Právní ujednání:

Disclaimer:

Důležitá informace.
Zřeknutí se práva na obsah zobrazený na
tomto portálu.
BIOMINDX s.r.o., Vám tímto portálem
zpřístupňuje nejrůznější témata.

Important Information.
Disclaimer regarding content displayed on
this portal.
BIOMINDX s.r.o., makes available to you
through this portal a variety of content.

Je důležité si tuto stránku přečíst.
Přečtěte si následující podmínky popisující
důležité právní, regulační a rizikové
informace o materiálech obsažených na
tomto webu, které společnost BIOMINDX
s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha
1,
IČO:
08995681,
biomindx@biomindx.com,
(dale
jen
„BIOMINDX“) se může bez předchozího
upozornění měnit.

It is important you read this page.
Please read the following terms describing
important legal, regulatory, and risk
information about material contained in this
website which BIOMINDX s.r.o., registered
address at Rybná 716/24, Staré Město, 110
00, Prague, Czech Republic, ID: 08995681,
biomindx@biomindx.com, (“BIOMINDX”)
may, without notice, change.

BIOMINDX upozorňuje na ustanovení § 5
odst. 5 zákona č.167/1998 Sb., o návykových
látkách, ve znění pozdějších předpisů, podle
kterého je technické konopí možné použít
pouze k účelům průmyslovým, technickým a
zahradnickým.

BIOMINDX draws attention to the
provisions of Section 5, Paragraph 5 of Act
No. 167/1998 Coll., (Czech Republic law) on
Addictive
Substances,
as
amended,
according to which technical hemp can only
be used for industrial, technical and
horticultural purposes.

Všechny produkty které se mohou objevit na
tomto webu jsou v souladu se § 5 odst. 5
zákona č.167/1998 Sb., o návykových
látkách, ve znění pozdějších předpisů.
Určeno k účelům průmyslovým, technickým
a zahradnickým. Není určeno k přímé
konzumaci nebo kouření.

All products, which could be appeared on this
website are following Section 5, Paragraph 5
of Act No. 167/1998 Coll (Czech Republic
law). Designed for industrial, technical, and
horticultural purposes and not intended for
direct consumption or smoking.

Zákaz prodeje mladším 18-ti let.

Prohibition of sales under 18 years of age.

Tento web nepodporuje, neschvaluje ani This website does not promote, condone or
neobhajuje dovolené či nedovolené užívání advocate licit or illicit drug use. All the
omamných či psychotropních látek.
information provided here or through this
website is for educational purposes only.
Tento web muže obsahovat obecné
informace o stravě, zdraví a výživě. Veškeré
informace které se mohou objevit na tomto
webu, jakož i informace, které jsou
prostřednictvím tého webu poskytovány,
slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Tyto
informace nelze chápat jako odborné rady,
ani s nimi tak zacházet. Tyto obecné
informace na naší webové stránce jsou

This website can contain general information
about diet, health, and nutrition. All the
information provided here or through this
website is for educational purposes only. The
information is not to be construed as advice
and should not be treated as such. The general
information on this website is provided “as
is” without any representations or warranties,
expressed or implied.

poskytovány tak, jak jsou, bez toho, abychom
za ně dávali jakékoliv záruky, ať již výslovné
nebo implicitní.
BIOMINDX ve vztahu ke informacím o
zdraví, které se mohou objevit na tomto
webu, neposkytuje žádné záruky. Nesmíte se
spoléhat na informace, které se mohou
objevit na tomto webu, jako na alternativu
rady od svého lékaře nebo jiného odborníka
poskytujícího zdravotnickou péči.

BIOMINDX makes no representations or
warranties concerning the health information
on this website. You must not rely on the
information on this website as an alternative
to medical advice from your doctor or other
professional healthcare providers.

Pokud si myslíte, že trpíte nebo byste mohl/a
trpět jakoukoliv zdravotní obtíží, měl/a byste
vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Nikdy
neodkládejte vyhledání lékařské pomoci,
neodmítejte
lékařskou
pomoc
nebo
nepřerušujte léčbu předepsanou vaším
lékařem na základě informací, které jste
nalezl/a na našich webových stránkách nebo
které jsme vám poskytli. Žádná z informací
zde uvedených není určena jakonáhrada
lékařské diagnózy a nelze takovou informaci
považovat za lékařskou radu či doporučenou
léčbu. V případě, že zvažujete provést
jakoukoliv změnu ve svém životním stylu,
stravě nebo výživě, obraťte se nejprve na
svého lékaře nebo jiného odborníka
poskytujícího zdravotnickou péči.

If you think you are or may be suffering from
any medical condition, you should seek
immediate medical attention. You should
never delay seeking medical advice,
disregard medical advice, or discontinue
medical treatment because of information
you find on our website or provided to you by
us. None of the information contained herein
is intended to be a suitable medical diagnosis
or construed as medical advice or
recommended treatment. If you are
considering making any changes to your
lifestyle, diet, or nutrition, you should first
consult your doctor or healthcare provider.

Obsah zobrazený na webu je pro Vás výlučně
k informačním účelům; využívá se zvláště
jako podklad informací, studií a jiných
publikací.

The content shown on the web is made
available to you purely for information
purposes; this applies especially to product
information, studies or other publications.

Informace obsažené na stránkách společnosti
BIOMINDX jsou poskytovány zdarma, mají
obecný charakter a vztahují se k tématům,
která jsou předmětem zájmu jejich
návštěvníků.

The information contained on BIOMINDX’s
company website is provided free of charge,
is intended solely to provide general
information on matters of interest for the
personal use of the readers, who accepts full
responsibility for its use.

Obsah nemá představovat individuální
investiční doporučení, jakož ani výzvu k
podepsání nebo k nabídce zakoupení či
prodeji záruk nebo jiných finančních
prostředků. Je zaměřen pouze na vlastní a
nezávislé investiční rozhodnutí zákazníka a
nenahrazuje specifické investorské nebo
investiční poradenství.

The content shall not represent an individual
investment recommendation, nor an
invitation to subscribe or an offer to purchase
or sell securities or other financial
instruments. It is merely designed to facilitate
the customer's own independent investment
decision and does not replace investor or
investment specific advice.

Přestože BIOMINDX obstarává a připravuje
poskytovaný informační obsah s veškerou
náležitou péčí, činí tak bez nároku na
správnost, úplnost, význam, přesnost a
dostupnost výměny dat a ekonomických
informací, cen, indexů, všeobecných
obchodních dat, hodnocení, posudků a jiných
dostupných údajů vhodných k nahlédnutí a k
zobrazení. Rovněž využívá poznatky získané
třetími subjekty. Hodnocení a posudky zde
odrážejí názory toho kterého významného
autora v čase jejich vytvoření. Takové
posudky a hodnocení mohou být zastaralé
nebo se mohou pozměnit jiným způsobem
vlivem nejnovějšího vývoje, avšak beze
změn na těchto hodnoceních či posudcích,
studiích a poskytované informaci. Tam, kde
byly poznatky získány třetími subjekty nebo
kde byly reprodukovány názory třetích stran,
mohou tyto nesouhlasit nebo dokonce
odporovat názorům BIOMINDX. Zejména
fakta spojená s vytvářením informací slouží
pouze jako ilustrace a nemají představovat
soudy o budoucích ziscích nebo ztrátách.

Although BIOMINDX procures and prepares
the information content provided with all due
care, we do so without liability for the
correctness,
completeness,
relevance,
accuracy, and availability of the exchange
data and economic information, prices,
indices, general market data, valuations,
assessments and other accessible content
available to be called up and displayed. This
also applies to content provided by third
parties. Assessments and valuations reflect
the opinions of the relevant author at the time
of creation. Such assessments or valuations
may be outdated or may have changed in
another
way
because
of
current
developments without changes being made to
such assessments, valuations, studies, and
information provided. Where content is
provided by third parties or reproduces the
opinions of third parties, these may not agree
with or may even contradict opinions held by
BIOMINDX. In particular, the facts
connected with product information only
serve as illustrations and shall not represent
statements on future profits or losses.

BIOMINDX neustále monitoruje a obnovuje
informace poskytované na tomto portálu.
Navzdory naší péči se tato data mohou
mezičasem změnit. Nemůžeme tutíž převzít
žádnou odpovědnost nebo záruku za
důležitost,
správnost
a
úplnost
poskytovaných informací. Totéž platí o všech
ostatních webových stránkách, na něž
směřují hlavní odkazy totoho portálu.
BIOMINDX není odpovědná za obsah
webových
stránek
nalezených
prostřednictvím takového odkazu. Mimo to si
BIOMINDX vyhrazuje právo učinit změny a
úpravy v poskytovaných informacích.

BIOMINDX constantly monitors and
updates the information provided on this
portal. In spite of our great care, this data may
have changed in the meantime. Therefore, we
cannot accept any liability or warranty for the
relevance, correctness, or completeness of
the information provided. The same applies
to all other websites for which a reference is
provided by way of a hyperlink on this portal.
BIOMINDX shall not be responsible for the
content of websites reached using such a link.
Furthermore, BIOMINDX reserves the right
to make changes and amendments to the
information provided.

Obsah a odkazy bez záruky
BIOMINDX se neustále snaží ověřovat a
obnovovat informace na tomto internetovém
portálu. Nicméně může se objevit nedostatek
aktuálnosti. Nedáváme ani ujištění ani záruky
na aktuálnost, správnost a úplnost
dodávaných informací ani na aktuálnost,
správnost a úplnost webových stránek, na něž
se vztahují naše odkazy. BIOMINDX vydává

No representations and warranties for
content and links.
BIOMINDX constantly tries to verify and
update the information on this internet portal.
Nevertheless, there might be a lack of
actuality.
We
do
neither
make
representations and warranties for the
actuality, correctness, or completeness of the
information we provide nor for the actuality,

tyto odkazy jenom pro informaci a není correctness, or completeness of the webpages
zodpovědná za jejich obsah.
we refer to by hyperlink. BIOMINDX
provides those hyperlinks for information
only and is not responsible for their content.
Vstupem na tento web souhlasíte s tím, že
budete vázáni těmito podmínkami odmítnutí
odpovědnosti. Pokud s těmito podmínkami
nesouhlasíte, měli byste se zdržet používání
tohoto webu. Společnost BIOMINDX
vytvořila tuto informační stránku, aby
zabránila nevhodným kategoriím lidí v
přístupu na web a zabránila nesprávnému
použití materiálů webových stránek.
Společnost BIOMINDX nemůže být
odpovědná za jakékoli zkreslení, které
můžete učinit za účelem získání přístupu k
omezeným částem tohoto webu. Nic
obsažené na tomto webu nepředstavuje
finanční nabídku, finanční poradenství,
investiční produkty nebo služby.

By accessing this website, you agree to be
bound by these disclaimer terms. If you do
not agree to these terms, you should refrain
from using this website. BIOMINDX has
designed this information page to prevent
unsuitable categories of people from
accessing the website and to prevent the
improper use of website materials.
BIOMINDX cannot be responsible for any
misrepresentations you may make in order to
gain access to restricted parts of this website.
Nothing contained in this website represents
a financial offer, financial advice, any
investment products or services.

Před jakýmkoli investičním rozhodnutím se
důrazně doporučuje vyhledat profesionální
investiční poradenství. Jakékoli vaše osobní
investiční rozhodnutí by mělo být založeno
na posouzení vašich vlastních rizik po
konzultaci s vaším investičním poradcem.

It is strongly recommended that you seek
professional investment advice before
making any investment decision. Any
personal investment decision that you make
should be based on an assessment of your
risks in consultation with your investment
adviser.

Marketingová omezení
Distribuce informací z toho webu může být v
některých zemích omezena zákonem. Tato
webová stránka a informace na ní nejsou
určeny žádné osobě s bydlištěm na území
nebo v zemi nebo jurisdikci, kde by taková
distribuce byla v rozporu s místními zákony
nebo předpisy. Některé zboží a služby nejsou
k dispozici a nebudou distribuovány osobám
s bydlištěm v žádné zemi, kde by taková
distribuce byla v rozporu s místními zákony
nebo předpisy. BIOMINDX se zříká veškeré
odpovědnosti, pokud přistupujete nebo
stahujete jakékoli informace z této webové
stránky v rozporu s jakýmkoli zákonem nebo
nařízením v zemi, které jste občanem nebo ve
které bydlíte nebo pobýváte.

Marketing restrictions
The distribution of the information on this
website may be restricted by law in certain
countries. This website and the information
on it are not addressed to any person resident
in the territory or country or jurisdiction
where such distribution would be contrary to
local law or regulation. Some goods and
services are not available, and will not be
distributed, to persons resident in any country
where such distribution would be contrary to
local law or regulation. BIOMINDX
disclaims all responsibility if you access or
download any information from this website
in breach of any law or regulation in the
country of which you are a citizen or in which
you are residing or domiciled.

Dodržování zákonů a předpisů
Compliance with law and regulation
Při používání toho webu musíte dodržovat When using this website, you must comply
všechny příslušné místní, národní a with all applicable local, national, and

mezinárodní zákony, včetně těch, které se
týkají ochrany osobních údajů, mezinárodní
komunikace a zpracováni technickýh nebo
osobníh údajů. Stahování informací
obsažených na tomto webu může být v
určitých zemích nezákonné a BIOMINDX se
zříká veškeré odpovědnosti, pokud si
stáhnete jakékoli informace z tohoto webu v
rozporu s jakýmkoli zákonem nebo
předpisem země, ve které sídlíte.

international laws including those relating to
data privacy, international communications,
and exportation of technical or personal data.
It may be illegal to download the information
contained on this website in certain countries
and BIOMINDX disclaims all responsibility
if you download any information from this
website in breach of any law or regulation of
the country in which you reside.

Žádné poradenství
Informace na tomto webu jsou poskytovány
pouze pro informaci a nepředstavují a neměly
by být vykládány jako investiční poradenství
nebo doporučení ke koupi, prodeji nebo jiné
transakci v jakékoli investici včetně
jakýchkoli fondů.

No advice
The information on this website is provided
for information only and does not constitute,
and should not be construed as, investment
advice or a recommendation to buy, sell, or
otherwise transact in any investment
including any funds.

Informace na tomto webu jsou poskytovány
pouze na základě toho, že budete činit svá
vlastní osobní rozhodnutí a společnost
BIOMINDX při přípravě informací na tomto
webu nezohlednila vaše konkrétní investiční
cíle ani finanční situaci. Kromě toho nic na
tomto webu nesmí představovat ani by
nemělo představovat finanční, právní, účetní
nebo daňové poradenství. Před jakýmkoli
investičním rozhodnutím vám doporučujeme
vyhledat
profesionální
investiční
poradenství. Každé investiční rozhodnutí,
které jste učiníte, by mělo být založeno na
posouzení
rizik
po
konzultaci
s profesionálním investičním poradcem.

The information on this website is provided
solely on the basis that you will make your
own personal decisions and BIOMINDX has
not taken any account of your particular
investment objectives or financial situation in
preparing the information on this website. In
addition, nothing in this website shall, or is
intended to, constitute financial, legal,
accounting, or tax advice. We recommend
that you seek professional investment advice
before making any investment decision. Any
investment decision that you make should be
based on an assessment of the risks in
consultation with your investment adviser.

Žádná nabídka
Veškeré informace obsažené na tomto webu
jsou poskytovány pouze pro informační
účely a nepředstavují pozvání, nabídku ani
výzvu k zapojení do jakékoli investiční
činnosti, včetně nákupu nebo prodeje
jakékoli investičních produktů nebo služeb,
včetně jakýchkoli podílových jednotek nebo
akcií v jakémkoli fondu. Nic obsaženého na
tomto webu rovněž nepředstavuje investiční,
právní, daňové, účetní nebo jiné rady a
nemělo by se na něj spoléhat při investování
nebo jiném rozhodování. Tento web
nepředstavuje, že zboží nebo služby popsané
na tomto webu jsou vhodné pro konkrétního
zákazníka.

No offer
Any information contained on this website is
provided for information purposes only and
does not constitute an invitation, offer or
solicitation to engage in any investment
activity, including to buy or sell any
investment products or services, including
any units or shares in any fund. Also, nothing
contained on this website constitutes
investment, legal, tax, accounting, or other
advice, nor should be relied upon in making
an investment or other decision. This website
does not represent that the goods or services
described on this website are suitable for any
specific customer.

Veškeré strategie, produkty nebo služby
uvedené na tomto webu – ať už veřejně nebo
prostřednictvím oblastí chráněných heslem,
podléhají a budou podléhat právním a
regulačním požadavkům platným ve vaší
jurisdikci.

Any strategies, products, or services referred
to in this website — whether publicly or
through password-protected areas, are and
will be subject to the legal and regulatory
requirements applicable in your jurisdiction.

Informace na tomto webu
Společnost BIOMINDX věnuje přiměřenou
péči tomu, aby zajistila, že informace na
tomto webu budou přesné, aktuální, úplné,
vhodné pro zamýšlený účel a budou v
souladu s platnými zákony a předpisy
platnými k datu vydání. K chybám nebo
opomenutím však může dojít v důsledku
okolností, které společnost BIOMINDX
nemůže ovlivnit, a neposkytuje žádnou
záruku ani prohlášení, pokud jde o přesnost,
platnost nebo úplnost informací na tomto
webu a nepřijímají žádnou odpovědnost za
přesnost nebo úplnost těchto informací.
Místo toho, abyste se spoléhali na jakékoli
informace na tomto webu, musíte provést
vlastní hloubkovou kontrolu a vyšetřování.
Kdokoli, kdo jedná nebo mění svoji
investiční pozici v závislosti na informacích,
které jsou obsažené na této webové stránce
tak činí výhradně na své vlastní riziko.

Information on this website
BIOMINDX has taken reasonable care to
ensure that the information on this website is
accurate, current, complete, fit for its
intended purpose, and compliant with
applicable law and regulation as of the date
of issue. However, errors or omissions may
occur due to circumstances beyond
BIOMINDX's control and no warranty is
given, or representation made, regarding the
accuracy, validity, or completeness of the
information on this website and no liability is
accepted by such persons for the accuracy or
completeness of such information. You must
conduct your own due diligence and
investigations rather than relying on any
information on this website. Any person who
acts upon or changes his or her investment
position in reliance on, the information
contained on this website does so entirely at
his or her own risk.

Informace zveřejněné na tomto webu jsou
aktuální pouze ke dni zveřejnění a již nemusí
být pravdivé nebo úplné, když je zobrazíte.
Společnost BIOMINDX nemůže zaručit, že
obsah bude vždy přesný, úplný a aktuální.
Pokud se jakékoli informace na tomto webu
týkají třetí strany, byly tyto informace
poskytnuty touto třetí stranou a jsou výhradní
odpovědností této třetí strany a společnost
BIOMINDX nepřijímá žádnou odpovědnost
za tyto informace. Veškerý obsah webových
stránek podléhá čas od času změnám bez
předchozího upozornění.

The information posted on this website is
current only as of the date it is posted and
may no longer be true or complete when
viewed by you. BIOMINDX cannot
guarantee that content will be accurate,
complete, and current at all times. To the
extent that any information on this website
relates to a third party, such information has
been provided by that third party and is the
sole responsibility of such third party and
BIOMINDX accepts no liability for such
information. All content on the website is
subject to modification from time to time
without notice.

Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto
webu nebo informací na něm, obraťte se na
BIOMINDX.

Contact us
If you have any inquiries concerning this
website or the information on it, please
contact BIOMINDX.

Pokračováním v používání tohoto webu By continuing to use this website you agree
souhlasíte s tím, že jste si přečetli výše that you have read the above disclaimer and
uvedené odmítnutí odpovědnosti a že that you understand and agree that:
rozumíte a souhlasíte s tím, že:
• Nic, co je obsahem toho webu se
nepovažuje za nabídku k prodeji
investice anebo investice;
• Investice podléhají riziku a mohou
získat nebo ztratit peníze;
• Některé nebo všechny služby nebo
produkty vám nemusí být ve vaší
jurisdikci dostupné;
• Některé nebo všechny služby nebo
produkty mohou být omezeny pro
jednotlivé osoby.

• Nothing contained on this website is
deemed to be an offer to sell an
investment;
• Investments are subject to risk and can
gain or lose money;
• Some or all services or products may
not be available to you in your
jurisdiction;
• Some or all services or products may be
restricted to certain types of persons.

BIOMINDX s.r.o.
BIOMINDX s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Prague,
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha,
Czech Republic.
Česká Republika.
biomindx@biomindx.com
biomindx@biomindx.com

