Produkcia s.r.o.

Používanie webovej stránky
Webová stránka www.colief.sk prináša informácie o produktovej rade Colief, jej používanie sa riadi
slovenským právom a za obsah lokalizovanie časti zodpovedá výrobca produktov a distributér
produktu na základe zmlúv s tretími stranami.

Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľ
Táto stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Produkcia, s. r. o., so sídlom Lýcejná 4, 811 03 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47805/B. Webovú
stránku prevádzkuje prevádzkovateľ na základe svojho predmetu podnikania.
Používanie webovej stránky
Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa webovú stránku.
Používaním webovej stránky vyjadruje používateľ súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi
nesúhlasíte, stránku opustite.
Obsah webovej stránky
Obsah webovej stránky je lokalizáciu odborných materiálov dodaných výrobcom Crosscare Limited a
pripravených na základe materiálov s uvedením zdroja. Žiadny z produktov Colief nepredstavuje
náhradu vyváženej strave, produkty sú voľno predajné v sieti lekárni a pri ich kúpe sa alebo v prípade
akýchkoľvek otázok sa môžete poradiť s lekárnikom. V prípade ďalších otázok o produktoch môžete
kontaktovať priamo distributéra, čím Vám nevzniká žiadny vzťah, záväzky ani nároky voči
prevázkovateľovi webovej stránky.
Odkazy na iné webové stránky
Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Sú uvedené
ako referenčné partnerské odkazy a so zámerom poskytnúť komplexné informácie v relevantnej
oblasti. Na webové stránky uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nemá prevádzkovateľ vplyv a
za žiadne vyhlásenia alebo materiál na týchto stránkach, ktoré navštívite na základe vlastného
rozhodnutia, nenesie zodpovednosť.
Autorské právo
Webová stránka je chránená autorským právom. Prevádzkovateľ webovej stránky dáva povolenie na
kopírovanie textu alebo obrázkov uvedených na tejto stránke za predpokladu, že všetky kópie
a publicita takto vytvorených budú označené príslušným zdrojom a interpretované pravdivo a
neskreslene.
Spracovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ nezískava ani nespracováva osobné údaje. Na meranie návštevnosti sa používajú
štandardné analytické metódy poskytované tretími stranami. Používanie cookies, respektíve ich
zakázanie si môžete nastaviť vo svojom prehliadači
Hosting
Hosting prevádzkuje spoločnosť WebSupport s. r. o., na základe predmetu činnosti zapísaného v OR SR.
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