PODMIENKY POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ LOKALITY
Pre prístup na tieto webové stránky, ktoré sú vo vlastníctve Iveco SpA, Via Puglia 35, 10156 TORINO
(ďalej len IVECO), musíte súhlasiť s podmienkami uvedenými nižšie. Ak nesúhlasíte s týmito
podmienkami používania, nemáte oprávnenie ísť na ďalšie stránky tejto webovej lokality. Tieto
podmienky používania, informácie a materiály obsiahnuté na týchto stránkach podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
Prístup podľa miestnych obmedzení. Webové stránky a všetky informácie a funkcie v nich obsiahnuté
nie sú určené na, alebo určené na použitie, osoby s bydliskom alebo sa nachádza v akejkoľvek jurisdikcii,
kde je rozloženie týchto informácií alebo funkcií je v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo je
predmetom získania podľa odboru, dcérska spoločnosť alebo pobočka kancelária licencií IVECO, alebo
povolenie nie je k dispozícii pre IVECO.
Služby a produkty. Je možné, že výrobky a služby, prezentované na internetových stránkach IVECO
nemôžu byť predané, alebo nemôže byť k dispozícii pre obyvateľov niektorých krajín. Z tohto dôvodu,
IVECO si vyhradzuje právo posúdiť, nezávisle a s najširšou uváženia, možnosť neposkytovať výrobkov
alebo služieb uvedených na webových stránkach v niektorých krajinách.
Žiadna ponuka. Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach IVECO sú prezentované len pre
informačné účely. Nie zverejnené informácie predstavuje Naliehanie, ponuku alebo odporúčanie na kúpu
alebo predaj služieb.
Žiadna záruka. Informácie a materiály obsiahnuté na webových stránkach IVECO sú poskytované "tak
ako je" a závisí na dostupnosti. IVECO neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, či výslovné alebo
implicitné, pokiaľ ide o informácie a funkčnosti obsiahnuté na webových stránkach, a najmä s ohľadom
na vlastníctvo, dodržiavanie zákona, porušenie, obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.
Ani IVECO alebo skupina spoločnosti, pobočky, partneri, poskytovatelia licencií a dodávatelia musia
poskytovať licenciu na niektoré záväzky na nasledujúce: (i), že web spĺňa potreby užívateľa, (ii) že
webové stránky funguje nepretržite, včas, bezpečné, bez chýb , alebo (iii) výsledky, ktoré sú získané
pomocou webovej stránky (vrátane informácií a materiálov na týchto stránkach), sú správne, úplné,
presné a aby zodpovedali požiadavkám inak užívateľov. V rozsahu povolenom zákonom, IVECO odmieta
akúkoľvek zodpovednosť z jej strany, jej riaditelia, zamestnanci a zástupcovia proti žiadnej strane za
všetky straty, záväzky, náklady, nárok, náklady alebo škody alebo iné priame alebo nepriame, v zmluve
alebo delikt, vrátane nedbanlivosti vyplývajúce z alebo na základe použitia webových stránkach IVECO
alebo na týchto webových stránkach, aj keď vedel, IVECO, že takáto možnosť môže nastať.
Odkazy. Na webových stránkach IVECO môže obsahovať obsah tretích strán alebo odkazy na webové
stránky tretích strán. Tieto obsah a odkazy sú poskytované len pre vaše pohodlie a pre vašu informáciu.
IVECO nemá žiadnu kontrolu nad akéhokoľvek obsahu alebo webové stránky alebo webové stránky a
neprijíma žiadnu zodpovednosť, nerobí žiadne záruky alebo prezerať, najmä pokiaľ ide o presnosť,
predmet, kvality alebo stav aktualizácie tohto obsahu. IVECO nezodpovedá za obsah webových stránok
alebo webových stránok, alebo ktoré sú prepojené (pomocou odkazu alebo rámovanie) IVECO webové
stránky.

Práva duševného vlastníctva. IVECO, alebo tretia strana vlastník si ponecháva všetky práva, nároky a
záujmy (vrátane autorských práv, ochranných známok, patentov a akýchkoľvek a všetkých ostatných práv
duševného vlastníctva alebo iné právo) na všetky informačné a všetok obsah (vrátane všetkých textov,
dát, grafiky a loga) na internetových stránkach IVECO. Jednotlivé stránky a / alebo časti webových
stránok IVECO môžu byť vytlačené iba pre osobnú potrebu alebo vnútorné použitie. Užívatelia týchto
stránok nesmie upravovať, kopírovať, prenášať, distribuovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať,
publikovať, licencovať, prevádzať alebo použiť na vytvorenie odvodených diel, alebo akýmkoľvek iným
spôsobom pre komerčné alebo verejné účely informácií, textu, grafiky, obrázky, videoklipy, adresáre,
databázy, zoznamy alebo softvér získať na webových stránkach IVECO alebo ich častí, bez najprv získať
písomný súhlas IVECO. Systematické získavanie obsahu webových IVECO vytvárať alebo kompilovať,
priamo alebo nepriamo (, či už prostredníctvom robotov, pavúky, automaty alebo manuálne procesy)
zhromažďovanie, zostavovanie, databázy alebo adresáre alebo vytvorením odkazov na webové stránky
IVECO, bez najprv získať písomný súhlas iveco. Je zakázané používať ochranné známky spoločnosti IVECO
pre akékoľvek účely, bez písomného súhlasu boli získané zo IVECO.
Ochranná doložka. Ak súd alebo príslušný orgán predpokladá, že akékoľvek ustanovenie týchto
Podmienok používania je nevymáhateľné, nezákonné alebo nevymáhateľné v jeho právnom systéme,
musí byť neefektívnosť, nezákonnosť alebo nevymáhateľnosť predmetného ustanovenia nie je dotknutá
platnosť, zákonnosť alebo použiteľnosti takýchto podmienky použitia v iných jurisdikciách.
Konflikt s dodatočnými podmienkami. Niektoré webové stránky alebo oblasti webových stránok IVECO
môžu obsahovať ďalšie podmienky a zrieknutie. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami
používania a dodatočné podmienky, bude táto vládnuť týchto webových stránok alebo oblastí.
Ochrana osobných údajov. Použitie osobných informácií poskytovaných alebo získané prostredníctvom
tejto webovej stránky alebo v súvislosti s To isté sa vykoná len v súlade s talianskymi právnymi predpismi
v oblasti ochrany súkromia a ochrana osobných údajov uverejnenou nižšie.
Uzavretie internetových stránok. IVECO si vyhradzuje výlučné právo zrušiť všetky alebo časť týchto
stránok kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia alebo potreba súhlasu.
IVECO nenesie žiadnu zodpovednosť za skladovanie alebo ukladanie akéhokoľvek obsahu a / alebo
užívateľského obsahu zverejnené na internetových stránkach.

OCHRANA SÚKROMIA
V konzultácii tohto webu môžu byť použité niektoré údaje týkajúce sa identifikovateľnej alebo
identifikovaných osôb. Spracovanie týchto údajov vykonáva: Iveco SpA, so sídlom v Turíne (Taliansko),
Via Puglia 35, 10156. Spracovanie týkajúce sa webových služieb tohto webu je vykonávané v kancelárii
vyššie uvedenej spoločnosti Iveco SpA a je vykonávané iba technikmi Iveco SpA, alebo osobami určenými
na vykonanie občasnej prevádzkovej údržby.

Navigačné dáta. Informačné systémy a softvérové postupy ustanovené pre fungovanie tohto webu, pri
svojom bežnom riadení, získať niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitná v užívaní
internetových protokolov komunikácie. Táto informácia nie je pozbieral v poriadku, aby sa podieľali na
zistené predmety, ale na osobitnú povahu týchto informácií umožňuje identifikáciu používateľa pomocou
spracovania alebo spojenie s inými údajmi vlastnených tretími stranami. V tejto kategórii sú zahrnuté
údaje: IP adresa, doménové mená kalkulátora používa užívateľ, Uniform Resource Identifier (URI adresa),
ktoré môžu identifikovať požadované zdroje, čas žiadosti, metóda použitá na podanie žiadosti o server,
rozmer súboru získaného v odpovedi, číselný kód, ktorý indikuje stav odpovede ponúkaného servera
(úspešný záver, chýb, atď) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a informačných nástrojov
používaných užívateľ. Tieto údaje sa používajú s jedinečným cieľom získať štatistické a anonymné
informácie o používaní webovej stránky a za účelom kontroly správne fungovanie a sú odstránené
okamžite po spracovaní. Tieto údaje by mohli byť použité pre overenie prípadnej trestnej zodpovednosti
v prípade trestných činov spáchaných na tomto webe: okrem tomto prípade sú údaje týkajúce sa
koncových užívateľov uchovávajú najviac 7 dní. Použitie cookies (ktoré nie sú trvalo uložené na počítači
koncového užívateľa a zmizne s uzavretím prehliadača) je prísne obmedzená na odovzdávaní
identifikačných značiek na zasadnutí (tvorenej náhodných čísel generovaných serverom), ktorý sú
nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečného a účinného navigáciu na tejto webovej stránke. V session
cookies použité na tejto stránke sa zabránilo využiť iných informačných techník, ktoré sú potenciálne
škodlivé pre súkromie plavbu na užívateľa a neumožňujú získavania osobných údajov, ktoré môžu
identifikovať užívateľa.
Informácie poskytnuté zákazníkom. Zákazník má možnosť poskytovať osobné údaje prostredníctvom
formulárov a modulov, aby bolo možné aktivovať službu. Ak zákazník neposkytne tieto údaje, bude
nemožné pre Iveco SpA službu poskytnúť. Osobné údaje sú spracovávané s automatizovanými nástrojmi
pre dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie purposed, pre ktoré sa zberajú. Osobitné bezpečnostné
opatrenia dodržiavať, aby sa zabránilo strate dát, nezákonné alebo nesprávne použitie látky a
neautorizovaného prístupu.
Práva zákazníka. Predmet, ktorého osobné údaje sú uvádzané, má právo získať v ktorúkoľvek dobu
potvrdenie existencie či neexistencie rovnakých dát a poznať obsah a ich pôvod, pre kontrolu správnosti
alebo požiadať o integráciu alebo aktualizáciu alebo opravu podľa článku 7 talianskej vyhlášky 196/2003.
Podľa toho istého článku, má zákazník právo požadovať odstránenie, transformácia v anonymnej forme,
alebo blokovanie údajov spracovaných v rozpore s talianskym právom, ako aj právo odmietnuť v žiadnom
prípade za legitímneho dôvodu, aby ich spracovanie.

