Informace o webu McDonald’s 360
Autorská práva
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.mcdonalds360.cz je společnost
McDonald’s ČR spol. s r.o. se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha-Zličín, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1901, IČ: 16191129, DIČ: CZ16191129,
která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, oprávněna vykonávat majetková
práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na
stránky www.mcdonalds360.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých
vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na
těchto stránkách.
Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití
internetových stránek www.mcdonalds360.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny
osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že
vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv
informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.mcdonalds360.cz, s výjimkou tohoto
dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně
stanoveno jinak.

Cookies
„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele.
Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její
další používání.
Jako většina internetových stránek i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních
datových objektů Provozovatel sleduje například celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies
oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna
cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky
Na stránkách www.mcdonalds360.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel
kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením
osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Kódy třetích stran
Na tomto webu trvale používáme kódy od společností Google, Facebook a Adform, které nám
pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících
kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

Prohlášení o přístupnosti
Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu
i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Informace o autorech webu
Tyto www stránky vybudoval tým DDB, a.s. (www.ddb.cz). Chcete-li nám poslat zprávu, můžete tak
udělat na hello@ddb.cz.

