
PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK  

„www.hippmlekarna.cz“ 

 
Společnost Hipp Czech s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice, Pekařská 628/14, PSČ 155 00, IČ: 257 80 
239, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 69578 (dále jen 
„Provozovatel“) vydává Podmínky pro používání internetových stránek www.hippmlekarna.cz (dále je 
„Podmínky“), které provozuje s tím, že tyto Podmínky jsou závazné pro každou osobu, která internetové 
stránky používá, zejména pro účely rezervace produktů HiPP.  

Tyto Podmínky doplňují obchodní a reklamační podmínky, které jsou rovněž uveřejněny na internetové 
stránce www.hippmlekarna.cz (uvedená doména dále jen „Internetové stránky“) a které upravují 
podmínky rezervace produktů HiPP při použití Internetových stránek. 

 

Ochranná známka, doména, autorská práva 

Provozovatel informuje, že je (i) přihlašovatelem kombinované ochranné známky „mLékárna“, (ii) 
výhradním oprávněným k užívání Internetových stránek, prostřednictvím které nabízí uživatelům-
spotřebitelům pro jejich osobní potřebu rezervaci produktů HiPP v souladu s Podmínkami a (iii) 
držitelem všech majetkových autorských práv k Internetovým stránkám a uvedené ochranné známce. 

Každý uživatel Internetových stránek je oprávněn tyto využívat pouze k účelu, ke kterému je 
Provozovatel provozuje ve smyslu Podmínek. Žádný uživatel není oprávněn s obsahem Internetových 
stránek nakládat jakkoliv jinak, zejména se zakazuje jakékoliv kopírování, rozmnožování či 
nekalosoutěžní jednání, jak jsou taková zakázaná jednání vymezena dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy, zejména autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách a občanským 
zákoníkem v platném a účinném znění.  

Provozovatel se nezavazuje vůči žádné osobě k zajištění nepřerušeného provozování Internetových 
stránek a za jejich technickou bezvadnost po celou dobu provozu a tudíž ani žádné osobě za jakékoliv 
poruchy Internetových stránek, jejich dočasnou nefunkčnost či výpadky; nároky na jakékoliv 
kompenzace škod způsobených vadou v provozu Internetových stránek jsou vyloučeny a každý uživatel 
Internetových stránek tuto skutečnost při jakémkoliv zahájení užívání Internetových stránek bere na 
vědomí a souhlasí s ní.  

Provozovatel je oprávněn kdykoliv jakýmkoliv způsobem měnit obsah Internetových stránek nebo 
přerušit či zrušit jejich provozování, případně Internetové stránky převést na třetí osobu. 

 

Ochrana osobních údajů 

Na ochranu osobních údajů v souvislosti s užíváním Internetových stránek k účelu, pro který jsou 
provozovány, se vztahují zásady a pravidla uvedená v Podmínkách, na které Provozovatel odkazuje. 

 

Informace o používání cookies 

Provozovatel informuje všechny uživatele, že Internetové stránky používají technologii cookies, tj. krátké 
(miniaturní) textové soubory, umožňující Provozovateli lépe porozumět chování uživatelů, kteří mají 
zájem o přístup (prohlížení a užívání) na Internetové stránky. Provozovatel přepokládá, že každý 
uživatel vstupující na Internetové stránky souhlasí s ukládáním krátkých textových souborů cookies 
z Internetových stránek na PC (pevný disk), příp. mobilní zařízení použité k návštěvě Internetových 
stránek, pokud při vstupu na Internetové stránky nezmění nastavení PC, resp. mobilního zařízení. 
Soubory cookies jsou standardně používány téměř všemi webovými portály nabízejícími dodávky či 
služby.  

Používání souborů cookies mj. umožňuje vyšší komfort pro uživatele Internetových stránek při jeho 
dalších návštěvách (vstupech) tím, že se přizpůsobují jejich individuálním preferencím (např. formou 
automatizovaného zobrazování již navštíveného obsahu, zejména konkrétních produktů Hipp). 

Samotný soubor cookie je složen z řetězce písmen a číslic, nesbírá a neobsahuje žádné informace, a 
není žádným virem, není nastaven tak, aby vytvářel své vlastní kopie nebo se šířil do jiných sítí. Soubory 
cookies obvykle obsahují název webové stránky, čas koncového zařízení a rozlišení ukládaných  dat. 
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Vstupem na Internetové stránky uživatel uděluje Provozovateli souhlas s užíváním technologie cookies 
a používáním údajů získaných prostřednictvím Internetových stránek využívajících tuto technologii na 
každý a všechny účely uvedené výše v tomto dokumentu. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem 
neurčenou dobu a je možné jej kdykoli, bezplatně, písemně formou dopisu na adresu sídla 
Provozovatele odvolat. Provozovatel upozorňuje, že odvolání souhlasu nebo zablokování technologie 
„cookies“ (ve webovém prohlížeči PC, resp. mobilního zařízení) včetně zablokování tzv. nevyhnutelně 
potřebných (Strictly Necessary) cookies, může omezit, příp. vyloučit přístup na Internetové stránky 
anebo funkcionalitu Internetových stránek nebo jejich částí. 

 
 
V Praze dne 17.10.2016 
 
 
Hipp Czech s.r.o. 


