Podmínky užití
Poslední aktualizace: červenec 2016
Coty Inc., její pobočky a dceřiné společnosti (společně "Coty") Vás vítají na
stránkách, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.coty.com a
stránkách značek patřících Coty, včetně všech mobilních verzí nebo
souvisejících mobilních aplikací (souhrnně "Stránky Coty").
Společnost Coty Vám poskytuje, za předpokladu Vašeho souhlasu
s těmito Podmínkami, všechny informace, nástroje a služby dostupné na
stránkách Coty, Používáním jakékoli Stránky Coty vyjadřujete souhlas s
těmito Podmínkami. Pokud nechcete být vázáni těmito smluvními
Podmínkami, nepoužívejte žádné Stránky Coty.
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Další podmínky
Některé funkce nebo služby nabízené na Stránkách Coty se mohou řídit
zvláštními pokyny a podmínkami, které je Coty oprávněna kdykoli zveřejňovat
(dále jen "Dodatečné Podmínky"). Všechny Dodatečné podmínky jsou
nedílnou součástí těchto Podmínek. Ve většině případů jsou Dodatečné
Podmínky specifické pro určitou funkci Stránek Coty nebo službu nebo nabídku
poskytovanou na Stránkách Coty, ale v rozsahu jakýchkoliv rozporů mezi
těmito Podmínkami a jakýmikoli Dodatečnými Podmínkami budou mít tyto
Podmínky přednost.
Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Coty poskytují informace a
upozornění týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních a
neosobních údajů společností Coty ve vztahu ke Stránkám Coty. Přístupem,
stahováním nebo používáním Stránek Coty a přijetím těchto Podmínek se také
řídíte zásadami ochrany osobních údajů společnosti Coty, které se nacházejí
na adrese http://coty.com/privacy-policy, které jsou součástí těchto Podmínek.

Licence a přístup na Stránky
Veškerý obsah Stránek Coty (zejména text, design, grafika, loga, ikony tlačítek,
obrázky, zvuky, zvukové klipy, digitální stahování, kompilace dat a software,
jakož i jejich výběr a uspořádání) (souhrnně "Coty Obsah") je výlučným
vlastnictvím společnosti Coty, jejich poskytovatelů licencí nebo jejich
dodavatelů Coty Obsahu a je chráněna autorskými právy, ochrannými
známkami a jinými příslušnými zákony.
Společnost Coty Vám uděluje omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k
přístupu a osobnímu a neobchodnímu využití Stránek Coty, a to za podmínek
uvedených v těchto Podmínkách. Společnost Coty přísně zakazuje jakákoliv
jiná použití Stránek Coty a Coty Obsahu, a to zejména:
• jakékoli stahování, kopírování, modifikace nebo jiné využívání Coty Stránek
nebo Coty Obsahu pro účely, které jsou soutěžní vůči společnosti Coty nebo
ve prospěch jiného dodavatele nebo třetí strany;
• falšování nebo využívání snímkovacích technik k vložení jakékoli ochranné
známky, loga nebo jiných chráněných informací (včetně obrázků, textů,
rozvržení stránky nebo formulářů);
• jakékoli shromažďování a používání všech produktových informací, popisů
nebo cen;
• jakékoliv použití metaznaček nebo jakéhokoli jiného "skrytého textu"
využívajícího jméno nebo ochranné známky společnosti Coty;
• jakékoli využití těžení dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci
dat;
• jakékoliv ukládání do mezipaměti nebo propojení na Stránky Coty, včetně
způsobu, který zobrazuje Coty, nebo jeho produkty nebo služby, nepravdivým,
zavádějícím, hanlivým, urážlivým nebo jiným způsobem, který Coty podle
svého uvážení může považovat za nevhodný; a
• veškeré nahrávání, odesílání nebo přenos materiálu, který obsahuje
softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy
určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti libovolného počítače.
Získání přístupu na Stránky Coty a zaplacení případných úhrad třetím stranám
(například poskytovateli internetových služeb nebo poplatků za přenos dat) je
Vaší odpovědností. Jste povinen poskytnout a odpovídáte za veškerá zařízení
nezbytná k přístupu na Stránky Coty. Nesmíte obejít žádná opatření, která byla
provedena k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky Coty. Jakýmkoli
neoprávněným přístupem na Stránky Coty zanikají povolení k užívání, která
Vám byla udělena společností Coty pro použití Stránek Coty.
Coty může kdykoli ukončit výše uvedená povolení k užívání z jakéhokoli
důvodu nebo bez uvedení důvodu, s upozorněním nebo bez upozornění,
včetně ukončení pro případné neoprávněné použití. Coty neposkytuje žádná
jiná práva než ta, která jsou zde výslovně uvedena.
Obsah, který odešlete
Návštěvníci mohou zveřejňovat recenze, komentáře a další obsah, odesílat epohlednice a další sdělení a předkládat návrhy, nápady, připomínky, otázky
nebo jiné informace nebo materiály (souhrnně "Uživatelský Obsah") na
Stránkách Coty za předpokladu, že Uživatelský Obsah:

• není důvěrný a chráněný (jako například interní informace, majetkové a
důvěrné informace získané nebo zveřejněné v rámci pracovních vztahů nebo
podle dohod o mlčenlivosti);
• neporušuje žádné patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská
práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví nebo soukromí žádné třetí strany
a není nezákonný, obscénní, vyhrožující, hanlivý, nevhodný nebo jinak
poškozující jakoukoli třetí stranu;
• neobsahuje softwarové viry ani malware;
• nespočívá v politických kampaních, řetězových dopisech, hromadných
zásilkách nebo jakékoliv formě "spamu";
• neobsahuje žádné reklamy ani žádosti jakéhokoliv druhu nebo jiného
obchodního obsahu;
• není určen k vydávání se za jakoukoli osobu nebo entitu a nepoužívá falešnou
e-mailovou adresu, nevydává se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo není
jinak zavádějící, pokud jde o zdroj;
• neobsahuje zprávy od zaměstnanců, kteří nejsou mluvčí Coty nebo kterékoli
z jejích značek, které obsahují důvěrné informace nebo vyjadřují názory týkající
se společnosti Coty a jejích značek;
• nenabízí neoprávněné stahování jakýchkoli chráněných autorských,
důvěrných nebo soukromých informací; a
• neobsahuje osobní údaje (například zprávy, které obsahují telefonní čísla,
identifikační údaje, informace o platebních kartách, čísla účtů, adresy nebo
reference zaměstnavatelů), pokud Coty výslovně nepožádá o poskytnutí
takových informací.
Společnost Coty není povinna, ale vyhrazuje si právo sledovat, odstraňovat
a/nebo upravovat Uživatelský Obsah podle vlastního uvážení.
Zveřejněním jakéhokoliv Uživatelského Obsahu, udělujete společnosti Coty
nevýhradní, neodvolatelnou a trvalou licenci k používání, reprodukování,
úpravě, přizpůsobení, publikování, překládání, vytváření, odvození díla,
distribuci, vysílání a zobrazování takového Uživatelského Obsahu na celém
světě v jakémkoli médiu. Zároveň poskytujete Coty a nabyvatelům licence Coty
právo užívat po celém světě jméno, které jste uvedl v souvislosti s Vaším
Uživatelským Obsahem, pokud se pro to Coty rozhodne. Odpovídáte za
vlastnictví Vašeho Uživatelského Obsahu, který zveřejňujete; že užívání
Vašeho Uživatelského Obsahu neporušuje tyto smluvní podmínky ani
neporušuje patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství,
osobní práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu
soukromí třetí strany; že Uživatelský Obsah neporušuje žádné platné zákony a
předpisy a nezpůsobí škodu žádné osobě nebo subjektu; a odpovídáte za
případnou škodu způsobenou společnosti Coty. V rozsahu v jakém to připouští
platná legislativa, Coty neodpovídá za jakýkoli Uživatelský Obsah, který jste
zveřejnili Vy nebo jakákoli třetí strana na Stránkách Coty nebo jejich
prostřednictvím.
Uživatelské účty
Některé Stránky Coty Vám mohou umožnit vytvoření uživatelského účtu
("účet"). Účet můžete vytvořit pouze pokud jste starší 15 let a poskytnete
přesné registrační údaje požadované příslušnými Stránkami Coty. Odpovídáte

za zachování důvěrnosti uživatelského jména a hesla účtu a za omezení
přístupu k Vašemu počítači. Odpovídáte za to, že tyto informace jsou aktuální,
úplné, přesné a pravdivé. Souhlasíte s tím, že odpovídáte za všechny činnosti
na Vašem účtu, a s tím že poskytnete pouze aktuální, úplné, přesné a pravdivé
informace. Souhlasíte s tím, že okamžitě oznámíte společnosti Coty jakékoli
neoprávněné použití Vašeho hesla nebo účtu a jakékoli jiné porušení
bezpečnosti. Společnost Coty neodpovídá za ztráty nebo škody vzniklé v
důsledku nedodržení těchto povinností.
Společnost Coty si vyhrazuje právo odmítnout službu a / nebo pozastavit nebo
ukončit účty bez předchozího upozornění, pokud jsou tyto podmínky porušeny,
nebo pokud se tak Coty rozhodne.
Přesnost a dostupnost produktů
Společnost Coty vynakládá veškeré možné úsilí k tomu, aby její produkty byly
na Stránkách Coty přesně popsány. Coty však nezaručuje, že popisy a jakýkoli
jiný obsah nebo informace dostupné na Stránkách Coty jsou přesné, úplné,
spolehlivé, aktuální nebo bezchybné.
Odkaz na jakýkoli produkt nebo službu na Stránkách Coty nepředstavuje
nabídku na prodej nebo dodávku tohoto produktu nebo služby a neznamená,
že produkt společností Coty je k dispozici, nebo že název, popis nebo
specifikace produktu nebo služby bude stejný jako obsah uvedený na
Stránkách Coty. Zvláštní doporučení týkající se dostupnosti a vhodnosti
konkrétního produktu nebo služby je třeba vyžádat od místního zástupce
společnosti Coty nebo od distributora.
Obsah třetích stran
Na některých Stránkách Coty mohou třetí strany odlišné od Coty obchodovat,
poskytovat služby nebo prodávat produktové řady, nebo můžete najít odkazy
na některé další webové stránky třetích stran (souhrnně "Stránky třetích stran").
Společnost Coty neodpovídá za posouzení nebo hodnocení a nezaručuje
nabídku žádného z těchto subjektů, ani praktiky týkající se obsahu, bezpečnosti
nebo ochrany osobních údajů kterékoli Stránky třetích stran. Společnost Coty
nepřebírá odpovědnost za akce, produkty a / nebo obsah kterékoli z těchto
Stránek třetích stran. Doporučujeme pečlivě zkontrolovat zásady ochrany
osobních údajů na Stránkách třetích stran a další jejich podmínky používání.
Narušení Stránek
Společnost Coty vyvíjí maximální úsilí, aby minimalizovala narušení Stránek
Coty. Společnost Coty však nezaručuje, že Stránky Coty budou bezchybné a
že služby nebudou přerušeny nebo jinak ovlivněny jakýmikoli problémy nebo
chybami. Společnost Coty nepřebírá žádnou odpovědnost za takové problémy
ani chyby.
Vyloučení a omezení odpovědnosti
STRÁNKY COTY JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ COTY
NA
PRINCIPU "JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI". COTY NEČINÍ ŽÁDNÉ
ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,

OHLEDNĚ PROVOZU COTY STRÁNEK, ANI INFORMACÍ, OBSAHU,
MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB ZAHRNUTÝCH NA STRÁNKÁCH
COTY.
VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁTE VŠECHNY STRÁNKY COTY NA
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. COTY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY,
VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. COTY
NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY COTY, JEJICH SERVERY, NEBO E-MAILY
ODESLANÉ Z COTY NEBO JMÉNEM COTY JEHO POSKYTOVATELI
SLUŽEB NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. COTY
NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM COTY STRÁNEK,
ZEJMÉNA ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY. SHORA
UVEDENÉ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI COTY SE VE SMYSLU
USTANOVENÍ § 2898 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, NEUPLATNÍ V PŘÍPADĚ ÚJMY
ZPŮSOBENÉ ČLOVĚKU NA JEHO PŘIROZENÝCH PRÁVECH, ANEBO
ZPŮSOBENÉ ÚMYSLNĚ NEBO Z HRUBÉ NEDBALOSTI.
Odpovědnost za škodu uživatele
Odpovídáte za škodu způsobenou Coty a zavazujete se hájit Coty Strany proti
veškerým nárokům vyplývajícím z (1) Vašeho porušení těchto Podmínek; (2)
podvodu, který spácháte, nebo Vašeho úmyslného pochybení nebo hrubé
nedbalosti; nebo (3) Vašeho porušení platného práva nebo práv třetí strany.
Příslušná Coty Strana je oprávněna kontrolovat obhajobu jakéhokoli nároku, na
který se toto odškodnění může vztahovat. Za žádných okolností nebudete
vyřizovat jakékoli nároky bez předchozího písemného souhlasu příslušné Coty
Strany.
Změny Stránek COTY
Společnost Coty může tyto Podmínky ukončit a kdykoli a bez předchozího
upozornění zakázat přístup k jedné nebo více Stránkám Coty (nebo kterékoli
jejich části), pokud porušíte jakoukoli povinnost stanovenou v těchto
Podmínkách.
Společnost Coty si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv nebo průběžně změnit
nebo dočasně nebo trvale ukončit Stránky Coty (nebo jakoukoli jejich část) s
upozorněním nebo bez upozornění. Souhlasíte s tím, že Coty nenese
odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli ukončení přístupu
nebo za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení Stránek Coty.

Ochranné známky
Ochranné známky, obchodní názvy, názvy služeb, loga, značky indicií nebo
jiná vlastní grafika zobrazená na Stránkách Coty (souhrnně "Známky") jsou
vlastnictvím společnosti Coty nebo jejích poskytovatelů licencí, poskytovatelů
obsahu nebo jiných stran. Všechny ostatní ochranné známky, které nejsou ve
vlastnictví společnosti Coty nebo jejích dceřiných společností, které se objevují
na Stránkách Coty, jsou vlastnictvím jiných osob, které mohou ale nemusí být

přidruženi, propojeni nebo sponzorováni společností Coty nebo jejími dceřinými
společnostmi.
Nesmíte používat ani zobrazovat žádné značky, které se objevují na jakýchkoli
Stránkách Coty, a to v plném rozsahu, včetně použití jako meta tagů na jiných
stránkách nebo webových stránkách bez písemného souhlasu společnosti
Coty nebo takové třetí osoby, která může vlastnit příslušnou značku.
Nároky z porušení autorských práv
Coty má právo reagovat na tvrzení o porušení autorských práv. Oznámení o
údajném porušení autorských práv třetími stranami musí být zasláno zástupci
společnosti Coty. Pokud se domníváte, že Vaše dílo chráněné autorskými
právy je používáno na Stránkách Coty způsobem, který představuje porušení
autorských práv, obraťte se na našeho zástupce pro autorská práva písemně
s následujícími informacemi (aby byly účinné, oznámení musí být písemné a
poskytnuto našemu zástupci pro autorská práva):
Oznámení o reklamacích na porušení autorských práv třetími stranami musí
být ve formě písemné komunikace se společností Coty, která zahrnuje
následující:
A) elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka
autorských práv;
B) popis díla chráněného autorským právem nebo jiného duševního vlastnictví,
na kterém se domníváte, že bylo porušeno autorské právo, nebo pokud se na
více děl nacházejících se na jedné online stránce vztahuje jediné autorská
právo, tak reprezentativní seznam těchto děl;
C) identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo
má být předmětem protiprávního jednání, a který má být odstraněn nebo ke
kterému má být zakázán přístup, a popis, kde se tento materiál nachází na
příslušných Stránkách Coty;
D) Vaše adresa, telefonní číslo a případně e-mailová adresa;
(E) prohlášení, že jste v dobré víře věřili, že sporné použití není povoleno
vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
(F) místopřísežné prohlášení, že výše uvedené informace ve Vašem oznámení
jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat
jménem vlastníka autorských práv.
Obchodního zástupce společnosti Coty pro oznámení o reklamacích na
porušení autorských práv můžete kontaktovat takto:
Emailem: DMCA-agent@cotyinc.com
Poštou: Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17. patro New York,
New York 10118.
Telefonicky: 212-479-4300
Kontrola vývozu
Berete na vědomí, že veškeré zakoupené zboží licencované nebo prodávané
na Stránkách Coty může podléhat zákonům a nařízením o celních a vývozních
kontrolách Spojených států amerických, případně celním a vývozním zákonům
a nařízením země, ve které jsou výrobky jinak prodávány, vyráběny a
doručovány. Zakoupením, stahováním nebo používáním technologií nebo

softwaru ze Stránek Coty souhlasíte s dodržováním platných zákonů, pravidel
a předpisů a souhlasíte a zaručujete, že nebudete elektronickým přenosem
nebo jiným způsobem přenášet software nebo technologie do zahraničí v
rozporu se zákonem.
Všeobecné
Tyto podmínky, včetně zásad ochrany osobních údajů společnosti Coty
umístěných na adrese http://coty.com/privacy-policy a jakýchkoli dodatečných
podmínek, které můžete uzavřít se společností Coty v souvislosti se Stránkami
Coty, představují úplnou dohodu mezi Vámi a společností Coty ohledně
Stránek Coty.
V případě, že dojde mezi společností Coty a Vámi jako spotřebitelem ke vzniku
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb,
který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.
Aktualizace těchto podmínek
Coty si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit nebo aktualizovat bez
předchozího upozornění a Vaše další používání Stránek Coty poté, co
zveřejníme revidované smluvní podmínky, znamená, že souhlasíte s tím, že
budete vázáni těmito změnami nebo aktualizacemi. O změnách těchto
Podmínek Vás budeme informovat zveřejněním nových Podmínek a aktualizací
data "poslední aktualizace" v horní části těchto Podmínek.
Pokud bude některá z těchto podmínek považována za neplatnou, chybnou
nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude tento termín nebo podmínka
považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost
všech zbývajících podmínek.
Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto Podmínek, zašlete
nám e-mail nebo dopis na:.

