
14.1 V najvyššej možnej miere povolenej zákonom nebudeme v žiadnom prípady my ani naši
riaditelia, zamestnanci alebo zástupcovia zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadnu
priamu, nepriamu, mimoriadnu, následnú,
následnú príkladnú ani náhodnú stratu či škodu,
škod ktorá vznikne
vám alebo na vašom hardvéri,, softvéri,
soft
údajoch či informáciách, ani za žiadnu stratu údajov,
zisku, výnosov alebo obchodnej činnosti,
činnosti ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vášho používania
použ
TMO
Stránok alebo TMO Služieb,, Platformových
Platform
aplikácií alebo Obsahu,, informácií
inform
či iných materiálov
na TMO Stránkach, aj keď sme boli na možnosť vzniku takejto straty alebo škody upozornení.
upozornení
14.2 Nenesieme tiež zodpovednosť za nesplnenie akýchkoľvek našich záväzkov podľa tejto
Zmluvy, ktorých príčinou sú záležitosti mimo našej príslušnej kontroly.

15. ODŠKODNENIE
Súhlasíte s tým, že odškodníte Projekt Take Me Out a jej pridružené spoločnosti a ochránite ich
pred všetkými stratami, zodpovednosťou, nárokmi, požiadavkami a výdavkami (vrátane
príslušných právnych poplatkov)) tretej strany, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia tejto
Zmluvy z vašej strany alebo prostredníctvom stroja, na ktorom máte prístup k TMO Službám,
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alebo inak v súvislosti s akýmkoľvek softvérom,
softvérom Platformovou
ovou aplikáciou alebo Obsahom,
Obsahom ktorý
zverejníte alebo zdieľate na TMO Stránkach alebo prostredníctvom TMO Služieb.

16. POSTÚPENIE ZMLUVY
16.1 Vyhradzujeme si právo postúpiť túto Zmluvu a postúpiť, subkontraktovať alebo inak preniesť
niektoré alebo všetky naše práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy.
16.2 Bez písomného súhlasu zástupcov Projektu Take Me Out nesmiete postúpiť ani zlikvidovať
túto Zmluvu ani žiadne vaše
aše práva alebo povinnosti, ktoré z nej vyplývajú..

17. CELÁ ZMLUVA
17.1 Táto Zmluva predstavuje celú Zmluvu
Z
medzi nami a vami v oblasti TMO Služieb a nahrádza
všetky predchádzajúce zmluvy a dohody s vami, s výnimkou podvodu alebo podvodného
zastúpenia ktoréhokoľvek z nás.
17.2 Osoba,
soba, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto Zmluvy, nemá podľa Zákona o zmluvách
(právach tretích strán) z roku 1999 právo spoliehať sa na akúkoľvek podmienku tejto Zmluvy ani
ju uplatňovať.

18. ODDELITEĽNOSŤ
V prípade, že akýkoľvek
kýkoľvek termín tento Zmluvy je považovaný za neplatný alebo nevymožiteľný
súdnym výnosom alebo rozhodnutím,
rozhodnutím zvyšná časť tejto Zmluvy zostáva platná a vykonateľná.

19. VAŠE OTÁZKY
Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa materiálu, ktorý sa nachádza na našich TMO
Stránkach, alebo sa na nás chcete obrátiť, môžete tak urobiť na adrese info@trochuinak.sk.
info@trochuinak.sk
Ďakujeme za návštevu našich Stránok Projektu Take Me Out.
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