Podmínky užití a souhlas se zpracováním
osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Provozovatelem projektu BuddyVET (dále jen „Projekt“) čímž se rozumí webových
stránek buddyvet.cz (dále jen „Web“), mobilní aplikace BuddyVET (dále jen
„aplikace“), profilů na sociálních sítích a dalších přidružených služeb je společnost
Outboxers Ventures s.r.o. , IČO 07922345 se sídlem Jankovcova 1587/8,
Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, spisová značka C309918/MSPH.
I.

Obsahem projektu jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li
uvedeno jinak. Jedná se zejména o informace a články z oboru veterinární
péče poskytované registrovanými veterinárními lékaři, odkazy na jiné odborné
stránky, organizace nebo specialisty či zdravotnická veterinární zařízení a dále
pak o obecnou poradnu veterinárních lékařů, uvedení kontaktních informací
nebo doporučení.

II.

Projekt v žádném případě nenahrazuje odbornou veterinární péči či výkony
veterinárního lékaře nebo jiných odborníků v oblasti veterinární péče. Za
jakoukoli interpretaci informací z Projektu, jakož i škodu vzniklou aplikací rad a
doporučení, či užitím informací z Projektu bez individuální konzultace s
veterinárním lékařem či jiným odborníkem v oblasti veterinární péče v rámci
poskytnutých informací, lékařských či jiných odborných výkonů nenese
provozovatel odpovědnost.

III.

Součástí projektu je poradna veterinárních lékařů. Poradna v žádném případě
nenahrazuje odbornou individuální veterinární péči či jinou odbornou péči.
Poradna slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací a doporučení.
Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou
individuální péči, tedy péči s bezprostředním kontaktem s pacientem, která je
určena k účinné a odpovídající diagnostice a pomoci.

IV.

Projekt si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu uživatelů k
poskytovaným službám. K plánovaným a zásadním změnám obsahu Projektu
bude obvykle připojen i datum provedené změny.

V.

Udělujete tímto souhlas společnosti Outboxers Ventures s.r.o. , IČO 07922345
se sídlem Jankovcova 1587/8, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha. Společnost
je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka
C309918/MSPH (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen

„Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefon,
IP adresa.
Publikováno v Praze, dne 19.4. 2021

