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My, společnost Bosch Rexroth AG (Zum Eisengießer 1, 97816 Lohr am Main, Německo), vám nabízíme 
bezplatný přístup k našim různým službám, jako je například náš webový portál www.boschrexroth.com, 
mobilní aplikace, online platformy, internetové obchody (společně dále též označované jako „Služby”), 
přičemž přístup je částečně podmíněn předběžnou registrací. Tyto všeobecné „Podmínky registrace a užívání“ 
upravují podmínky užívání našich služeb z vaší strany jako konečného uživatele. Na užívání našich služeb se 
také mohou vztahovat další dodatečné podmínky, o kterých budete vhodným způsobem informován/a.   

1. Nabídka a dostupnost služeb 
1.1. Poskytované služby zahrnují především přístup k výrobkům, datům, příspěvkům, audiovizuálním 

materiálům, informacím a dalšímu obsahu (společně dále též označovanému jako „Obsah”).  

1.2. Rozsah a přesný obsah služeb je uveden v příslušném popisu služby, v konkrétní technické struktuře a 
také ve specifických funkcionalitách služby, která je dostupná.  

1.3. Vyhrazujeme si právo nabízené služby kdykoliv měnit, doplňovat a přerušit jejich poskytování anebo 
omezit dobu jejich bezplatného užívání anebo tyto služby v budoucnu zpřístupnit pouze za úhradu. Jako 
uživatel nemáte nárok na poskytování konkrétních služeb anebo na pokračování některých jejich částí. 
Tam, kde to bude možné, se budeme v tomto ohledu snažit zohlednit vaše oprávněné zájmy.  

1.4. Neexistuje žádný nárok na nepřetržité poskytování služeb. Není zaručeno, že přístup anebo užívání 
služeb nebude přerušeno anebo zhoršeno údržbou, dalším vývojem anebo jinak přerušeno anebo 
zhoršeno v důsledku závad, které mohou případně vést ke ztrátě dat. V rámci našich technických a 
provozních možností se snažíme zajistit co nejlepší trvalou použitelnost našich služeb. Přesto však 
může dojít k dočasným omezením anebo přerušením, mezi jiným v důsledku technických závad (např. 
přerušení dodávky energie, chyby v hardwaru anebo softwaru, technické problémy v datových linkách).  

1.5. Pokud si přejete užívat služby ve formě mobilní aplikace (dále označované jako „App“), musíte si 
nejdříve do svého chytrého telefonu příslušnou aplikaci nahrát a nainstalovat. Všeobecně jsou aplikace 
k dispozici pro operační systémy Android a iOS, a můžete si je stáhnout z příslušného obchodu s 
aplikacemi na základě platných podmínek daného obchodu s aplikacemi. Abyste mohl/a aplikace 
používat, musíte obvykle zajistit datové spojení mezi chytrým telefonem, na kterém bude aplikace 
nainstalována, a mobilní sítí. Jako uživatel/ka jste odpovědný/á za zajištění své možnosti používat 
mobilní data. Také ponesete všechny náklady za přenos dat, které může účtovat váš operátor mobilní 
sítě. Další informace o dostupných možnostech v obchodu s aplikacemi, technické požadavky, 
funkcionality, návody k obsluze atd. naleznete v popisu služeb v aplikaci a v konkrétních dostupných 
funkcionalitách.  

2. Registrace a odpovědnost za přístupové údaje 
2.1. Může se stát, že pokud budete chtít užívat některé ze služeb, bude nutné, abyste se nejdříve předběžně 

zaregistroval/a a zřídil/a si uživatelský účet a případně i veřejný profil. Některé služby vám umožní se 
zaregistrovat pomocí vašeho identifikačního čísla Bosch (Bosch ID) společnosti Bosch Software 
Innovations GmbH. Pokud jste si již úspěšně zaregistroval/a identifikační číslo Bosch (Bosch User ID), 
pak v takovém případě můžete použít vaše identifikační číslo Bosch společnosti Bosch Software 
Innovations GmbH k jednoduchému přihlášení k ověřovací službě. Jinak si můžete zřídit nové 
identifikační číslo Bosch (Bosch User ID), s jehož pomocí budete moci užívat různé samostatné služby 
společnosti Bosch Group. V takovém případě budou navíc platit „Všeobecné podmínky registrace a 
užívání hlavního identifikačního čísla Bosch (Central Bosch ID)“, které budete muset přijmout při 
registraci hlavního identifikačního čísla Bosch.  

2.2. Abyste se mohl/a k užívání služeb zaregistrovat, musíte být plnoletý/á a způsobilý/á k právním úkonům. 
Registrace/nová registrace nezletilých osob a osob, jimž byl přístup trvale zablokován, je zakázána.  

https://www.boschrexroth.com/en/xc/home/imprint
http://www.boschrexroth.com/
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2.3. V průběhu registrace budete vyzván/a, abyste určil/a vaše přístupové údaje. Tyto přístupové údaje 
zahrnují e-mailovou adresu a svobodně zvolené heslo. Při registraci obvykle není nutné poskytovat 
žádná další matriční data anebo kontaktní údaje. Již při registraci však budete mít možnost dobrovolně 
poskytnout dodatečné kontaktní údaje. Pole pro údaje, požadované k povolení přístupu, jsou u příslušné 
služby označena jako pole povinná. 

2.4. Konkrétní údaje, zadávané při registraci anebo při užívání poskytovaných služeb (zejména kontaktní 
údaje), musí být úplné a správné. Pokud v průběhu vašeho užívání dojde ke změně těchto údajů, pak 
musíte tyto údaje okamžitě opravit ve vašich osobních nastaveních v tom rozsahu, ve kterém to bude 
možné. Pokud nebudete moci u příslušné služby údaje opravit sám/a, pak nás o změně vašich údajů 
informujte. Příslušnou adresu anebo číslo naleznete v pokynech k právu na odstoupení v oddílu 16.1. 
Pokud v důsledku uvedení nesprávných údajů vzniknou nějaké náklady, budete povinen/povinna tyto 
náklady uhradit. 

2.5. Pomocí použité e-mailové adresy se můžete k užívání služeb zaregistrovat pouze jedenkrát. Pokud to 
bude nutné a nebudou převažovat vaše oprávněné zájmy, pak si vyhrazujeme právo sloučit existující 
vícenásobné účty. Pokud k uvedenému sloučení dojde, budeme vás o tomto kroku informovat patřičným 
způsobem a v takovém předstihu, který vám umožní proti sloučení vznést námitku.  

2.6. Při registraci obvykle nekontrolujeme ani vaši identitu, ani údaje, které poskytujete. Z tohoto důvodu 
neručíme za to, že uživatel je osobou, za kterou se daný uživatel prohlašuje. Pokud použijete komunitu, 
musíte uvést zobrazované jméno. Jste odpovědný/á za to, že toto zobrazované jméno nebude 
zasahovat do práv třetích stran, zejména nebude zasahovat do práv na jméno anebo ochrannou 
známku, ani nebude porušovat ustanovení zákonů anebo akceptované dobré mravy. 

2.7. Zasláním vašich registračních údajů nám činíte nabídku na uzavření uživatelského vztahu na základě 
těchto „Podmínek registrace a užívání“ a případně i na základě jiných dalších podmínek. Rozhodnutí o 
přijetí nabídky je ponecháno na volném uvážení. Poté, co odešlete registrační údaje, vám bude zaslána 
potvrzující e-mailová zpráva k ověření poskytnutých údajů. Pro dokončení registrace musíte kliknout na 
odkaz, který bude uveden v potvrzující e-mailové zprávě. Vaše nabídka bude přijata tím, že bude 
aktivován přístup, o který jste požádal/a, a budete oprávněn/a používat příslušnou službu v rámci těchto 
„Podmínek registrace a užívání“ a případně v rámci dalších podmínek, které mohou platit dodatečně. 

Mějte na paměti: Pokud žádáte o přístup za účelem, který není možné přiřadit ani k vašemu 
podnikání, ani k vaší samostatné výdělečné činnosti, máte jako uživatel zákonné právo na 
zrušení. Podmínky a právní důsledky tohoto odstoupení jsou uvedeny v oddílu 16 těchto 
„Podmínek registrace a užívání“.   

2.8. Vaše registrace, uživatelský vztah a uživatelský účet společně s přístupovými údaji jsou nepřenositelné. 
Musíte uchovávat vaše přístupové údaje a heslo v utajení a žádným způsobem je neprozrazujte 
neoprávněným třetím stranám. Jste tedy odpovědný/á za zajištění toho, že váš přístup ke službám a 
použití dostupných služeb bude probíhat výhradně vaším prostřednictvím anebo prostřednictvím osob, 
které k tomuto oprávníte. Bez zbytečného odkladu musíme být informováni v tom případě, pokud bude 
z jakéhokoliv důvodu existovat obava, že neoprávněná třetí strana získala, případně získá, znalost 
vašich přístupových údajů. 

Mějte na paměti: Jste tedy plně odpovědný/á za každé užití anebo jinou činnost, která proběhne 
na základě užití vašich přístupových údajů.  

3. Zablokování přístupu 
3.1. Podle našeho vlastního uvážení vám můžeme zablokovat váš přístup ke službám, ať už ke všem 

službám anebo k jejich jednotlivým částem, dočasně i trvale, pokud budou existovat konkrétní důvody 
naznačující, že jednáte anebo jste jednal/a v rozporu s těmito „Podmínkami registrace a užívání“ anebo 
platnými zákony, anebo budeme mít na zablokování přístupu jiný oprávněný zájem. Při rozhodování o 
zablokování anebo omezení časové lhůty zablokování budou dostatečně zohledněny vaše oprávněné 
zájmy.  
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3.2. O dočasném anebo trvalém zablokování vašeho povolení přístupu budete informováni e-mailovou 
zprávou. V případě dočasného zablokování bude váš přístup reaktivován po uplynutí lhůty, stanovené 
pro zablokování, anebo po trvalém odstranění důvodu tohoto zablokování; o této skutečnosti budete 
informováni e-mailovou zprávou. Povolení přístupu, které bylo zablokováno trvale, není možné zřídit 
znovu, což povede k ukončení užívání. V takovém případě bude nová registrace zakázána. 

4. Ukončení užívání 
4.1. Užívání služby můžete kdykoliv zrušit s okamžitou účinností. Také my si vyhrazujeme právo kdykoliv 

ukončit přístup buď k jednotlivým anebo všem službám. 

4.2. V případě úplného ukončení vaší uživatelské smlouvy máme právo, po uplynutí 30 kalendářních dní od 
data účinnosti ukončení a po uplynutí případné retenční lhůty, definitivně vymazat veškerá data, 
vytvořená v souvislosti s vaším užíváním. Nařízení o ochraně údajů má u osobních údajů přednost. 

5. Rozsah povoleného užívání, sledování aktivit uživatele  
5.1. Vaše povolení užívání je omezeno na přístup a užívání služeb, které jsou dostupné v kontextu pododdílu 

1.2. 

5.2. Vy sám/sama jste zodpovědný/á za vytvoření technických podmínek, které jsou vyžadovány pro užívání 
služeb v souladu se smlouvou (zejména internetový prohlížeč a přístup k internetu anebo softwarové a 
hardwarové prostředí). V tomto ohledu nedlužíme žádnou informaci. 

5.3. Zdůrazňujeme, že aktivity uživatele můžeme sledovat v rozsahu, povoleném ustanovením německého 
zákona o komunikacích na dálku a německého spolkového zákona o ochraně dat (BDSG), a že nám 
může být uložena zákonná povinnost takto činit. Toto také může zahrnovat přihlašovací IP připojovací 
údaje a konverzace a jejich hodnocení v tom ohledu, zda nevzniká konkrétní podezření na porušení 
těchto „Podmínek registrace a užívání“ anebo konkrétní podezření na spáchání jiného protiprávního 
anebo trestného činu. 

6. Ochrana obsahu, odpovědnost za obsah třetích stran 
6.1. Obsah, který bude k dispozici v rámci poskytování služeb, je z velké části chráněn autorským právem, 

ochrannou známkou a právem hospodářské soutěže anebo jinými ochrannými právy a je naším 
vlastnictvím, vlastnictvím našich zákazníků anebo jiných třetích stran, které příslušný obsah 
zpřístupňují. Složení obsahu v rámci služeb také zahrnuje ochranu autorského práva jako takového. 
Tento obsah můžete používat výhradně v souladu s těmito „Podmínkami registrace a užívání“ a v rámci 
určeného rámce příslušné služby. 

6.2. Obsah, který bude v souvislosti se službami k dispozici, pochází částečně od nás a částečně od jiných 
uživatelů anebo jiných třetích stran. Obsah uživatelů a jiných třetích stran se zde společně dále též 
označuje jako „Obsah třetích stran“. Obsah třetích stran je tvořen zejména obsahem diskusních fór, 
blogů, knihami návštěv, soukromými zprávami a komunitami. 

6.3. Nijak nekontrolujeme, zda je obsah třetích stran úplný, správný a zákonný anebo aktuální a z tohoto 
důvodu nepřebíráme žádnou odpovědnost ani neposkytujeme záruku a nepřijímáme ji jako naši vlastní. 
Toto ustanovení se také vztahuje na kvalitu obsahu třetích stran a jeho vhodnost ke konkrétnímu účelu.  

7. Uživatelské právo na dostupný obsah  
7.1. Pokud tyto „Podmínky registrace a užívání“ anebo kontext popisu služeb anebo příslušná funkcionalita 

v rámci služby (např. tlačítko pro stahování) výslovně neumožňují širší použití, 
- můžete vyhledávat a zobrazovat dostupný obsah výhradně ke svým vlastním účelům a v případě, 

že jste spotřebitel, pro účely členů vaší rodiny, kteří s vámi sdílejí společné bydliště. Pokud služby 
používáte v kontextu vašeho podnikání anebo profesionálního povolání, můžete používat 
dostupný obsah výhradně ke svým vlastním interním obchodním účelům. Obchodní využití 
dostupného obsahu nad rámec výše uvedeného je zakázáno (viz také oddíl 9). Užívací právo je 
omezeno na dobu trvání vaší uživatelské smlouvy; 

- máte zakázáno zpracovávat, měnit, překládat, nabízet anebo předvádět, publikovat, vystavovat, 
rozmnožovat a distribuovat dostupný obsah ať už celkově nebo částečně (včetně použití 
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takzvaného I-framingu). Také máte zakázáno odstraňovat anebo měnit informace o autorském 
právu, loga a jiné rozlišovací znaky a ochranné údaje. 

7.2. Máte pouze oprávnění obsah stáhnout („Stažení“) a vytisknout v případě, že služba poskytuje možnost 
stažení anebo tisku jako funkcionalitu (např. tlačítkem pro stahování). 

7.3. Na dobu neurčitou je vám uděleno nevýhradní užívací právo na užívání příslušného obsahu, který jste 
si správně stáhl/a anebo vytiskl/a, pro použití k vašim vlastním účelům anebo pro účely členů vaší 
rodiny, kteří s vámi sdílejí společné bydliště, viz část 7.1. Ve všech ostatních ohledech zůstávají veškerá 
práva na výše uvedený obsah a k němu u původního držitele těchto práv. 

7.4. Mandatorní zákonná práva (včetně rozmnožování k soukromému a jinému osobnímu použití v souladu 
s oddílem 53 německého zákona o autorském právu (UrhG)) zůstávají nedotčena. 

8. Nahrávání vašeho vlastního obsahu  
8.1. Pokud je k dispozici nahrávání jako funkce služeb, můžete váš vlastní obsah nahrávat (dále jen: 

„Uživatelský obsah”) a zpřístupnit jej třetím stranám v případě, že to příslušná služba umožňuje za 
předpokladu, že budete dodržovat níže uvedená nařízení. 

8.2. Přenosem uživatelského obsahu nám udělujete nevýhradní, bezplatné, neodvolatelné a přenositelné 
právo, neomezené co se týče času, území a obsahu, využívat přenesený uživatelský obsah online a 
offline, zejména veřejně zpřístupňovat uživatelský obsah, rozmnožovat a šířit jej. Výše uvedené udělené 
právo veřejně zpřístupňovat uživatelský obsah a využívat jej se nevztahuje na informace, které jste 
zcela jasně nenahrál/a pro všeobecné zveřejnění. Tyto informace budou zpřístupněny třetím stranám 
pouze v případě, že si tento krok zorganizujete sám/a (např. sjednání schůzek s partnery služby, 
umožňujícími přístup k tomuto uživatelskému obsahu třetím stranám) anebo pokud jste s tímto výslovně 
souhlasil/a.  
Udělené právo zahrnuje především právo 
- ukládat uživatelský obsah na servery a na další paměťová média, šířit a publikovat jej, zejména 

jej veřejně zpřístupňovat (např. představením uživatelského obsahu na webovém portálu Bosch 
Rexroth),  

- vizuálně zpracovávat a rozmnožovat uživatelský obsah v tom rozsahu, který bude nutný pro 
prezentaci příslušného uživatelského obsahu, a kombinovat jej s dalším obsahem a reklamními 
nástroji, 

- udělit užívací práva na tomto uživatelském obsahu třetím stranám - včetně uživatelských práv za 
úplatu. 

8.3. Pokud v souvislosti s nabízenými službami zpřístupníte uživatelský obsah našim partnerům (např. 
partnerům služby), pak jim udělujete - v kontextu příslušného mandátního vztahu - prosté užívací právo 
na tomto uživatelském obsahu, které je v souladu s mandátem bezplatné a omezené co se týče obsahu, 
území a času.  

8.4. Pokud uvedete odkaz na externí internetové nabídky prostřednictvím hypertextového odkazu anebo 
pokud do vašeho vlastního uživatelského obsahu vložíte externí zdroj informací, bude ležet kontrola 
obsahu v něm uvedeného výhradně na vaší straně. Tento obsah výslovně nepřejímáme za náš vlastní. 
Ochráníte a odškodníte nás za všechny případné nároky třetích stran. E-mailové adresy a neaktivované 
internetové adresy (URL) a jejich části jsou také považovány za hypertextové odkazy. 

8.5. Jste plně odpovědný/á za uživatelský obsah, který nahrajete. Nijak nekontrolujeme, zda je obsah úplný, 
správný, zákonný anebo aktuální ani nekontrolujeme kvalitu obsahu anebo jeho vhodnost ke 
konkrétnímu účelu. 
Ujišťujete nás, že jste jediným vlastníkem všech práv na uživatelský obsah, který přenášíte do 
služeb, anebo že jste držitelem jiného oprávnění (např. platného povolení od držitele práv) na 
nahrání uživatelského obsahu do služeb a udělujete užívací právo a právo na využívání tak, jak 
je uvedeno výše. To platí zejména na autorská práva třetích stran, ochranné známky anebo 
patentová práva a na práva průmyslového vlastnictví anebo práva související s autorským 
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právemdle práva hospodářské soutěže a osobnostních práv. Dále se zavazujete k tomu, že 
nenahrajete žádný uživatelský obsah, který porušuje platné zákony. Jste odpovědný/á za to, že 
uživatelský obsah nebude obsahovat žádné důvěrné informace a že nebudete porušovat žádné 
povinnosti zachování mlčenlivosti.  

8.6. Vyhrazujeme si právo odmítnout nahrát uživatelský obsah anebo zablokovat, případně odstranit, obsah, 
který již byl nahrán (včetně osobních zpráv a zápisů do knih návštěv), pokud vámi nahrávaný obsah 
anebo samotný nahraný obsah povede k porušení těchto „Podmínek registrace a užívání“ anebo pokud 
se vyskytnou konkrétní známky toho, že může dojít k závažnému porušení. V této souvislosti 
zohledníme vaše oprávněné zájmy a zvolíme nejmírnější prostředky k zamezení takového porušení.  
 

9. Pokyny k užívání, pravidla chování (etiketa na internetu)  

9.1. U některých poskytovaných služeb, jako jsou například komunity anebo blogy, jste částečně 
schopen/schopná komunikovat anebo být ve vzájemném kontaktu s ostatními uživateli dané služby 
(např. zasíláním osobních zpráv, účastí v diskusních fórech, zveřejňováním příspěvků v diskusích a 
komentováním obsahu a příspěvků). V rámci uvedených služeb je záměrem podporovat otevřenou a 
slušnou výměnu informací o příslušných námětech. Proto vás žádáme, abyste v diskusích vždy 
udržoval/a slušný a věcný charakter a ve virtuálním dialogu řešil/a rozdíly v názorech konstruktivním 
způsobem. Vaše konstruktivní, užitečné a inovativní příspěvky jsou vítány. Při používání služeb jste 
povinen/povinna dodržovat naše pravidla chování, která jsou uvedena v těchto „Podmínkách registrace 
a užívání“. V případě porušení těchto pravidel chování vám můžeme dočasně anebo trvale zablokovat 
přístup k příslušné službě, viz oddíl 3. 

9.2. Obchodní využití je povoleno výhradně v rozsahu, uvedeném v pododdílu 7.1. Obchodní využití, které 
není povoleno, zahrnuje zejména následující: 
- veškeré nabídky a propagace obsahu, služeb anebo výrobků uživatele i třetích stran za úplatu; 
- veškeré nabídky a propagace a provádění činností s komerčním pozadím jako jsou propagační 

soutěže, slosování, barterové transakce, reklamy anebo pyramidové hry; 
- elektronický anebo jiný způsob shromažďování identit anebo kontaktních údajů (včetně e-

mailových adres) uživatelů (např. k zasílání nevyžádaných e-mailů); 
- využívání dostupných služeb, včetně nabízeného obsahu, za úplatu. 

9.3. Máte zakázáno vyvíjet jakékoliv činnosti u služeb nebo v souvislosti s nimi, které porušují platné zákony, 
které zasahují do práv třetích stran anebo porušují principy ochrany nezletilých osob. Zejména máte 
zakázáno provádět následující činnosti: 
- nahrávat, šířit, nabízet a propagovat obsah, služby anebo výrobky, které jsou pornografické 

anebo podvodné, porušují zákony na ochranu nezletilých osob, zákon na ochranu údajů anebo 
jiné zákony; 

- používat obsah, kterým by mohli být ostatní uživatelé anebo třetí strany dotčeny anebo hanobeny; 
- používat, poskytovat a šířit obsah, služby anebo výrobky, které jsou chráněny zákonem anebo 

zatíženy právy třetích stran (např. autorským právem) bez toho, že k tomuto budete výslovně 
oprávněn/a; 

- vyměňovat si informace a rady o nelegálním anebo nelegálně získaném softwaru a postovat 
produktové klíče anebo odkazy na nelegální anebo prolomená stažení atd.;  

- ukládat, zveřejňovat anebo předávat informace, které zasahují do práv třetích stran, zejména do 
patentů, ochranných známek, autorských práv anebo práv souvisejících s autorským právem, 
obchodními tajemstvími, osobnostními právy anebo vlastnickými právy; 

- poskytovat pokyny o nedovolené manipulaci s technickým zařízením.  
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9.4. Bez ohledu na možné porušení zákona je vám při stahování vašeho uživatelského obsahu a při 
komunikaci s ostatními uživateli dále zakázáno provádět následující činnosti: 
- šířit viry, trojské koně a jiné škodlivé soubory; 
- zasílat zásilky reklamního charakteru, nevyžádané e-mailové zprávy (spamy) a řetězové e-maily; 
- šířit urážlivý, sexuální, obscénní anebo hanlivý obsah anebo komunikaci a takový obsah, který 

slouží k propagaci anebo podpoře rasismu, fanatismu, nenávisti, fyzického násilí anebo 
protiprávních činů (ať už explicitně nebo implicitně); 

- pronásledovat ostatní uživatele, např. jejich opakovaným nevyžádaným kontaktováním anebo i 
navzdory jejich odpovědi, a propagovat anebo podporovat takové obtěžování; 

- žádat jiné uživatele, aby prozradili svá hesla anebo osobní údaje pro obchodní účely anebo pro 
účely, které jsou nezákonné anebo porušují zákon; 

- šířit anebo sdělovat veřejnosti obsah, který bude v rámci služeb k dispozici, s výjimkou toho 
rozsahu, ke kterému budete mít výslovné povolení od příslušného autora anebo v rozsahu, ve 
kterém bude toto zpřístupnění součástí funkcionality služeb; 

- komentovat a hodnotit rozhodnutí přijatá správci a moderátory.  
9.5. Dále jsou zakázány: kroky, které mohou sloužit k narušení bezproblémového poskytování služeb, 

zejména kroky, které mohou nadměrně přetížit IT systémy. Je zakázáno zbytečně postovat komentáře 
k nějakému tématu z toho důvodu, aby se vrátily na prvním místě v seznamu fóra, zejména pokud se 
jedná o posty mimo téma daného tématu, postování stejné zprávy v několika různých tématických 
oblastech, zakládání nových vláken v rámci stejného tématu atd. 

9.6. Pokud se dozvíte o užívání služeb, které bude nezákonné, protiprávní, porušující smlouvu anebo jinak 
neoprávněné, můžete nás kontaktovat a toto neoprávněné užívání ohlásit. Příslušné kontaktní údaje 
najdete v pokynech k právu na odstoupení v oddíle 16.1. U některých služeb také můžete použít zvláštní 
funkci (tzv. „Flag Option“ - „ volba příznaku“), abyste upozornil/a správce a moderátory na příspěvek, 
který porušuje pokyny k použití. Daný případ prošetříme a v případě nutnosti podnikneme další kroky. 

10. Omezení odpovědnosti 
10.1. Pokud jde o služby, které jsou poskytovány bezplatně, v souladu s ustanoveními zákona neseme 

odpovědnost v případě ohrožení života, fyzického stavu anebo zdraví osoby, v případě podvodu, 
úmyslné nebo hrubé nedbalosti, v souladu s ustanoveními uvedenými v německém zákoně o 
odpovědnosti za výrobek [Produkthaftungsgesetz] v rozsahu záruky, kterou jsme poskytli, a v případě, 
že byla otevřena možnost použití oddílu 44a německého zákona o telekomunikacích (TKG).  

10.2. Ve všech ostatních ohledech je naše odpovědnost vyloučena.   
10.3. Výše uvedené omezení odpovědnosti se také bude vztahovat na případ nedbalostního porušení 

povinnosti ze strany našich zákonných zástupců, vedoucích pracovníků anebo osob, které budou 
zapojeny do plnění našich povinností [Erfüllungsgehilfen], a s ohledem na chybu jedné z osob, 
zapojených do plnění naší povinnosti, a osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zástupců a orgánů 
společnosti [Organe].  

11. Odškodnění 
11.1. Jste povinen/povinna nás odškodnit za veškeré nárokované náklady a škody a za nároky vůči nám 

vznesené třetími stranami z toho důvodu, že váš uživatelský obsah zasahuje do jejich práv anebo v 
důsledku vašeho porušení zákona při používání našich služeb.  

11.2. Navíc jste nám povinen/povinna uhradit veškeré náklady, které vzniknou v důsledku uvedeného 
zasahování nebo porušování, zejména náklady na přiměřenou právní obhajobu včetně soudních výloh 
a nákladů na právní zastoupení. Uvedené neplatí, pokud a v tom rozsahu, ve kterém prokážete, že za 
výše uvedené zasahování nebo porušování nenesete odpovědnost. 
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12. Používání údajů a jejich ochrana  
12.1. Máme právo zpracovávat a využívat veškeré informace, které poskytnete a vytvoříte v souvislosti se 

službami, s výjimkou osobních údajů mimo rámec účelu smlouvy, k jakýmkoliv účelům, například ke 
statistickým, analytickým a interním účelům. Toto právo není časově omezeno, je neodvolatelné a 
neomezené co se týče území a obsahu. Dále se na uživatelské údaje vztahuje pododdíl 8.2. 

12.2. Při zpracovávání osobních údajů dodržujeme zákonná nařízení o ochraně údajů. V takovém případě 
jsou informace o shromažďovaných údajích a jejich zpracování uvedeny v našem„Prohlášení o ochraně 
údajů“a v oznámení o ochraně údajů u příslušné služby.  

13. Dodržování předpisů týkajících se kontroly vývozu 
13.1. Budete dodržovat příslušná platná ustanovení národního, nadnárodního a mezinárodního zákona o 

kontrole vývozu a zpětného vývozu, zejména nařízení o kontrole vývozu a zpětného vývozu Spolkové 
republiky Německo, Evropské unie a Spojených států amerických. 

13.2. V této souvislosti zejména ověříte a zajistíte vhodnými opatřeními anebo potvrzeními, že  
- neporušujete právně účinné embargo, také se zohledněním případných omezení vnitrostátních 

transakcí a možných zákazů obcházení;  

- služby a obsah, které poskytujeme, nejsou určeny k užívání, které je zakázáno anebo podléhá 
schválení, jako jsou zejména užívání související se zbraněmi anebo užívání v jaderných anebo 
zbrojních technologiích anebo užívání, uvedená v embargu, pokud vám však nebyly uděleny potřebné 
souhlasy; 

- jsou dodržovány předpisy všech příslušných seznamů sankcí Evropské unie a Spojených států 
amerických, týkajících se obchodních transakcí s fyzickými a právnickými osobami v těchto 
seznamech uvedených, a nedochází k nezákonnému obcházení ustanovení národního, nadnárodního 
nebo mezinárodního práva. 

13.3. Oddíl 11 se použije obdobně s ohledem na ochranu a odškodnění za nároky, vznesené na základě 
nedodržení výše uvedených povinností, stanovených zákonem o kontrole vývozu, ledaže jste za 
porušení povinnosti nenesl/a odpovědnost. Obrácení důkazního břemene s tímto nesouvisí. 

13.4. Smluvní plnění podléhá podmínce, že nebudeme čelit překážkám anebo nepřiměřeným rizikům anebo 
výdajům v důsledku nařízení národního, nadnárodního anebo mezinárodního zákona o zahraničním 
obchodu, zejména zákazům anebo požadavkům na schválení.  

14. Změny těchto „Podmínek registrace a užívání“ 
14.1. Vyhrazujeme si právo tyto „Podmínky registrace a užívání“ kdykoliv měnit, také s účinností v rámci 

stávajících smluvních vztahů. O těchto změnách budete informován/a při vašem prvním přihlášení/užití, 
následujícím po datu účinnosti změn.  

14.2.  Pokud se přihlásíte/užijete službu po datu účinnosti změn, budete muset přijmout změněné „Podmínky 
registrace a užívání“. Pokud souhlasit nebudete, váš uživatelský vztah bude ukončen v souladu s 
oddílem 4. 

15. Různá ustanovení  
15.1. Řešení sporu online v souladu s článkem 14 (1) Nařízení EU o řešení sporů online: Evropská komise 

poskytuje platformu pro řešení sporů online (online dispute resolution - ODR), která je dostupná na 
adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr. Také nás můžete informovat o vašich obavách na adrese 
info@boschrexroth.de.  

15.2. Nezapojujeme se do mimosoudních vyrovnání před spotřebitelskými rozhodčími institucemi.  
15.3. Budou platit zákony Spolkové republiky Německo s výjimkou německého mezinárodního práva 

soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Pokud jste spotřebitel s 
obvyklým místem pobytu v EU a služba bude (také) směřována do země vašeho obvyklého pobytu, 
mohou se na vás také vztahovat závazná pravidla ochrany spotřebitelů platná ve vaší domovské zemi 
v případě, že tato pravidla budou obsahovat pro vás výhodnější podmínky.  

15.4. Pokud jste podnikatel/ka, budou mít výlučnou pravomoc a příslušnost soudy Stuttgartu. Podle našeho 
vlastního uvážení máme také právo podniknout právní kroky v místě vašeho podnikání. 

https://www.boschrexroth.com/en/xc/home/privacy
https://www.boschrexroth.com/en/xc/home/privacy
http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
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15.5. Pokud se některé ustanovení těchto „Podmínek registrace a užívání“ stalo nebo stane neúčinným, 
účinnost ostatních ustanovení nebude touto skutečností dotčena. V takovém případě bude neúčinné 
ustanovení nahrazeno přijatelnou dohodou, která se bude co nejvíce blížit hospodářskému účelu 
původního, neúčinného ustanovení. Stejné platí na dokončení případných smluvních opomenutí. 
 

16. Odstoupení 
16.1. Pokyny k právu na odstoupení 

Pokud jste spotřebitel/ka, máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. 
 
Lhůta pro odstoupení je čtrnáct dní od data, ke kterému byla smlouva uzavřena. 
 
Pro uplatnění vašeho práva na odstoupení musíte učinit jednoznačné prohlášení (např. ve formě dopisu 
zaslaného poštou, telefaxem anebo e-mailem) na  

 
Bosch Rexroth AG 
Zum Eisengiesser 1 
97816 Lohr am Main, Německo  
E-mail:  info@boschrexroth.de 
Tel.: + 49 9352 18-0 (v pracovní dny pondělí až pátek od 8 do 17 hodin) 

 
s informací o vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. K tomuto účelu také můžete použít přiložený 
vzorový „Formulář pro odstoupení“, není to však povinné. K dodržení lhůty pro odstoupení stačí, abyste 
poslal/a informaci o uplatnění vašeho práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty, stanovené pro 
odstoupení od smlouvy. 

16.2. Důsledky odstoupení 
Pokud od této smlouvy odstoupíte, bude vaše užívání ukončeno. 
 

16.3. Vzorový „Formulář pro odstoupení“  
Pokud si od smlouvy přejete odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej na 
 

Bosch Rexroth AG 
Zum Eisengiesser 1 
97816 Lohr am Main, Německo 
E-mail:  info@boschrexroth.de 
Tel.: + 49 9352 18-0 (v pracovní dny pondělí až pátek od 8 do 17 hodin) 

 
Já/my (*) odstupujeme od smlouvy, kterou jsem uzavřel/a/i  
Uzavřena dne: 
Vaše jméno: 
Vaše adresa: 
Váš podpis (pouze v případě, že je na papíře sdělení) 
 
Datum 
 
(*) Smažte nebo vyplňte dle potřeby 
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