Informácie o webe McDonald’s 360
Autorské práva
Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.mcdonalds360.sk je spoločnosť
McDonald’s ČR spol. s r. o., so sídlom Řevnická 170/4, 155 21 Praha-Zličín, zapísaná v obchodnom
registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 1901, IČO: 16191129, DIČ:
CZ16191129, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať
majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľovi
náležia všetky autorské práva k všetkému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na
stránkach www.mcdonalds360.sk, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky,
všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj výberu a spôsobu usporiadania súborov
nachádzajúcich sa na týchto stránkach.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a používateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito
pravidlami používania internetových stránok www.mcdonalds360.sk (ďalej len „Pravidlá“). Pravidlá
sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len „Používatelia“). Používateľ vyjadrí
súhlas s Pravidlami tým, že vstúpi na akúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa alebo akýmkoľvek
spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.
Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.mcdonalds360.sk, s výnimkou tohto
dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch vyslovene
stanovené inak.

Cookies
„Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na harddisk počítača
Používateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré
Používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie.
Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe
anonymných dátových objektov Prevádzkovateľ napríklad sleduje celkový počet návštevníkov na
týchto stránkach.
Ak Používateľ nechce cookies používať alebo ak chce, aby mu internetový prehliadač použitie cookies
oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak Používateľ zablokuje
všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky
Na stránkach www.mcdonalds360.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá
Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa oboznámiť s ich
zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za
postupy a politiku iných subjektov.

Kódy tretích strán
Na tomto webe trvalo používame kódy od spoločností Google, Facebook a Adform, ktoré nám
pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú. Pri prebiehajúcich
kampaniach sa môžu na webe krátkodobo objaviť aj kódy ďalších meracích nástrojov.

Vyhlásenie o prístupnosti
Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu
aj všetkých svojich funkčností pre všetkých Používateľov internetu.

Informácie o autoroch webu
Tieto www stránky vybudoval tím DDB a.s. (www.ddb.cz). Ak nám chcete poslať správu, môžete tak
urobiť na hello@ddb.cz.

