Podmienky používania internetovej stránky
1. Podmienky používania. Tieto Podmienky pouţívania stanovujú
podmienky a okolnosti, ktorými sa riadi vaše pouţívanie tejto internetovej
stránky. PRÍSTUPOM NA TÚTO INTERNETOVÚ STRÁNKU ALEBO
PREBERANÍM ALEBO KOPÍROVANÍM AKÉHOKOĽVEK OBSAHU NA
NEJ UVEDENÉHO ROZUMIETE TÝMTO PODMIENKAM POUŢÍVANIA A
SÚHLASÍTE S TÝM, ŢE BUDETE NIMI VŢDY VIAZANÝ. Ak nesúhlasíte s
ktorýmikoľvek z týchto podmienok, musíte ihneď opustiť túto internetovú
stránku. Spoločnosť MSA si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v
týchto Podmienkach pouţívania kedykoľvek, z času na čas, podľa
vlastného uváţenia. Pokračovanie vo vašom prístupe a/alebo pouţívaním
tejto internetovej stránky súhlasíte so všetkými takýmito zmenami.
Spoločnosť MSA si vyhradzuje právo kedykoľvek zamietnuť prístup na
túto internetovú stránku komukoľvek podľa svojho vlastného uváţenia z
akéhokoľvek dôvodu alebo bez akéhokoľvek dôvodu; medzi takéto dôvody
môţu okrem iného patriť porušenia týchto Podmienok pouţívania.
Súhlasíte s tým, ţe váš prístup a/alebo pouţívanie tejto internetovej
stránky bude vţdy plne v súlade so všetkými platnými zákonmi a
nebudete pouţívať túto internetovú stránku tak, aby ste porušili akýkoľvek
zákon.
2. Duševný majetok. Táto internetová stránka a jej obsah, vrátane (nie však
výhradne) textu, grafiky, obrázkov a iného obsahu, sú chránené
autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými značkami,
patentmi, obchodnými tajomstvami a/alebo inými právami duševného
vlastníctva a sú vo všetkých prípadoch vlastnené spoločnosťou MSA,
prípadne na ne spoločnosť MSA udeľuje licenciu. Máte povolenie
zobrazovať takýto obsah a tlačiť ho vo forme tlačenej kópie z tejto
internetovej stránky za predpokladu, ţe (a) pouţijete takýto obsah iba na
vaše vlastné osobné alebo interné obchodné pouţitie a nie na akékoľvek
účely v rozpore so záujmami spoločnosti MSA, napríklad, nie však
výhradne, na zobrazenie spoločnosti MSA alebo jej výrobkov falošným,
zavádzajúcim, škodlivým alebo inak neţiaducim spôsobom; (b) nebudete
kopírovať ani pouţívať ţiadny takýto obsah na ţiadnej sieti alebo
akejkoľvek inej internetovej stránke na akékoľvek verejné alebo obchodné
účely bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti MSA; (c)
nebudete meniť, editovať alebo modifikovať ţiadny takýto obsah; a (d) s
kaţdým takýmto obsahom uvediete vyhlásenie spoločnosti MSA o
autorských právach nasledovne: Copyright MSA 2000 - 2011.
Súhlasíte s tým, ţe nebudete predávať, udeľovať licenciu, prenajímať,
modifikovať, distribuovať, kopírovať, reprodukovať, prenášať, verejne
zobrazovať, verejne predvádzať, publikovať, adaptovať, editovať alebo

vytvárať odvodené diela z takéhoto obsahu okrem prípadov, ktoré sú
špecifikované v týchto Podmienkach pouţívania alebo inak výslovne
písomne autorizované spoločnosťou MSA. Systematické zbieranie údajov
alebo iného obsahu z tejto internetovej stránky na vytvorenie alebo
kompilovanie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo
adresára bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti MSA je
prísne zakázané. Okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené vyššie, nič,
čo je obsiahnuté na tejto internetovej stránke, nesmie byť chápané tak, ţe
to udeľuje implikáciou, zákonnou prekáţkou alebo inak, akúkoľvek licenciu
alebo právo v rámci akéhokoľvek patentu, ochrannej známky alebo
autorského práva. Okrem toho táto internetová srnka obsahuje niekoľko
názvov, log, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva,
ktoré sú majetkom spoločnosti MSA. Súhlasíte s tým, ţe nebudete
pouţívať alebo verejne vystavovať tieto značky, ak predtým nezískate
písomný súhlas od spoločnosti MSA. Nesmiete pouţívať ţiadne metatagy
ani ţiaden iný skrytý text pouţívajúci názov alebo ochranné známky
spoločnosti MSA, ak predtým nezískate písomný súhlas spoločnosti MSA.
Udeľuje sa vám odvolateľné, obmedzené a nevýhradné právo na
vytváranie hyperlinkov na túto internetovú stránku za predpokladu, ţe
takéto odkazy nebudú vykresľovať spoločnosť MSA alebo jej výrobky
falošným, zavádzajúcim, škodlivým alebo inak neţiaducim spôsobom.
Nesmiete pouţívať ţiadne logo spoločnosti MSA alebo jej vlastnú grafiku
alebo ochrannú známku ako súčasť odkazu, ak predtým nezískate
písomný súhlas spoločnosti MSA.
3. Zrieknutie sa záruk. Informácie uvedené na tejto internetovej stránke
alebo jej prostredníctvom podliehajú výhradne týmto Podmienkam
pouţívania. Všetky informácie sa poskytujú „tak, ako sú, tam, kde sú“ a
„tak, ako sú dostupné“ a výhradne s podmienkou, ţe si vytvoríte vlastný
nezávislý názor na vhodnosť alebo spoľahlivosť informácií predtým, ako
ich pouţijete alebo sa na ne spoľahnete. Hoci spoločnosť MSA môţe
podniknúť vhodné kroky na kontrolu presnosti textu, informácií, dát,
grafiky atď. uvádzaných na jej internetovej stránke alebo jej
prostredníctvom, neposkytuje ţiadne záruky, tvrdenia, potvrdenia alebo
garancie, výslovné alebo skryté, týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti,
úplnosti, zhody alebo akéhokoľvek iného aspektu takýchto informácií. Nič,
čo je obsiahnuté na tejto internetovej stránke alebo poskytované jej
prostredníctvom, sa nemá, ani nesmie, chápať ako odporúčania alebo
rady na pouţívanie akéhokoľvek špecifického produktu alebo vybavenia
na akékoľvek konkrétne vyuţitie, a spoločnosť MSA za týchto podmienok
neposkytuje ţiadnu záruku týkajúcu sa kvality akýchkoľvek produktov,
sluţieb, internetovej stránky, informácií alebo iného materiálu získaného
ako výsledok tejto internetovej stránky. Poskytovaním informácií na tejto

internetovej stránke a jej prostredníctvom spoločnosť MSA nevytvára
ţiadny záväzok aktualizovať alebo opraviť akékoľvek informácie, ktoré sa
objavia na tejto internetovej stránke alebo akejkoľvek internetovej stránke,
na ktorú je uvedený odkaz za týchto podmienok. V NAJVÄČŠOM
MOŢNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM SA
SPOLOČNOSŤ MSA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK
AKÉHOKOĽVEK DRUHU A POVAHY, ČI UŢ VÝSLOVNÝCH ALEBO
SKRYTÝCH, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA, AKEJKOĽVEK ZÁRUKY
PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A
NEPORUŠOVANIA, ALEBO VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU JEDNANIA,
POUŢÍVANIA ALEBO OBCHODNÝCH PRAKTÍK ALEBO ZVYKOV.
4. Obmedzenia zodpovednosti. VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE
S TÝM, ŢE ZA ŢIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLOČNOSŤ MSA,
JEJ FILIÁLKY, ALEBO KTORÉHOKOĽVEK Z JEJ ALEBO ICH
ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, ZÁSTUPCOV ALEBO
AKÁKOĽVEK TRETIA STRANA NAJATÁ STRANAMI MSA NA
VYTVÁRANIE, PRODUKOVANIE, AKTUALIZOVANIE ALEBO
DODÁVANIE OBSAHU PRE INTERNETOVÚ STRÁNKU, ZODPOVEDNÁ
ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, ČI UŢ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ,
ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE, VRÁTANE
BEZ OBMEDZENIA, ŠKÔD ZA STRATU ZISKOV, POUŢÍVANIA, DÁT,
DOBRÉHO MENA ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH AKTÍV,
VYPLÝVAJÚCICH Z POUŢÍVANIA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY
ALEBO PRÍSTUPU K NEJ ALEBO K INFORMÁCIÁM, KTORÉ
OBSAHUJE, VRÁTANE NESCHOPNOSTI K PRÍSTUPU NA TÚTO
INTERNETOVÚ STRÁNKU. TOTO OBMEDZENIE PLATÍ, AK TAKÁTO
POTENCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVA ZO ZÁKONA ALEBO
PODĽA PRÁVA, NA BÁZE ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA
PRÁVA, NEDBALOSTI, ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO
AKEJKOĽVEK INEJ BÁZE, AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ MSA BOLA
UPOZORNENÁ NA MOŢNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT. DO ROZSAHU, V
KTOROM KTORÉKOĽVEK Z PREDOŠLÝCH OBMEDZENÍ JE
NEPLATNÉ ALEBO NEVYNÚTITEĽNÉ V RÁMCI PLATNÉHO ZÁKONA,
POTOM TAKÁTO ČASŤ BUDE POSTIHNUTÁ A ZVYŠNÉ OBMEDZENIA
ZOSTANÚ V PLNEJ SILE A ÚČINKU, A ZODPOVEDNOSŤ
SPOLOČNOSTI MSA BUDE VÝSLOVNE OBMEDZENÁ DO
NAJPLNŠIEHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONOM.
5. Náhrada škody. Týmto súhlasíte, ţe budete brániť, odškodníte a budete
kryť spoločnosť MSA a jej filiálky a jej a ich riaditeľov, úradníkov,
zamestnancov a zástupcov proti akýmkoľvek ţalobám, nárokom,
činnostiam, škodám, nákladom alebo iným záväzkom, vrátane výdavkov a
poplatkov za právnych zástupcov, do rozsahu vyplývajúceho z vášho

prístupu k tejto internetovej stránke alebo jej pouţívania. Spoločnosť MSA
si vyhradzuje právo prijať exkluzívnu obranu a kontrolu akejkoľvek
záleţitosti inak podliehajúcej odškodneniu vami, a v takom prípade takéto
náklady na obranu bude znášať spoločnosť MSA.
6. Iné náležitosti a podmienky. Ďalšie náleţitosti a podmienky nákupu a
predaja budú platiť na transakcie, prostredníctvom ktorých predajcovia
predávajú tovary alebo sluţby spoločnosti MSA alebo prostredníctvom
ktorých zákazníci nakupujú tovary alebo sluţby od spoločnosti MSA. Nič,
čo je obsiahnuté v týchto Podmienkach pouţívania, sa nesmie chápať tak,
aby to vytváralo zmluvu na nákup alebo predaj. Ďalšie podmienky budú
tieţ riadiť vaše pouţívanie akýchkoľvek internetových chatovacích
miestností, odkazových tabúľ, internetových stránok sociálnych médií
alebo iných podobných komunikačných zariadení na báze Internetu alebo
s podporou Internetu sponzorovaných alebo sankcionovaných
spoločnosťou MSA.
Hoci tieto Podmienky pouţívania majú platiť všeobecne pre všetok obsah
poskytovaný na tejto internetovej stránke alebo jej prostredníctvom, určité
stránky tejto internetovej stránky môţu obsahovať iné majetkové
vyhlásenia a/alebo náleţitosti a podmienky pouţívania. Súlad s takýmito
dodatočnými podmienkami musí byť tieţ dodrţiavaný, ak je to relevantné.
Určité časti tejto internetovej stránky sú zamerané na pouţívateľov v
špecifických krajinách alebo geografických oblastiach, ako je vyznačené
na rôznych stránkach v rámci tejto internetovej stránky. Podmienky
pouţívania pre stránky špecifické pre dané krajiny sa môţu líšiť. Súhlasíte
s tým, ţe nevynútenie alebo neuskutočnenie akéhokoľvek ustanovenia
tejto Zmluvy alebo súvisiaceho práva spoločnosťou MSA nebude
predstavovať zrieknutie sa daného práva alebo ustanovenia
7. Odkazy na iné internetové stránky. Spoločnosť MSA z času na čas
môţe na tejto internetovej stránke uvádzať odkazy na internetové stránky
tretích strán. Prístup k takýmto odkazom bude vyţadovať, aby ste odišli z
tejto internetovej stránky. Nesiete všetky riziká vyplývajúce z prechodu na
takéto internetové stránky prostredníctvom odkazu z našej internetovej
stránky, a spoločnosť MSA neposkytuje ţiadnu záruku alebo tvrdenie
týkajúce sa obsahu na akejkoľvek internetovej stránke, na ktorú je tu
uvedený odkaz. Takéto odkazy na internetové stránky neznamenajú, ţe
spoločnosť MSA akýmkoľvek spôsobom sponzoruje, schvaľuje, je
pridruţená alebo asociovaná s, alebo je právne autorizovaná pouţívať
akúkoľvek ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo dielo chránené
autorským zákonom zobrazené na alebo prístupné prostredníctvom
odkazov, alebo ţe akákoľvek internetová stránka, na ktorú je tu uvedený

odkaz, je autorizovaná pouţívať akúkoľvek ochrannú známku, obchodný
názov, logo alebo dielo spoločnosti MSA chránené autorským zákonom.
Súhlasíte tieţ s tým, ţe spoločnosť MSA nie je zodpovedná alebo
zaviazaná za dostupnosť alebo obsah na iných internetových stránkach
alebo za dopĺňanie, aktualizovanie alebo opravovanie informácií
uvádzaných na iných internetových stránkach.
8. Ostatné. Tieto Podmienky pouţívania sa budú riadiť a interpretovať v
súlade so zákonmi Spoločenstva Pensylvánie, bez poskytovania referencií
na princípy konfliktu zákonov. Všetky súdne procesy, nároky, sťaţnosti
alebo predmety ţaloby týkajúce sa alebo vyplývajúce z týchto Podmienok
pouţívania, vášho pouţívania alebo prístupu na túto internetovú stránku,
budú predloţené výhradne na Okresnom súde Spojených štátov pre
Západný okres Pensylvánie. Ak je ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy
nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, súhlasíte s tým, ţe toto
ustanovenie bude vynútené do maximálneho prípustného rozsahu a
zvyšné ustanovenia obsiahnuté v tejto Zmluve budú pokračovať v plnej
platnosti a účinnosti. Táto Zmluva predstavuje celú dohodu medzi vami a
spoločnosťou MSA týkajúcu sa vášho pouţívania tejto internetovej stránky.

