
Vyloučení odpovědnosti 
 
 
Obsah 
 
Informace na těchto internetových stránkách slouží pouze k prezentaci společnosti Draka 
Kabely s.r.o. a jejích výrobků. Obsah stránek byl pečlivě vypracován a zkontrolován, 
přesto společnost Draka Kabely s.r.o. neručí za správnost, úplnost a aktuálnost jejich 
obsahu, ani za jakékoliv škody způsobené jeho použitím. Výjimku tvoří případy, kdy se 
v jednotlivých smlouvách uzavřených s třetími subjekty výslovně odkazuje na údaje 
uvedené na těchto stránkách (např. ceníky zboží). Vůči těmto subjektům jsou takovéto 
vybrané informace závazné.  
 
Veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být měněny či aktualizovány bez 
předchozího či následného upozornění.  
 
Odkazy 
 
Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy („linky“) na cizí internetové stránky 
třetích stran. Obsah těchto externích internetových stránek nemůže společnost Draka 
Kabely s.r.o. nijak ovlivnit a proto žádným způsobem neručí a není odpovědná za jejich 
obsah či vzhled, a to ani v budoucnu.  
 
V okamžiku umístění odkazu na tyto externí stránky byly tyto stránky překontrolovány, 
zda neobsahují nezákonný obsah. Protizákonný obsah nebyl v okamžiku umístění odkazu 
patrný. Bude-li společnost Draka Kabely s.r.o. na protiprávní obsah upozorněna a bude-li 
tato protiprávnost prokázána, budou takové odkazy ze stránek společnosti Draka Kabely 
s.r.o. odstraněny. 
 
Vlastnictví 
 
Jakékoli reprodukování, kopírování, či jiné použití log, grafiky, textů, dokumentů, 
informací a jiných prvků umístěných na těchto stránkách je bez předchozího písemného a 
výslovného svolení společností Draka Kabely s.r.o. zakázáno. Vedle toho internetové 
stránky mohou obsahovat i autorská díla ve smyslu autorského zákona nebo registrované 
ochranné známky, jejich použití vyžaduje předchozí souhlas společnosti Draka Kabely 
s.r.o. (popř. jejich autora, či majitele dané ochranné známky). 
 
Ochrana dat 
 
Pokud návštěvník těchto internetových stránek vyplní své osobní údaje (jméno, adresa, 
e-mailová adresa, telefon, apod.), budou tyto informace použity pouze pro účely na 
stránkách výslovně uvedené – tedy zejména pro zpracování jeho objednávky výrobků 
společnosti Draka Kabely s.r.o.. Takovýto návštěvník musí ovšem počítat se skutečností, 
že přenos dat v internetu je spojen s bezpečnostními riziky a že kompletní ochrana dat 
před neoprávněným zásahem třetích stran není možná. Za zneužití takovýchto údajů 
způsobené nedostatečnou technickou ochrannou přenosu dat není společnost Draka 
Kabely s.r.o. odpovědná. 
 
Účinnost 
 
Toto vyloučení odpovědnosti je účinné vůči všem návštěvníkům těchto internetových 
stránek, popř. vůči všem ostatním osobám, které přijdou do styku s obsahem těchto 
stránek. 


