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Tyto obchodní podmínky pro poskytování služby bezplatného přístupu na internet přes bezdrátovou WiFi síť (dále jen „Služba“) upravují podmínky
poskytování Služby poskytovatelem, kterým je CELANET spol. s r.o., se sídlem Chorušice 6, Chorušice, PSČ 277 37, IČ: 05591031, (dále jen „CELANET“).
CELANET je společnost s ručením omezeným, zprostředkující přístup k internetu v Ústeckém, Libereckém kraji.
Služby jsou poskytovány v dosahu veřejně bezplatně přístupné bezdrátové WiFi sítě CELANET (dále jen „WiFi síť“).
Uživatelem Služby může být pouze fyzická osoba, která je turistou, návštěvníkem obce, občanem obce, kde je šířen signál WiFi sítě (dále jen „Uživatel“).
Připojení k WiFi síti je poskytováno zdarma. Uživateli se při každém připojení k WiFi síti zobrazují tyto obchodní podmínky; pro využití Služby je
nezbytné, aby Uživatel vyjádřil souhlas s těmito obchodními podmínkami. V případě, že Uživatel s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, přístup
do WiFi sítě je mu odepřen.
WiFi síť je otevřená všem uživatelům, kteří jsou v jejím dosahu. Proto CELANET doporučuje, aby Uživatelé používali při všech úkonech a činnostech na
svých zařízeních vhodné zabezpečení a ochranu svých dat.
Uživatel nesmí při užívání Služby vykonávat žádnou činnost, která ohrožuje nebo by mohla ohrozit, znemožnit nebo jinak narušit řádné fungování
Služby nebo zařízení ostatních Uživatelů, dále se Uživatel musí zdržet nežádoucích aktivit; zejména Uživatel nesmí ve WiFi síti vykonávat tyto
činnosti (souhrnně též „nedovolené činnosti“): přetěžování sítě, stahování velkého množství dat, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo
šíření počítačových virů, přenos IP paketů s uvedením falešné adresy nebo jiných nepravdivých údajů odesílatele, rozesílání nevyžádaných zpráv
(spamů), šíření poplašných zpráv a nepravdivých informací, prohlížení stránek s obsahem pornografickým, erotickým, s obsahem, který je placený nebo
určený k provozování hazardních her nebo sázek, nebo kterým dochází k porušování práv třetích osob, zejména stahováním ze stránek porušujících
autorská nebo jiná práva třetích osob, jakož i provádění dalších činností, které jsou v rozporu s platným právem.

V případě, že vyvstane podezření, že se Uživatel dopouští při užívání Služby nedovolené činnosti, je CELANET oprávněna:
zastavit poskytování Služeb zařízení, prostřednictvím kterého Uživatel provádí nedovolené činnosti nebo nežádoucí aktivity;vyžádat si identifikaci
zařízení Uživatele, kterým se k WiFi síti připojil;v případě podezření z páchání trestné činnosti Uživatelem mohou být podniknuty příslušné právní kroky;
zejména zařízení i Uživatel mohou být ve WiFi síti identifikováni, pracovník CELANET nebo jím pověřená osoba mohou zadržet Uživatele po dobu
nezbytně nutnou k prošetření nedovolené činnosti a prohlédnout obsah zařízení.

CELANET je zároveň oprávněna, a to kdykoli, bez udání důvodu:
zablokovat, přerušit nebo úplně zastavit poskytování Služby některým nebo všem Uživatelům Služby, a to bez předchozího upozornění,ukončit bez
dalšího poskytování Služeb.
vést elektronickou databázi uživateli uskutečněných operací v rámci sítě i mimo ni. CELANET je dle vyhlášky 485/2005 Sb a 357/2012 Sb ve znění
pozdějších předpisů povinen ukládat obsah hlaviček paketů, tj. mimo jiné: čas spojení od-do, stanice-server, MAC obou zařízení, typ připojení, označení
přístupového bodu. MAC je jedinečné identifikační číslo přístroje, obdobně jako EMAI telefonu, či VIN silničního vozidla.

Za typ, zabezpečení a kompatibilitu zařízení, které připojuje k WiFi síti, odpovídá Uživatel. Uživatel nese odpovědnost za jakýkoli vznik škody na svém
zařízení, které k WiFi síti připojil.
CELANET v souvislosti s poskytováním Služby nezpřístupňuje Uživatelům k užívání žádný software, zařízení ani konfigurační nastavení. Tok dat mezi
zařízeními Uživatelů na systému je nekódovaný a umožňuje přístup/odposlech třetím stranám. WiFi síť je otevřená, neobsahuje firewall ani antivirový
software; v případě, že během připojení k WiFi síti vznikne Uživateli jeho činností, nebo činností jiného Uživatele škoda, CELANET za ni neodpovídá.
Vzhledem k tomu, že Služba je poskytována Uživatelům zdarma, CELANET neodpovídá za: poruchy připojení, nízkou kapacitu přenášených dat, rychlost
a kvalita přenosu dat; výpadky, zpomalení, ztráta dat nebo poškození softwaru Uživatele v důsledku těchto událostí. Odpovědnost za škodu vzniklou
Uživateli v souvislosti s využitím Služby nese Uživatel; CELANET nenese v této souvislosti vůči Uživateli žádnou odpovědnost za případný vznik jakékoli
škody při užívání Služby.
Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek pozbylo platnosti nebo účinnosti, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.
Obchodní podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele Služeb. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Mohou
být kdykoli jednostranně CELANET měněny s tím, že změna nabude taktéž platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění. V ostatním se řídí poskytování
Služby příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v jeho platném znění.

