Podmínky používání aplikace Modulis
1. Základní informace
Provozovatelem internetových stránek www.modulis.cz (dále jen „aplikace Modulis“ nebo „Modulis“)
je Modul IS s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání aplikace Modulis a (dále jen „Podmínky“). Tyto
Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

2. Způsob užívání aplikace Modulis
Přístup do aplikace Modulis může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn
poskytnutím některých osobních údajů zadávaných Uživatelem ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, nebo-li GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu
s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
Z důvodu zkvalitňování poskytovaných služeb a zajištění bezpečnosti a integrity dat mohou být
shromažďovány informace o telekomunikačním zařízení, ze kterého Uživatel do aplikace Modulis
přistupuje, včetně lokačních údajů o IP adrese.
Aplikace Modulis je za účelem zvýšení efektivity poskytované technické podpory monitorována
analytickým nástrojem Smartlook.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že používáním tohoto webu může docházet k ukládání do
Modulisu zadaných osobních údajů Poskytovatelem nebo třetími stranami, mezi které patří
Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.
Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. „Cookies“ jsou
informace, které jsou z internetové stránky převáděny do paměti zařízení Uživatele. Cookies umožňují
aplikaci zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies
oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna
cookies, může dojít k nedostupnosti některých funkcionalit aplikace Modulis.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty
či obsahu aplikace Modulis.

3. Omezení odpovědnosti provozovatele
Některé z informací publikovaných v aplikaci přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za
důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost
takto převzatých informací.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout
v souvislosti s užíváním aplikace Modulis.

4. Závěrečná ustanovení
Podmínky používání aplikace Modulis jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly
zveřejněny dne 16.12.2019.

