Právní informace & sdělení
Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu
zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení („služby Parker“)
společnosti Parker-Hannifin Corporation a/nebo jejích dceřiných
společností, propojených společností, přidružených společností,
zástupců, poradců, dodavatelů, distributorů, partnerů a držitelů licencí
(„Parker“ či „organizace Parker“), souhlasíte s následujícími podmínkami.
POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, SLUŽBY PARKER NEPOUŽÍVEJTE.
Bezpečnost
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELHÁNÍ NEBO NESPRÁVNÝ VÝBĚR NEBO NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A
SLUŽEB A/NEBO INFORMACÍ ČI JINÉHO OBSAHU POPSANÉHO V RÁMCI SLUŽEB
PARKER MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT, ZRANĚNÍ OSOB A ŠKODU NA MAJETKU.
• Služby Parker mohou nabízet možnosti výběru komponentů nebo systémů pro další
prověření uživateli, kteří mají odborné technické znalosti.
• Uživatel je výlučně odpovědný za konečný výběr komponentu nebo systému, který musí
učinit na základě vlastní analýzy a testování, a za to, že zajistí splnění všech požadavků
týkajících se výkonu, odolnosti, údržby, bezpečnosti a upozornění ve věci jejich
používání. Uživatel musí analyzovat veškeré aspekty používání, dodržovat normy
obvyklé v daném odvětví a řídit se informacemi o produktu, které jsou uvedeny
v platném produktovém katalogu a v jakýchkoli jiných materiálech, které mu poskytne
organizace Parker.
• Pokud organizace nabídne uživateli k výběru komponenty nebo systémy na základě
jeho údajů nebo specifikace, je odpovědností uživatele určit, že takovéto údaje a
specifikace jsou vhodné a dostatečné pro veškeré aplikace i rozumně předvídatelné
používání těchto komponentů a systémů.
Podrobné informace najdete v oddíle Bezpečnost na parker.com.

Zásady ochrany osobních údajů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přečtěte si prosím následující zásady, abyste se seznámili s tím, jak bude nakládáno
s vašimi osobními informacemi (údaji), které poskytnete v rámci používání služeb Parker,
stahování či přístupu k těmto službám jiným způsobem. Tyto zásady se mohou čas od času
změnit, proto prosím tuto stránku pravidelně navštěvujte. Zásady ochrany osobních údajů
webových stránek, na které služby společnosti Parker odkazují, se mohou od zásad
společnosti Parker lišit a Parker za ně nenese odpovědnost. Další informace najdete v oddíle
Zásady ochrany osobních údajů na parker.com.
Sdělování a používání informací (údajů)
Organizace Parker je oprávněna používat, uchovávat a sdílet veškeré osobní informace
(údaje), které v rámci využívání služeb Parker uvedete, k tomu, aby vám poskytovala služby
spojené s našimi produkty, službami, obsahem a reklamními sděleními.
Společnost Parker vaše osobní informace (údaje) neprodává, neobchoduje s nimi ani je
nepronajímá jiné osobě mimo organizaci Parker. Jsme však oprávněni sdělovat informace
(údaje) ve zvláštních případech, kdy se v dobré víře domníváme, že takovéto jejich sdělení je
nezbytné za účelem dodržení právních předpisů, identifikace osob nebo podání žaloby proti
osobám, které případně porušují naše podmínky užívání a poskytování služeb, vymáhání
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nebo uplatňování podmínek jakékoli z našich smluv o užívání, nebo za účelem ochrany práv,
majetku či bezpečnosti společnosti Parker a ostatních.
Parker je mezinárodní společnost a služby Parker využívají osoby na celém světě. Veškeré
informace (údaje), které nám při využívání služeb Parker poskytnete, mohou být poslány na
server mimo zemi, ve které je zadáte, a mohou být používány, uchovávány a zpracovávány
mimo zemi, ve které byly zadány.
Jsme oprávněni používat určité informace (údaje) shromážděné v rámci služeb Parker
k tomu, abychom zpracovávali demografické údaje o našich uživatelích, prodejích a
dopravních systémech a informace o souvisejících webových stránkách, a i jinak pro účely
vývoje, dodávky a zdokonalování našich produktů, služeb, obsahu a reklamy. V případě, že
takovéto údaje budou předány třetí straně (osobě), nebudou obsahovat žádné osobní
informace (údaje).
Služby založené na zjištění polohy
K využívání některých služeb založených na zjištění polohy je nezbytné zadat vaše osobní
informace (údaje). Za účelem poskytování služeb založených na zjištění polohy je Parker
oprávněn shromažďovat, používat a sdílet přesné údaje o poloze, včetně zeměpisné polohy
vašeho počítače nebo zařízení v reálném čase. Tyto údaje o poloze jsou shromažďovány
anonymně ve formě, dle které není možná identifikace vaší osoby, a organizace Parker je
používá za účelem poskytování a zdokonalování produktů a služeb založených na zjištění
polohy. Například, jsme oprávněni sdílet zeměpisnou polohu s poskytovateli aplikací, pokud
budete souhlasit s jejich službami v oblasti lokalizace.
Zabezpečení
Vyvineme veškeré náležité úsilí, abychom zajistili bezpečnost našeho systému, a
vynasnažíme se, abychom ochránili jakékoli osobní informace (údaje), které nám
prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete. Bezpečnost veškerých údajů
přenášených prostřednictvím internetu však bohužel zaručit nemůžeme.
Soubory cookies
Služby Parker mohou využívat soubory cookies a jiné technologie, jako jsou pixelové tagy a
internetový nástroj web beacon. Díky těmto technologiím vám můžeme zpříjemnit využívání
služeb Parker. Informace (údaje) získané pomocí těchto technologií mohou být považovány
za osobní údaje nebo jiné údaje než jsou osobní údaje, a to vždy v závislosti na platných
právních předpisech. Váš prohlížeč či vaše zařízení lze pravděpodobně nastavit tak, aby
zamezilo fungování těchto technologií, ale pak možná nebudete moci služby Parker využívat.
IP adresy
IP adresa je číslo, které se používá k identifikaci počítače, aby vám mohla být zaslána data,
která požadujete, např. webové stránky. Náš internetový server může IP adresy automaticky
shromažďovat za účelem správy našeho systému a pomoci s diagnostikou problémů našeho
serveru.
Objednávání
Prostřednictvím služeb Parker můžete objednávat produkty Parker. Objednáváte-li zboží
prostřednictvím služeb Parker, budou uvedené údaje o kreditní kartě přeneseny
v zabezpečeném formátu s použitím softwaru pro zabezpečení dat (SSL), který je zašifruje.
Informace o vaší kreditní kartě budou samozřejmě předány finanční instituci ke zpracování
platby kreditní kartou.
Registrovaní uživatelé
Prostřednictvím služeb Parker se můžete stát registrovaným uživatelem. Jakmile se stanete
registrovaným uživatelem, jsme oprávněni požádat vás o jméno, e-mailovou adresu a ostatní
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informace (údaje). Můžete být dotázáni, zda si budete přát dostávat e-mailové zprávy
s informacemi o našich produktech nebo jiné informace, které by vás mohly zajímat. Bez
vašeho souhlasu vám takovéto zprávy posílat nebudeme.
Souhlas
Užíváním služeb Parker dáváte organizaci Parker souhlas k tomu, aby shromažďovala a
používala výše uvedené informace (údaje).
Uživatelé mladší 13 let
Je-li vám méně než 13 let, neuvádějte na těchto webových stránkách žádné osobní
informace (údaje) bez vědomí a bez svolení rodičů nebo opatrovníka.

Podmínky užívání a poskytování služeb
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorské právo
Copyright©2012 Parker Hannifin Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Bez předchozího
souhlasu Parker-Hannifin Corporation nelze obsah služeb Parker v jakékoli formě ani
jakýmkoli způsobem kopírovat, reprodukovat, nahrazovat, šířit, zveřejňovat, zobrazovat,
měnit ani přesouvat. Porušení autorského práva představuje porušení federálního zákona,
které může vést k trestněprávní a občanskoprávní odpovědnosti.
Omezení záruky
Údaje a informace obsažené ve službách Parker se považují za přesné, ALE JSOU
POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A BĚŽÍ“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, AŤ JIŽ
VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, ZEJMÉNA VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, IMPLICITNÍCH
ZÁRUK PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO PŘÍSLUŠNÝ ÚČEL. Organizace Parker
není v žádném případě odpovědná za jakoukoli náhradu škody (újmy) jakéhokoli druhu,
včetně náhrady jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné škody (újmy), vztahující se
k používání těchto webových stránek, vyjma omezení uvedených v platných právních
předpisech. Produkty a služby Parker jsou garantovány, pokud vůbec, jen v souladu se
související nabídkou prodeje.
Odkazy na webové stránky třetích stran
Jakékoli odkazy v rámci služeb Parker mohou uživateli umožnit tyto služby opustit. Webové
stránky, na které je odkazováno, nemusí být pod dohledem společnosti Parker a společnost
Parker není odpovědná za obsah jakýchkoli propojených webových stránek nebo odkazy
uváděné na takovýchto propojených webových stránkách. Společnost Parker je oprávněna
uvádět takovéto odkazy pouze jako určitý druh poskytované výhody a uvedení jakéhokoli
odkazu neznamená, že Parker takovéto webové stránky podporuje.
Přístup uživatelů
Společnost Parker je oprávněna kdykoli dle vlastního uvážení: 1) zrušit přístup jakéhokoli
uživatele služeb Parker; 2) upravovat, měnit, stáhnout, vymazat nebo vyřadit jakoukoli službu
Parker a/nebo jakékoli z těchto podmínek užívání jako celek či zčásti.
Ochranná známka
Parker, „Parker-Hannifin“ a/nebo jiná jména Parker či názvy produktů uváděné v tomto
dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Parker-Hannifin
Corporation. Jiné produktové názvy nebo jména společností uvedené v tomto dokumentu
mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.
Software a soubory ke stažení
Jakýkoli software, program či soubor (společně dále jen „software“), které mohou být dány
k dispozici ke stažení ze služeb Parker, mohou být díla společnosti Parker a/nebo jejích
dodavatelů chráněná autorským právem. Používání softwaru se řídí podmínkami tohoto
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sdělení a licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je případně k softwaru připojena
nebo v jeho rámci uvedena („licenční smlouva“). Software je dán k dispozici ke stažení
výlučně pro jeho užívání koncovými uživateli či jiným způsobem v souladu s licenční
smlouvou. Jakákoli reprodukce nebo redistribuce softwaru, která není v souladu s licenční
smlouvou, je ze zákona výslovně zakázána. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO,
KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO
MÍSTO NEBO MÉDIUM PRO ÚČELY JEHO DALŠÍ REPRODUKCE A REDISTRIBUCE SE
VÝSLOVNĚ ZAKAZUJE. NA SOFTWARE SE VZTAHUJÍ JEN ZÁRUKY, KTERÉ JSOU
PŘÍPADNĚ UVEDENY V PODMÍNKÁCH LICENČNÍ SMLOUVY. SPOLEČNOST PARKER
TÍMTO VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU,
VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI
PRO PŘÍSLUŠNÝ ÚČEL, PRÁVNÍHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
VYJMA, JAK JINAK OMEZUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, A VYJMA, JAK JE
ZARUČENO V LICENČNÍ SMLOUVĚ.
Licence pro Parker
Posíláním zpráv, nahráváním souborů, vkládáním údajů či účastí na komunikaci
prostřednictvím služeb Parker v jakékoli jiné formě udělujete subjektům organizace Parker
bezplatnou, trvalou, nevýlučnou, neomezenou a globální licenci k:
1. užívání, kopírování, udělování sublicencí, přizpůsobování, předávání, dalšímu přenosu a
distribuci jakékoli takovéto komunikace a/nebo k jejímu zveřejnění či zobrazení;
2. sublicenci třetím stranám (osobám) neomezeného práva uplatňovat jakékoli z výše
uvedených práv udělených s ohledem na komunikaci.
Výše uvedené zahrnuje právo využívat jakákoli majetková práva v takovéto komunikaci,
zejména včetně práv plynoucích z autorského práva, práv k ochranné známce, ochranné
známce služeb, práv plynoucích z právních předpisů upravujících patentové právo či jiné
duševní vlastnictví platných v jakékoli příslušné jurisdikci.
Vyloučení právní odpovědnosti
PARKER NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE JAKÝCHKOLI SLUŽEB PARKER BUDOU
NEPŘERUŠENÉ ČI BEZVADNÉ, ŽE VADY BUDOU ODSTRANĚNY NEBO ŽE SLUŽBY
PARKER NEBO SERVER, JEHOŽ PROSTŘEDNICTVÍM JSOU TYTO SLUŽBY PARKER
DÁVÁNY K DISPOZICI, NEOBSAHUJÍ VIRY ČI JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. TOTO
VYLOUČENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA JAKOUKOLI NÁHRADU
ŠKODY (ÚJMY) NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI SELHÁNÍM VÝKONU,
CHYBOU, OPOMENUTÍM, PŘERUŠENÍM, VYMAZÁNÍM, VADOU, PRODLENÍM
V PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM KOMUNIKAČNÍ
LINKY, KRÁDEŽÍ NEBO ZNIČENÍM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM,
POZMĚŇOVÁNÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM ZÁZNAMŮ, AŤ JIŽ Z DŮVODU PORUŠENÍ
SMLOUVY, PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO Z JAKÉHOKOLI JINÉHO
DŮVODU. SPECIFICKY UZNÁVÁTE, ŽE SPOLEČNOST PARKER NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA
HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ JINÝCH ODBĚRATELŮ ČI TŘETÍCH
STRAN (OSOB) A ŽE POUZE VY NESETE RIZIKO ÚJMY PLYNOUCÍ Z VÝŠE
UVEDENÉHO. VYJMA, JAK JINAK OMEZUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, PARKER ANI
ŽÁDNÁ OSOBA NEBO SUBJEKT PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝVOJI, VÝROBĚ NEBO
DISTRIBUCI SLUŽEB PARKER NEBO SOFTWARU, NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI NÁHRADU ŠKODY (ÚJMY), ZEJMÉNA VČETNĚ, ALE
NIKOLIV POUZE, NÁHRADY PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ A NÁSLEDNÉ
ŠKODY (ÚJMY) NEBO NÁHRADY ŠKODY (ÚJMY) PLNÍCÍ REPRESIVNÍ FUNKCI
VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE
SPOLEČNOSTI PARKER NEBO JEJÍ WEBOVÉ STRÁNKY. TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE
USTANOVENÍ TÉTO ČÁSTI SE VZTAHUJÍ NA CELÝ OBSAH SLUŽEB.
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Sociální média
Tato služba může zahrnovat informační nástěnky, chatové místnosti, zasílání zpráv a jiná
média, která společnosti Parker umožňují získávat zpětnou vazbu a interakci mezi uživateli
v reálném čase. Parker nekontroluje zprávy, informace ani soubory doručované v rámci
takovýchto médií. Média a služby společnosti Parker využíváte pod podmínkou, že:
1. neomezujete žádné jiné uživatele ani jim nebráníte v tom, aby užívali a využívali tato
média;
2. neposíláte ani nepřenášíte protiprávní, protisoutěžní, výhrůžné, hanlivé, urážlivé,
pomlouvačné, obscénní, vulgární, pornografické, hrubé nebo neslušné informace
jakéhokoli druhu, zejména včetně jakýchkoli sdělení s obsahem, který by zakládal
trestný čin, který by vedl k občanskoprávní odpovědnosti nebo který by jinak porušoval
jakékoli místní, státní, národní nebo mezinárodní právní předpisy;
3. bez předchozího svolení vlastníka nebo držitele práv neposíláte ani nepřenášíte žádné
informace, software nebo jiný materiál, který porušuje práva ostatních, včetně materiálu,
který představuje porušení práva na soukromí nebo zveřejňování nebo který je chráněn
autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými majetkovými právy, nebo díla
v tomto ohledu odvozená;
4. neposíláte ani nepřenášíte žádné informace, software nebo jiný materiál obsahující viry
nebo jiné škodlivé složky;
5. neposíláte, nepřenášíte ani jiným způsobem nevyužíváte žádné informace, software
nebo jiný materiál pro komerční účely, včetně materiálu obsahujícího reklamu, pro jiné
účely než jsou obchodní účely organizace Parker.
Berete na vědomí, že společnost Parker není povinna sledovat a editovat obsah těchto
médií. Parker si však vyhrazuje právo vždy sdělovat jakékoli informace, které uvedete vy
nebo jakýkoli jiný uživatel, které jsou nezbytné za účelem dodržení zákonů a předpisů nebo
vyhovění žádostem ze strany státu, stejně jako upravovat, odmítnout uvést nebo odstranit
jakékoli informace nebo materiály, jako celek či zčásti, které jsou dle jejího vlastního uvážení
nevyhovující nebo které porušují tyto podmínky.
Omezení odpovědnosti
Organizace Parker není za žádných okolností, zejména včetně, ale nikoliv pouze, případů
nedbalosti, odpovědná za jakoukoli náhradu přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní nebo
následné škody (újmy) vyplývající z používání jakékoli služby Parker a/nebo neschopnosti
používat jakoukoli službu Parker. Specificky uznáváte a souhlasíte s tím, že Parker není
odpovědná za jakékoli hanlivé, protisoutěžní, urážlivé nebo nezákonné jednání jakéhokoli
uživatele. Jste-li nespokojen s jakoukoli službou Parker nebo s jakýmikoli podmínkami
Parker, je vaším výhradním a výlučným právem tyto služby nadále nevyužívat.
Ukončení
Tyto podmínky jsou účinné, dokud je Parker neukončí, přičemž tak může učinit kdykoli a bez
oznámení. V případě ukončení těchto podmínek nemáte nadále právo přístupu
k poskytovaným službám společnosti Parker, avšak zavedená omezení týkající se
stahovaného softwaru nebo obsahu a vyloučení právní odpovědnosti a omezení
odpovědnosti uvedené v těchto podmínkách zůstávají v platnosti a účinnosti.
Odškodnění
Souhlasíte s tím, že budete organizaci Parker hájit, odškodníte ji a zajistíte, aby jí nevznikla
škoda (újma) v případě veškerých odpovědností, nároků, náhrady škody (újmy) a výdajů,
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včetně nákladů na právní zástupce, plynoucích z vašeho užívání služeb Parker nebo z
vašeho porušení nebo domnělého porušení těchto podmínek.
Ostatní
Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem státu Ohio bez ohledu na
pravidla o kolizi právních norem. Je-li jakékoli ustanovení těchto podmínek protiprávní,
neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak se považuje za oddělitelné od této
dohody a nemá dopad na platnost či vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

ParkerStores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ParkerStores jsou nezávisle vlastnění distributoři Parker Hannifin Corporation. Další
informace najdete na ParkerStoreTM.
Poslední aktualizace: červenec 2012
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