Podmienky používania Portálu
Web stránky www.alergia.sk, www.oastme.sk a www.pelovespravodajstvo.sk (ďalej len „Portál“) sú
prevádzkované spoločnosťou C4P, s.r.o. so sídlom Žabky 6/1583, 900 21 Svätý Jur, IČO 44 062 427,
zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51578/B
(ďalej len „prevádzkovateľ Portálu“).
Portál bol zriadený na účely elektronickej edukácie laickej verejnosti a odbornej verejnosti, čo
predstavuje aj hlavnú obsahovú náplň Portálu a primárny cieľ prevádzky Portálu, pričom
prevádzkovateľ Portálu zabezpečuje rozširovanie funkcionality Portálu napríklad o aktivity, ako
napríklad podrobné peľové spravodajstvo, peľový kalendár a iné služby.
Tento Portál má zriadené osobitné prístupy pre laickú verejnosť a osobitné prístupy pre odbornú
verejnosť, čomu je prispôsobený aj obsah Portálu, poskytované služby a informácie, ktoré sú osobitne
prístupné laickej verejnosti a osobitne prístupné odbornej verejnosti. Z tohto dôvodu laická verejnosť
nemá prístup do sekcie určenej odbornej verejnosti a nemôže ani využívať služby tam poskytované.
Pojem „odborná verejnosť“ zahŕňa osoby oprávnené predpisovať lieky, osoby oprávnené vydávať lieky,
iných zdravotníckych pracovníkov a vysokoškolských študentov v odbore medicína alebo farmácia.
V rámci časti Portálu prístupnej iba odbornej verejnosti môže byť zriadený aj zúžený prístup iba pre
osoby oprávnené predpisovať lieky a osoby oprávnené vydávať lieky alebo pre jednotlivé typy
zdravotníckych pracovníkov.
V rámci časti Portálu prístupnej laickej verejnosti sú zverejňované články. Peľové spravodajstvo a s ním
a podcasty informujúce laickú verejnosť o témach z oblasti medicíny a zdravia.
Spôsob a rozsah zverejňovaných informácií podlieha kontrole tak, aby bolo zabezpečované
poskytovanie informácií v súlade s platnými právnymi predpismi.
Informácie zverejňované na Portáli majú všeobecno-informačný, vedecký, odborný a/alebo vzdelávací
charakter, pričom žiadnu z týchto informácií nie je možné považovať za poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, a ani za akékoľvek navádzanie, podnecovanie alebo iné ovplyvňovanie lekára a zubného
lekára oprávneného predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pri
predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.
Prevádzkovateľ Portálu vynakladá primerané úsilie na udržanie vyváženosti a aktuálnosti tohto Portálu,
avšak nič nepreukazuje ani nezaručuje správnosť, aktuálnosť a bezchybnosť zverejňovaných informácií.
Najmä v rámci zverejňovaných podcastov sú prezentované informácie, ktoré môžu vyjadrovať osobné
názory odborníkov podieľajúcich sa na ich realizácii, za ktoré prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá.
Prevádzkovateľ Portálu nepreberá žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody
spôsobené používaním tohto Portálu, s výnimkou prípadov, kedy slovenský právny poriadok
neumožňuje zbavenie sa takejto zodpovednosti.
Všetky informácie a materiály na Portáli podliehajú autorskoprávnej ochrane, preto sa zakazuje
akékoľvek ich používanie nad rámec vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu a verejného
vykonania alebo verejného prenosu na vzdelávacie a vyučovacie účely. V takýchto prípadoch však účel
použitia predmetov autorskoprávnej ochrany nesmie byť priamo ani nepriamo obchodný a na každej
rozmnoženine takéhoto materiálu musí byť uvedená webová stránku Portálu ako jeho zdroj.
Osobitne sa zakazuje akékoľvek spracúvanie, spájanie, distribúcia, rozmnožovanie a verejné
rozširovanie informácií a materiálov zverejňovaných na Portáli na akékoľvek obchodné účely, či už
priamo alebo nepriamo.
Žiadna časť tohto Portálu sa nesmie spracúvať, spájať, rozmnožovať, rozširovať alebo ukladať na
akúkoľvek inú webovú stránku alebo inú formu elektronického systému vyhľadávania informácií.
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Zobrazenie ochranných známok na Portáli nepredstavuje žiadne udelenie licencie na ich používanie
tretími osobami.
Niektoré hypertextové prepojenia na Portáli Vás presmerujú na stránky, ktoré nie sú pod kontrolou
prevádzkovateľa Portálu. Ak kliknete na ktorékoľvek z týchto prepojení, opustíte tento Portál.
Prevádzkovateľ Portálu nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za obsah akejkoľvek webovej
stránky tretej osoby, na ktorú odkazuje hypertextové prepojenie a neposkytuje žiadne vyhlásenie ani
záruku (výslovné ani konkludentné) s ohľadom na informácie obsiahnuté na takýchto stránkach.
Prevádzkovateľ Portálu nemá žiaden dosah na povahu a obsah takýchto stránok a neodporúča tieto
stránky, informácie, ktoré obsahujú a rovnako ani výrobky alebo služby žiadnej tretej osoby.
Tieto Podmienky používania Portálu a obsah tohto Portálu sa riadia slovenským právnym poriadkom.
Tieto Podmienky používania Portálu môžu byť kedykoľvek menené a aktualizované zo strany
prevádzkovateľa Portálu.
Posledná aktualizácia: jún 2019
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