Pravidla při podávání inzerce zdarma, bazaru na serveru Megainzerce
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Inzerent je seznámen s podmínkami a pravidly inzerování na
www.megainzerce.cz, které stvrzuje při podávání inzerce.
Provozovatel inzerce zakázal inzeráty, které by byly svým obsahem v rozporu se
zákonem ČR a dobrými mravy.
Je zakázáno v inzerci zdarma:
o vkládat do textu a nadpisu inzerátu odkaz na www stránky a telefonní
kontakt
o vkládat inzeráty, které by propagovaly inzertní servery
o vkládat inzeráty, kde by byly odkazem na inzertní servery
o vkládat inzeráty do nesprávných rubrik
o vkládat duplicitní inzeráty
o vkládat inzeráty, které slouží k získávání e-mailových adres
o vkládat podvodné inzeráty.
Pokud dojde k porušení pravidel při vkládání inzerce, vyhrazuje si právo
provozovatel inzerce inzerát smazat.
Při opakovaném porušování inzertních pravidel může provozovatel inzerce
vymazat účet inzerenta a zablokovat mu další vkládání inzerátů.
Inzerent se zavazuje uvádět pravdivé kontaktní údaje inzerátu.
Inzerát je v databázi po celou dobu existence inzertního serveru.
Inzerát může být smazán jenom uživatelem.
Provozovatel inzerce si vyhrazuje právo přesunout vložený inzerát do správné
rubriky v případě špatného umístění inzerátu do rubriky.
Provozovatel inzerce neshromažďuje osobní údaje, které uvádí zákon 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.
Inzerent může dostat jednou za měsíc informační e-mail od provozovatele
inzerce, který může mít podobu reklamního e-mailu.
Inzerent bude moci další zasílání e-mailů od provozovatele inzerce zakázat
v kliknutím na odkaz v přijatém e-mailu.
Provozovatel inzerce nenese zodpovědnost při zneužití dat uvedených inzerentem
v inzerátu nebo získaných ilegálním proniknutím od systému provozovatele
inzerce.
Provozovatel inzerce nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by inzerentovi
nebo třetím osobám přímo, nepřímo vznikly v důsledku využívání služeb
inzertního serveru.
Provozovatel inzerce může měnit podmínky a pravidla inzerce bez předchozího
upozornění.
Provozovatel inzerce neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů.

Podmínky nabývají platnosti a účinnost v den zveřejnění

