Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies
Děkujeme, že jste navštívili www.kaprunhaustirol.at. Prosíme Vás o pečlivé přečtení tohoto
Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies. Navštívením této stránky a využíváním
služeb skrze ni dostupných udělujete svůj souhlas s těmito podmínkami v plném znění bez
jakýchkoli výhrad a výjimek. Pokud nechcete být vázáni podmínkami níže, nepoužívejte tuto
internetovou stránku.
Majitelem jména domény www.kaprunhaustirol.at a stejně tak i tohoto webu a přítomných
grafických prvků a značek a autorského práva k nim je společnost KLEMAT AT O.G.
Informace na této internetové stránce a všechny materiály na ní publikované jsou duševním
vlastnictvím společnosti KLEMAT AT O.G. Kterýkoliv návštěvník této stránky však může prohlížet,
kopírovat, tisknout či šířit informace na ní zveřejněné za předpokladu, že se na stránku
odkáže, když tyto informace použije.
Jako uživatel této stránky souhlasíte s tím, že nepovolené použití obsahu této internetové
stránky může způsobit společnosti KLEMAT AT O.G. škodu, a že v případě takového
neoprávněného použití obsahu podléháte soudnímu příkazu.
www.kaprunhaustirol.at je informační internetovou stránkou společnosti KLEMAT AT O.G.
působící v oblasti ubytovacích produktů a služeb. Systém poskytuje podrobné informace o
produktu a nabízí možnost online odeslání požadavku/rezervace.
Společnost KLEMAT AT O.G. vynaloží veškeré úsilí k zajištění správnosti informací
publikovaných na této stránce. Nicméně společnost KLEMAT O.G. neručí ani nenese
odpovědnost za přesnost, úplnost nebo spolehlivost informací obsažených na této
internetové stránce a není odpovědná za nepřesnosti, chyby nebo jiné nedostatky v
poskytnutých informacích nebo za dokumenty, na které je na této stránce odkazováno nebo
které na tuto stránku odkazují. Společnost KLEMAT AT O.G. není odpovědná za aktuálnost
internetové stránky ani za její bezproblémové fungování.
V žádném případě nenese společnost KLEMAT AT O.G. odpovědnost za jakékoli škody
vzniklé přímo nebo nepřímo v souvislosti s touto internetovou stránkou, jejím použitím,
neschopností ji správně použít, vadami, viry nebo poruchami v systémovém vybavení.
Nemáte nárok požadovat náhradu škody nebo ušlého zisku za rozhodnutí, která jste sami
učinili, jež ovlivnila informace z rulen.eu, vzniklé na základě použití nebo neschopnosti
správného použití této stránky.
Společnost KLEMAT AT O.G. není odpovědná za obsah externích stránek, ke kterým Vás
mohou dovést odkazy poskytnuté na této stránce a společnost KLEMAT AT O.G. ani
neschvaluje, neověřuje ani nepodporuje informace na takovýchto externích stránkách
uváděné. Jakékoliv odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytovány pouze jako užitečné
odkazy k této stránce. Proto společnost KLEMAT AT O.G. nepřijímá žádnou odpovědnost ve
vztahu k dodržování právních předpisů těmito externími stránkami. Toto prohlášení se
vztahuje na všechny internetové stránky a všechny externí odkazy, ke kterým je umožněn
přímý přístup nebo jsou na této stránce uvedeny.
Tato stránka používá open source nástroje jako je WordPress a Google Analytics. Google
Analytics je služba od společnosti Google Inc. („Google), která umožňuje získávat údaje o
uživatelích webu. Google Analytics používá soubory cookies, tzn. textové soubory, které jsou
umístěny do vašeho počítače, aby pomáhaly při webové analýze rozpoznat, jak uživatelé
používají stránku. Informace o vašem užívání této stránky (včetně vaší IP adresy) získané
pomocí cookies budou přeneseny a uloženy Googlem. Použití cookies můžete odmítnout
zvolením příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Nicméně vezměte prosím na vědomí, že

pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využívat všech funkcionalit této stránky.
Používáním této stránky udělujete souhlas se zpracováním údajů o vás společností Google a
jinými open source nástroji způsobem nebo pro účely stanovené výše.
Informace na této webové stránce se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

