Zpřístupněním informací přebíráte dále uvedená práva a povinnosti (uzavíráte
smlouvu za použití komunikačních prostředků na dálku), zejména se pak
zavazujete neporušovat autorská práva poskytovatele a vlastníka obsahu InBáze
z. s, sídlem Legerova 357/50, 120 00 Praha 2, IČO: 265 48 216, která je výlučným
vlastníkem autorských práv ke všem informacím umístěným na webu
www.inbaze.cz a všech produktů, které jsou k dispozici na e-shopu InBáze, z. s.
1. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele – spolku
InBáze z. s, se sídlem Legerova 357/50, 120 00 Praha 2, IČO: 265 48 216 (dále jen
„poskytovatel“) a uživatele jeho služeb, tedy osob, kterým je jakýmkoli způsobem
zpřístupněn obsah webu www.inbaze.cz a všech produktů nabízených na eshopu InBáze, z. s. (dále jen „uživatel“).
2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatele ve vztahu k autorským
právům k jeho dílu (výčet děl je uveden na konci tohoto dokumentu), včetně
souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití (dále také jen „dílo“), a to bez
ohledu na to, zda dílo bylo zpřístupněno úplatně či bezúplatně.
2. Autorská práva
2.1
Poskytovatel je výlučným vlastníkem díla. Poskytovatel je oprávněn s dílem
(slovesným, vizuálním, grafickým a audio nahrávkami) samostatně a bez
jakýchkoliv omezení nakládat.
2.2
Uživatel získává k dílu pouze ta práva, která jsou výslovně uvedena v článku 3
těchto obchodních podmínek.
3. Oprávnění rozsah užití díla uživatelem
3.1
Dílo lze bez souhlasu užít pouze pro osobní potřebu nebo ke vzdělávacím účelům.
3.2
Dílo je zakázáno komerčně využít a dále jinak slovně, graficky nebo vizuálně
upravovat. To se týká také audionahrávek, které jsou volně ke stažení na
webových stránkách www.inbaze.cz.
3.3
V případě využití v rámci vzdělávacích aktivit je povinností uživatele uvést název
„Bedýnky příběhů“
nebo „Kniha pohádek Bylo nebylo“ s odkazem na
poskytovatele veškerých materiálů (slovních, grafických, vizuálních i audio
nahrávek) InBáze, z. s.
3.4
Uživatel není oprávněn jakkoli převést svá práva a povinnosti k dílu na třetí
osobu.
4. Platnost a účinnost smlouvy
4.1
Zpřístupněním díla a vyjádřením souhlasu (elektronickým, písemným nebo
jiným) s těmito obchodními podmínkami se uživatel zavazuje dodržovat závazky
uvedené v těchto obchodních podmínkách a vyplývající z právních předpisů,
zejména občanského zákoníku a autorského zákona a v případě jejich porušení se
zavazuje poskytovateli uhradit veškerou vzniklou škodu.

5. Závěrečná ustanovení
5.1
Právní vztahy uživatele a poskytovatele se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České
republiky.
Výčet, na který se vztahují autorská práva
webová stránka inbaze.cz s veškerým jeho obsahem
publikace: Bedýnky příběhů
publikace: Kniha pohádek Bylo nebylo

