Prohlášení provozovatele internetových stránek

1. Úvod
Toto prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen „Podmínky") internetových stránek www.postcovid.cz
a postcovid.ockovacicentrum.cz (dále jen „Web"), jejichž provozovatelem je společnost Avenier a.s.,
sídlo Bidláky 837/20, 639 00 Brno, IČ: 26260654 (dále jen „Provozovatel“). Používání Webu je podmíněno souhlasem s
těmito Podmínkami, souhlas vyjádří uživatel tím, že používá tento Web.

2. Omezení a vyloučení odpovědnosti
Web a veškeré materiály na něm umístěné mají obecní informativní charakter. Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby
informace na tomto Webu byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel
nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého obsahu.
Provozovatel vylučuje jakoukoli odpovědnost za použití údajů nebo informací dostupných na tomto Webu.
Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním Webu a
jeho obsahu a dále neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z důvodu jeho částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti
připojení k Webu. Využití jakýchkoliv informací na Webu je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv materiálů zveřejněných na Webu bez předchozího upozornění.
Informace dostupné na tomto Webu mohou obsahovat odkazy na externí internetové stránky, nad nimiž nemá
Provozovatel žádnou kontrolu a za něž Provozovatel nepřebírá odpovědnost.

3. Poradna, dotazy a připomínky
Součástí Webu je i poradna. Dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím tohoto Webu nejsou s
ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a Provozovatel má právo je publikovat. Provozovatel proto žádá
uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací,
které by mohly konkretizovat osobu tazatele. Seznamte se se zásadami zpracování osobních údajů Provozovatele.
Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací.

4. Závěrečná ustanovení
Podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na Webu. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv měnit.
V případě, že s Podmínkami nesouhlasíte, Web opusťte a nadále jej nepoužívejte.
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