
 
 

Pravidla používání Wi-Fi připojení “OC-LUZINY” v prostorách OC 
Lužiny 

 
 Wi-Fi připojení poskytuje společnost OC Lužiny s.r.o. 
 Wi-Fi síť „OC-Luziny” je výhradně určena návštěvníkům obchodního centra pro běžný přístup k 

internetu na omezenou dobu. 
 Wifi „OC-Luziny” je omezená síť - provozovatel negarantuje rychlost připojení a zároveň jsou z 

bezpečnostních a technických důvodů limitovány určité služby.    
 Provozovatel neposkytuje technickou podporu pro nastavení parametrů připojení nebo pro 

řešení technických problémů na zařízeních návštěvníků. 
 V případě technických nebo jiných problémů si provozovatel vyhrazuje službu omezit nebo 

zastavit. 
 Na tuto službu není právní nárok a provozovatel neodpovídá za škody, jež by mohly uživateli v 

důsledku těchto okolností vzniknout. 
 Je zakázáno provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, 

kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k citlivým údajům. 
 Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. 
 Uživatel wifi sítě nesmí porušovat platné zákony České Republiky či nařizení Evropské Unie. 
 Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má ze zákonných důvodů umožňen sběr dat za 

účelem identifikace potenciálního uživatele dle platných právních předpisů. Provozovatel se zavazuje 
spolupracovat s orgány činnými v trestném či jiném řízení, pokud o tyto informace některý z orgánů (např. 
Police ČR) zažádá. 

 Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, stahovat a šířit elektronické dokumenty s pornografickým 
nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující 
k užívání drog. 

 Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR. 
 Je zákázáno nadměrně přetěžovat síť (např. streamováním jiného obsahu atd.) 
 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného 

dodání,  poškození či odcizení dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení (proto 
zaměstnanci provozovatele nemohou aktivně manipulovat se zařízením uživatele, a to ani na jeho 
vyžádání). Používání Public Wifi je tak výhradně na vlastní riziko a uživatel nese případnou veškerou 
odpovědnost. 

 
 
                      
 
 


