Právní doložka
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! ČTĚTE POZORNĚ PŘED VSTUPEM NA TYTO STRÁNKY.
Použití těchto stránek a informací, které jsou na nich uvedeny, podléhá následujícím
podmínkám:
Vlastnictví – majitelem a provozovatelem těchto stránek je společnost Kimberly-Clark.
Stránky byly vytvořeny pro Vaši informaci a poučení. Autorská práva pro tyto stránky a
všechny jejich složky, včetně textů, obrázků a audio prvků vlastní společnost Kimberly-Clark.
Omezení užívání – tyto stránky slouží pouze pro osobní, nikoliv pro komerční potřeby
uživatelů. Je zakázáno kopírování, publikování, rozesílání, distribuce, přenos a modifikace
kterékoliv z částí těchto stránek.
Ochranná známka – všechna jména, loga a obchodní značky jsou majetkem společnosti
Kimberly-Clark a jejich použití pro jakýkoliv účel bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Kimberly-Clark je zakázáno.
Nevyžádaná korespondence – společnost Kimberly-Clark bude vděčná za Vaše
připomínky a je připravena zodpovědět vaše dotazy týkající se našich produktů a naší
společnosti. Nemůžeme však akceptovat nevyžádané návrhy ani materiály týkající se vývoje,
návrhů, výroby nebo prodeje našich produktů. Touto politikou se chceme vyhnout
nedorozumění ze strany veřejnosti, která předkládá své připomínky k produktům a
koncepcím společnosti Kimberly-Clark.
Pokud se stanete zaměstnancem společnosti Kimberly-Clark, žádná z částí těchto stránek
netvoří součást nebo celou pracovní smlouvu. Navíc, údaje uvedené na této stránce nejsou
zárukami ani závazky ze strany společnosti Kimberly-Clark. Společnost Kimberly-Clark
udržuje pracovní vztah ke svým zaměstnancům podle své svobodné vůle.
Odkazy na jiné firmy a transakce s jinými firmami – tyto stránky obsahují odkazy na jiné
internetové stránky a informace o jiných firmách a jiných zdrojích, což se například týká
obsahu adresáře „Historie Kimberly-Clark“. Protože nemáme nad těmito jinými internetovými
stránkami a zdroji žádnou kontrolu, tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme
odpovědnost za jejich dostupnost, že neschvalujeme jimi prezentovaný obsah a že ani
neneseme odpovědnost za jakýkoli obsah, produkty, služby nebo jiné materiály na
zmíněných stránkách nebo dostupné ze zmíněných stránek ani za žádné škody nebo ztráty
utrpěné v souvislosti s jejich používáním.
Prosím, vezměte také na vědomí, že vaše korespondence, obchodní transakce (včetně
platby a dodání jakéhokoli zboží nebo jakýchkoli služeb a jakýchkoli jiných souvisejících
položek, podmínek, záruk nebo prohlášení) nebo účast na propagačních akcích inzerentů a
jiných firem nalezených na našich internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím,
včetně adresáře„Historie Kimberly-Clark“, jsou výhradně mezi vámi a dotyčným inzerentem
nebo dotyčnou firmou. Souhlasíte s tím, že neponeseme žádnou odpovědnost za žádnou
ztrátu ani škodu jakéhokoli druhu, kterou případně utrpíte následkem takovýchto transakcí
nebo následkem přítomnosti těchto inzerentů či firem na našich internetových stránkách.
Použití Vaší korespondence – zprávy zasílané na tyto stránky a e-maily pro společnost
Kimberly-Clark nejsou důvěrné a společnost Kimberly-Clark nenese žádnou odpovědnost za
jejich utajení. Veškerá korespondence a další materiály (včetně všech nevyžádaných návrhů
a materiálů), které zašlete na tyto stránky nebo elektronicky společnosti Kimberly-Clark,
zůstanou výlučným majetkem společnosti Kimberly-Clark a společnost je může použít pro
jakékoliv účely, komerční i jiné, bez nároku na odměnu pro jejich autora.
Pokud hodláte využít tuto stránku jako prostředek k poskytnutí informací společnosti
Kimberly-Clark za účelem navázání obchodního vztahu se společností, prohlašujete a

zaručujete, že specifikace materiálů a veškeré další informace, které touto cestou
poskytnete, budou přesné a úplné, a že nám dáte ihned vědět v případě jakékoliv změny
nebo modifikace těchto informací.
ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK – KIMBERLY-CLARK NEZARUČUJE PŘESNOST, SPOLEHLIVOST
ANI ÚPLNOST OBSAHU (TEXTU A OBRÁZKŮ) TÉTO STRÁNKY. V ROZSAHU
POVOLENÉM ZÁKONEM SE KIMBERLY-CLARK VZDÁVÁ VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH
NEBO IMPLICITNÍCH, VČETNĚ ZEJMÉNA IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A
VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. DÁLE KIMBERLY-CLARK NEZARUČUJE, ŽE TYTO
STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ K NIM POSKYTUJE PŘÍSTUP, NEOBSAHUJÍ
POČÍTAČOVÉ VIRY.
Omezení odpovědnosti – Kimberly-Clark nenese odpovědnost za žádné škody, včetně
všech zvláštních nebo následných škod v důsledku Vašeho přístupu na tyto stránky nebo
nemožnosti přístupu na ně nebo nespolehlivosti jejího obsahu. Kimberly-Clark nemá
povinnost tyto stránky ani jejich obsah aktualizovat, a pokud tak neučiní, nenese za to
žádnou odpovědnost. Dále Kimberly-Clark nenese žádnou odpovědnost za Váš přístup a
použití dalších webových stránek, na které na těchto stránkách můžete nalézt odkaz. Tyto
odkazy a další „zdroje“ uvedené na těchto stránkách jsou míněny pouze jako veřejná služba
uživatelům internetu a zveřejnění Vašeho odkazu na této stránce nepředstavuje žádný
obchodní vztah s firmou Kimberly-Clark.
Ostatní – Společnost Kimberly-Clark si vyhrazuje právo (1) změnit svou právní doložku, (2)
monitorovat a odstraňovat příspěvky a (3) kdykoliv bez předchozího upozornění zamezit
přístup na stránky. Pokud se kterékoliv ustanovení této právní doložky stane neplatným,
ostatní ustanovení této doložky zůstanou v platnosti. Tato právní doložka představuje úplnou
dohodu mezi Vámi a společností Kimberly-Clark týkající se jejího předmětu.
Použitím těchto internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s výše uvedenými
podmínkami. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE,
PROSÍM, TYTO STRÁNKY.

