
PRAVIDLA A PODMÍNKY

ÚVOD

Starlined je kryptoměnový metaverzní herní projekt postavený na polygonovém blockchainu, služba poskytuje hráčům 
příležitost „hrát a vydělávat“, „vytvářet a vydělávat“ a také budovat komunitu.

UPOZORNĚNÍ:

Když si vytvoříte peněženku Starlined, rozumíte a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za udržování bezpečnosti své peněženky a 
svou kontrolu nad veškerými ověřovacími údaji souvisejícími s peněženkou, soukromými nebo veřejnými klíči kryptoměn, nezaměnitelnými 
tokeny nebo kryptoměnami, které jsou uloženy v nebo jsou dostupné prostřednictvím vaší peněženky. Jakýkoli neoprávněný přístup třetích 
stran k vaší kryptoměnové peněžence může vést ke ztrátě nebo krádeži Starlined NFT, tokenů a/nebo finančních prostředků uložených ve 
vaší peněžence. Nejsme zodpovědní za správu a udržování bezpečnosti vaší kryptoměnové peněženky ani za jakýkoli neoprávněný přístup 
nebo použití vaší kryptoměnové peněženky.

Služba Starlined Limited není nabízena osobám nebo subjektům, které mají bydliště ve Spojených státech amerických, jsou jejich 
občany, sídlí, jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo mají registrované sídlo ve Spojených státech amerických (souhrnně „osoby 
z USA“). kromě toho žádná z našich dalších služeb není nabízena osobám nebo subjektům, které mají bydliště, jsou občany, sídlí, 
jsou registrovány nebo mají sídlo na jakémkoli omezeném území, jak je definováno níže (jakákoli taková osoba nebo subjekt z 
omezené území, „omezená osoba“). Neděláme výjimky; proto, pokud jste osoba z USA, pak se nepokoušejte používat naše 
smlouvy, protokol nebo aplikaci, a pokud jste osobou s omezeným přístupem, pak se nepokoušejte používat žádnou ze služeb, jak 
je definováno níže. Použití virtuální privátní sítě („VPN“) je zakázáno obcházet zde uvedená omezení.

Jako podmínku pro přístup nebo používání Služeb nebo Stránky prohlašujete a zaručujete společnosti Starlined Limited 
následující:

i) Pokud uzavíráte tyto Podmínky jako fyzická osoba, jste plnoletí v jurisdikci, ve které máte bydliště, a máte právní 
způsobilost k uzavření těchto podmínek a být jimi vázán; Pokud tyto Podmínky uzavíráte jako subjekt, musíte mít 
zákonnou pravomoc přijmout tyto Podmínky jménem tohoto subjektu, v takovém případě „vy“ (s výjimkou použití v tomto 
odstavci) budete znamenat tento subjekt; Pokud přistupujete k těmto Podmínkám pro přístup ke Starlined Limited nebo 
budete v budoucnu přistupovat na Starlined Limited, pak nejste
osoba USA; Nejste rezidentem, státním příslušníkem nebo agentem Antiguy a Barbudy, Alžírska, Bangladéše, Bolívie, 
Běloruska, Burundi, Barmy (Myanmar), Pobřeží slonoviny (Pobřeží slonoviny), Krymu a Sevastopolu, Kuby, Demokratické 
republiky Kongo, Ekvádor, Írán, Irák, Libérie, Libye, Magnitskij, Mali, Maroko, Nepál, Severní Korea, Somálsko, Súdán, 
Sýrie, Venezuela, Jemen, Zimbabwe nebo jakákoli jiná země, na kterou uvalily embargo Spojené státy, Spojené království 
nebo Evropská unie zboží nebo ukládá podobné sankce (společně „Omezená území“); Nejste členem žádného sankčního 
seznamu nebo podobného seznamu vedeného vládou Spojených států. vláda Spojeného království. Evropská unie nebo 
Organizace spojených národů (společně „Seznam sankcí osob“); Máte v úmyslu obchodovat s jakoukoli Omezenou 
osobou nebo Osobou ze seznamu sankcí; Nepoužíváte a nebudete používat software VPN ani žádné jiné nástroje či 
techniky pro ochranu soukromí nebo anonymizaci k obcházení nebo pokusu o obcházení jakýchkoli omezení, která se 
vztahují na Služby; a váš přístup ke Službám není (a) zakázán a ani vám jinak neporušuje žádné domácí nebo zahraniční 
zákony, pravidlo, statut, nařízení, podzákonný předpis, nařízení, protokol, kodex, vyhlášku nebo jinou směrnici ani vám k 
tomu nenapomáhá. , požadavek nebo pokyn, zveřejněný nebo platný, který se vztahuje na nebo je jinak určen k řízení 
nebo regulaci jakékoli osoby, majetku, transakce, činnosti, události nebo jiné záležitosti, včetně jakéhokoli pravidla, 
příkazu, rozsudku, směrnice nebo jiného vydaného požadavku nebo pokynu kteroukoli domácí nebo zahraniční federální, 
provinční nebo státní, obecní,Platné zákony“); nebo (b) přispívat k jakékoli nezákonné činnosti nebo ji napomáhat. 
Vezměte prosím na vědomí, že žádný obsah webových stránek, blogů, příspěvků na sociálních sítích společnosti Starlined 
Limited ani jakýkoli digitální nebo psaný obsah nepředstavuje investiční poradenství. Proveďte prosím svůj vlastní 
průzkum.

DEFINICE

“Zásady přijatelného použití“ znamená zásady uvedené níže, protože je můžeme čas od času aktualizovat. Souhlasíte 
s tím, že nebudete a nedovolíte třetím stranám používat Služby:
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1. porušovat nebo podporovat porušování zákonných práv ostatních (například to může zahrnovat umožnění 
koncovým uživatelům porušovat nebo zpronevěřovat práva duševního vlastnictví jiných v rozporu s platnou 
legislativou o autorských právech);

2. zapojit se, propagovat nebo podporovat jakoukoli nezákonnou nebo škodlivou činnost nebo porušující, urážlivý nebo škodlivý 
obsah;

3. nebo jakýkoli nezákonný, invazivní, porušující, pomlouvačný nebo podvodný účel (například to může zahrnovat phishing, 
vytváření pyramidové hry nebo zrcadlení webových stránek);

4. úmyslně šířit viry, červy, trojské koně, poškozené soubory, hoaxy nebo jiné položky destruktivní nebo klamavé 
povahy;

5. zasahovat do používání Služeb nebo zařízení používaného k poskytování Služeb zákazníky, autorizovanými 
prodejci nebo jinými oprávněnými uživateli;

6. zakázat, zasahovat nebo obcházet jakýkoli aspekt Služeb (například jakékoli prahové hodnoty nebo limity);

7. generovat, distribuovat, zveřejňovat nebo zprostředkovávat nevyžádané hromadné e-maily, propagační akce, reklamu nebo jiné 
nabídky; nebo

8. používat služby nebo jakákoli rozhraní poskytovaná se službami pro přístup k jakémukoli jinému produktu nebo službě 
způsobem, který porušuje podmínky služby takového jiného produktu nebo služby.

“Informace o účtu“ znamená informace o vás, které nám poskytnete v souvislosti s vytvořením nebo správou vašeho 
Účtu. Informace o účtu například zahrnují jména, uživatelská jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a fakturační údaje 
spojené s vaším účtem.

“API“ znamená aplikační programové rozhraní.

“Obsah“ znamená software (včetně obrázků strojů), data, text, zvuk, video nebo obrázky a jakoukoli 
dokumentaci, kterou nabízíme ke Službám.

“Vytvářejte a vydělávejte“ znamená přístup pro tvůrce a vývojáře k rozvoji herních zážitků a získávání odměn na 
základě zapojení uživatelů.

“Koncový uživatel“ znamená jakoukoli fyzickou osobu nebo subjekt, který přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiného uživatele:

(A)

(b)

“Vidličky“ znamená základní protokoly, které podléhají náhlým změnám v provozních pravidlech.

přistupuje k vašemu obsahu nebo jej používá; nebo

jinak přistupuje nebo používá nabídky služeb pod vaším účtem.

“Ztráty“znamená jakékoli nároky, škody, ztráty, závazky, náklady a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní 
zastoupení).'

“Naše známky“ znamená jakékoli ochranné známky, servisní značky, služby nebo obchodní názvy, loga a další označení společnosti 
Starlined Limited a jejich přidružených společností nebo poskytovatelů licencí, které vám můžeme zpřístupnit v souvislosti s touto 
smlouvou.

“NFT“ znamená herní postavu označovanou jako Wisp.

“Opatření“ znamená tuto smlouvu, zásady přijatelného užívání, zásady ochrany osobních údajů, jakékoli doplňkové zásady 
nebo dodatky vztahující se na jakoukoli službu, která vám byla poskytnuta, a jakékoli další zásady nebo podmínky uvedené v 
této smlouvě nebo do ní začleněné, přičemž každá z nich může být časem aktualizována na čas.

“Hrajte a vydělávejte“ znamená hraní her v rámci Starlined Metaverse a získávání odměn na základě herního výkonu.

“Servis“ označuje každou ze služeb, včetně jakýchkoli dalších funkcí, nástrojů, materiálů nebo služeb, které čas od času 
nabízíme, včetně naší síťové infrastruktury, námi nebo našimi přidruženými společnostmi.

“Nabídka služeb“ znamená služby (včetně souvisejících rozhraní API), náš obsah, naše značky a jakýkoli jiný produkt nebo 
službu, kterou poskytujeme na základě této smlouvy. Nabídka služeb nezahrnuje obsah třetích stran ani služby třetích 
stran.

“Datum ukončení“ znamená datum účinnosti ukončení uvedené v souladu se Smlouvou ve výpovědi jedné strany 
druhé.

“Obsah třetí strany“ znamená Obsah, který vám zpřístupní jakákoli třetí strana na Stránce nebo ve spojení se Službami.
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“Váš obsah“ znamená obsah, který nám vy nebo kterýkoli koncový uživatel přenesete za účelem zpracování, uložení nebo 
hostování prostřednictvím služeb v souvislosti s účtem, a jakékoli výsledky výpočtů, které vy nebo kterýkoli koncový 
uživatel získá z výše uvedeného prostřednictvím používání služeb. Váš obsah nezahrnuje informace o účtu.

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK

Starlined Limited System and Software je autonomní systém chytrých smluv na veřejném blockchainu („Software s 
otevřeným zdrojovým kódem“), který mimo jiné umožňuje generování tokenů. Hvězdný diamant (“SDM“) je volatilní token, 
který je dostupný u Starlined Limited a prostřednictvím dalších nástrojů („místo“) — který zahrnuje text, obrázky, zvuk, kód a 
další materiály (souhrnně „Obsah“) a všechny poskytované funkce a služby. Stránky a jakékoli další funkce, nástroje, 
materiály, software s otevřeným zdrojovým kódem nebo další služby nabízené čas od času jsou zde označovány jako „Servis
.“ Pamatujte však, že Open-Source Software je experimentální prototyp a jeho použití zahrnuje vysoký stupeň rizika. Existuje 
mnoho způsobů, jak může open-source software a služba selhat neočekávaným způsobem, což má za následek úplnou a 
absolutní ztrátu všech vašich finančních prostředků.

Přečtěte si prosím tyto Podmínky použití („Podmínky“ nebo „Podmínky použití“ nebo „Podmínky služby“) pečlivě před použitím 
Služby. Používáním nebo jiným přístupem ke Službě nebo kliknutím na přijetí nebo souhlas s těmito Podmínkami, pokud je tato 
možnost k dispozici, vy

(1) přijmout a souhlasit s těmito podmínkami a

(2) jakékoli dodatečné podmínky, pravidla a podmínky účasti vydávané čas od času. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, 
nesmíte přistupovat k Obsahu nebo Službě ani je používat.

2. ZMĚNA PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Tyto Podmínky mohou být kdykoli libovolně upraveny nebo nahrazeny, pokud zde není uvedeno jinak. Nejnovější verze 
těchto Podmínek bude zveřejněna na Stránkách. Jakékoli změny nebo úpravy vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění 
revizí na Stránkách. Jste odpovědní za kontrolu a seznámení se s jakýmikoli takovými úpravami. Vzdáváte se jakéhokoli 
práva, které můžete mít na obdržení konkrétního upozornění na takové změny nebo úpravy. Používání služby vámi po 
jakékoli úpravě podmínek představuje váš souhlas s upravenými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami 
platnými při přístupu ke Službě nebo jejím používání, musíte Službu přestat používat.

3. ZPŮSOBILOST

Tímto prohlašujete a zaručujete, že jste plně schopni a kompetentní vstupovat do podmínek, závazků, potvrzení, prohlášení 
a záruk uvedených v těchto podmínkách a řídit se těmito podmínkami a dodržovat je. Prohlašujete a zaručujete, že jste ve 
vaší jurisdikci plnoletí, jak je vyžadováno pro přístup k takové službě a obsahu a uzavírání ujednání poskytovaných službou. 
Dále prohlašujete, že jste jinak ze zákona oprávněni používat službu ve vaší jurisdikci, včetně vlastnictví kryptografických 
tokenů a jakékoli interakce se službou nebo obsahem. Dále prohlašujete, že jste odpovědní za zajištění souladu se zákony 
vaší jurisdikce a berete na vědomí, že Starlined Limited nebo jakákoli ze subdomén Starlined Limited a členové/uživatelé 
komunity (jak je definováno níže) nenesou odpovědnost za vaše dodržování takových zákonů. Nakonec prohlašujete a 
zaručujete, že službu nebudete používat k žádné nezákonné činnosti.

4. CHYTRÁ SMLOUVA

Souhlasíte s tím, že budete starlined chránit v maximálním rozsahu povoleném zákonem a bez ohledu na jakákoli jiná 
ustanovení této smlouvy nebo jakékoli jiné dohody zde zamýšlené nebo příslušná ustanovení zákona nebo spravedlnosti nebo 
jinak, strany souhlasí s tím, že odstraní jakékoli a všechny svěřenecké povinnosti společnosti Starlined nebo jakékoli související 
subjekty a agenti, které mohou mít vůči uživateli, jeho přidruženým společnostem nebo koncovým uživatelům služby, stránky 
nebo jejího obsahu, s ohledem na jakékoli hackování nebo jakékoli neoprávněné jednání jakéhokoli druhu Smart Contract. 
Souhlasíte s tím, že budete reprezentovat své digitální umění („Wisp“) na Smart Contract bez sdílení příjmů, investic nebo dalších 
výhod. Souhlasíte s tím, že budete Smart Contract používat výhradně pro účely kotování a nikoli pro investování.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přebíráte plnou odpovědnost za používání webu a služby. vy
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berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli informace, které odešlete nebo přijmete během používání stránky, služby a smlouvy Smart Contract, nemusí být bezpečné a mohou být zachyceny nebo později získány neoprávněnými stranami. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že stránky a službu používáte na 

vlastní riziko. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v plném rozsahu povoleném platnými zákony vám Starlined ani žádné související subjekty, dodavatelé nebo poskytovatelé licencí nebudou odpovědní za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné, trestné, exemplární nebo jiné škody jakéhokoli 

druhu, mimo jiné včetně škod za ušlý zisk, dobré jméno, použití, data nebo jiné hmotné či nehmotné ztráty nebo jakékoli jiné škody na základě smlouvy, deliktu, objektivní odpovědnost nebo jakákoli jiná teorie (i když byl kterýkoli z členů Starlined nebo souvisejících subjektů upozorněn na možnost takových 

škod), vyplývající z webu nebo služby; používání nebo nemožnost používat stránku nebo službu; neoprávněný přístup nebo pozměňování vašich přenosů nebo dat; prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na stránce nebo službě; jakékoli kroky, které podnikneme nebo neprovedeme v důsledku komunikace, 

kterou nám zašlete; lidské chyby; technické poruchy; poruchy, včetně výpadků veřejných služeb nebo telefonu; opomenutí, přerušení, latence, vymazání nebo závady jakéhokoli zařízení nebo sítě, poskytovatelů nebo softwaru (včetně, ale nikoli výhradně, těch, které neumožňují účast ve službě); jakékoli zranění 

nebo poškození počítačového vybavení; nemožnost plného přístupu k webu nebo službě nebo jakékoli jiné používání nebo nemožnost používat stránku nebo službu; neoprávněný přístup nebo pozměňování vašich přenosů nebo dat; prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na stránce nebo službě; jakékoli 

kroky, které podnikneme nebo neprovedeme v důsledku komunikace, kterou nám zašlete; lidské chyby; technické poruchy; poruchy, včetně výpadků veřejných služeb nebo telefonu; opomenutí, přerušení, latence, vymazání nebo závady jakéhokoli zařízení nebo sítě, poskytovatelů nebo softwaru (včetně, ale 

nikoli výhradně, těch, které neumožňují účast ve službě); jakékoli zranění nebo poškození počítačového vybavení; nemožnost plného přístupu k webu nebo službě nebo jakékoli jiné používání nebo nemožnost používat stránku nebo službu; neoprávněný přístup nebo pozměňování vašich přenosů nebo dat; 

prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na stránce nebo službě; jakékoli kroky, které podnikneme nebo neprovedeme v důsledku komunikace, kterou nám zašlete; lidské chyby; technické poruchy; poruchy, včetně výpadků veřejných služeb nebo telefonu; opomenutí, přerušení, latence, vymazání nebo 

závady jakéhokoli zařízení nebo sítě, poskytovatelů nebo softwaru (včetně, ale nikoli výhradně, těch, které neumožňují účast ve službě); jakékoli zranění nebo poškození počítačového vybavení; nemožnost plného přístupu k webu nebo službě nebo jakékoli jiné jakékoli kroky, které podnikneme nebo 

neprovedeme v důsledku komunikace, kterou nám zašlete; lidské chyby; technické poruchy; poruchy, včetně výpadků veřejných služeb nebo telefonu; opomenutí, přerušení, latence, vymazání nebo závady jakéhokoli zařízení nebo sítě, poskytovatelů nebo softwaru (včetně, ale nikoli výhradně, těch, které 

neumožňují účast ve službě); jakékoli zranění nebo poškození počítačového vybavení; nemožnost plného přístupu k webu nebo službě nebo jakékoli jiné jakékoli kroky, které podnikneme nebo neprovedeme v důsledku komunikace, kterou nám zašlete; lidské chyby; technické poruchy; poruchy, včetně výpadků 

veřejných služeb nebo telefonu; opomenutí, přerušení, latence, vymazání nebo závady jakéhokoli zařízení nebo sítě, poskytovatelů nebo softwaru (včetně, ale nikoli výhradně, těch, které neumožňují účast ve službě); jakékoli zranění nebo poškození počítačového vybavení; nemožnost plného přístupu k webu 

nebo službě nebo jakékoli jiné jakékoli zranění nebo poškození počítačového vybavení; nemožnost plného přístupu k webu nebo službě nebo jakékoli jiné jakékoli zranění nebo poškození počítačového vybavení; nemožnost plného přístupu k webu nebo službě nebo jakékoli jiné

webová stránka; krádež, manipulace, zničení nebo neoprávněný přístup k obrázkům nebo jinému obsahu jakéhokoli druhu; údaje, 
které jsou zpracovávány pozdě nebo nesprávně nebo jsou neúplné nebo ztracené; typografické, tiskové nebo jiné chyby nebo jejich 
kombinace; nebo jakákoli jiná záležitost související s webem nebo službou. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk 
nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. v souladu s tím se na vás některá z výše uvedených 
omezení nemusí vztahovat.

6. VLASTNICTVÍ NFT

Když vlastníte NFT, získáte výhradní použití a přístup ke Starlined Metaverse, máte vlastnická práva na základní Wisp a 
umění, úplně. Vlastnictví NFT je zprostředkováno výhradně Smart Contract a Polygon Network: v žádném okamžiku 
nesmíme zabavit, zmrazit nebo jinak upravit vlastnictví jakéhokoli Wisp.

i) Osobní užití

Za předpokladu, že budete nadále dodržovat tyto Podmínky, Starlined vám uděluje celosvětovou bezplatnou licenci k 
používání, kopírování a zobrazování zakoupeného Umění, spolu s jakýmikoli rozšířeními, která se rozhodnete vytvořit nebo 
používat, výhradně pro následující účely:

(i)

(ii)

pro vaše osobní, nekomerční použití;

jako součást tržiště, které umožňuje nákup a prodej vašeho Wisp / NFT, za předpokladu, že tržiště 
kryptograficky ověří práva každého vlastníka Wisp na zobrazení Umění pro jeho Wisp, aby bylo zajištěno, 
že Umění může zobrazit pouze skutečný vlastník; nebo

(iii) jako součást webové stránky nebo aplikace třetí strany, která umožňuje zahrnutí, zapojení nebo účast 
vašeho Wisp, za předpokladu, že webová stránka/aplikace kryptograficky ověří práva každého vlastníka 
Wisp zobrazovat umění pro jeho Wisp, aby bylo zajištěno, že pouze skutečný vlastník může zobrazit 
umění a za předpokladu, že umění již není viditelné, jakmile vlastník Wisp opustí web/aplikaci.

ii) Komerční použití

Za předpokladu, že budete nadále dodržovat tyto Podmínky, Starlined Limited vám uděluje neomezenou 
celosvětovou licenci k používání, kopírování a zobrazování zakoupeného Umění za účelem vytváření odvozených 
děl založených na Umění (“Komerční použití“). Příkladem takového komerčního využití by bylo použití umění k 
výrobě a prodeji reklamních produktů (triček atd.) zobrazujících kopie umění. V zájmu jasnosti nic v této části 
nebude považováno za omezující

(i) vlastnictví nebo provozování tržiště, které obecně povoluje používání a prodej Wispů, za předpokladu, že 
tržiště kryptograficky ověřuje práva každého vlastníka Wisp zobrazovat Umění pro jeho Wisp, aby bylo 
zajištěno, že Umění může zobrazovat pouze skutečný vlastník;

(ii) vlastnit nebo provozovat webovou stránku nebo aplikaci třetí strany, která umožňuje zahrnutí, zapojení 
nebo účast Wisps obecně, za předpokladu, že webová stránka nebo aplikace třetí strany kryptograficky 
ověří práva každého vlastníka Wisp zobrazovat Umění pro jejich Wisp, aby bylo zajištěno, že pouze 
skutečný vlastník může zobrazit Umění a za předpokladu, že Umění již není viditelné, jakmile vlastník 
Zakoupeného Wisp opustí webovou stránku/aplikaci; nebo

(iii) vydělávat příjmy z čehokoli z výše uvedeného.
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7. VLASTNICTVÍ STRÁNKY

Pokud písemně neuvedeme jinak, web, veškerý obsah a všechny ostatní materiály na nich obsažené, včetně, bez omezení, našich log 
a všech návrhů, textu, grafiky, obrázků, informací, dat, softwaru, zvukových souborů, jiných souborů a jejich výběr a uspořádání 
(souhrnně „Obsah stránek“) jsou majetkem společnosti Starlined Limited nebo našich přidružených společností, poskytovatelů licencí 
nebo uživatelů, podle toho, co je relevantní. Logo a jakékoli názvy produktů nebo služeb Starlined, loga nebo slogany, které se 
mohou objevit na Stránce nebo jinde, jsou ochrannými známkami Starlined nebo našich přidružených společností a nelze je 
kopírovat, napodobovat ani používat, vcelku ani zčásti, bez našeho předchozího písemného souhlasu. povolení.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat žádný obsah stránek ani odkazovat na stránky. Bez našeho 
výslovného písemného souhlasu nesmíte používat techniky rámování k vložení jakéhokoli obsahu stránek. Kromě toho vzhled a 
chování obsahu webu, včetně, bez omezení, všech záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikon tlačítek a skriptů tvoří servisní značku, 
ochrannou známku nebo obchodní oděv společnosti Starlined a nelze je kopírovat, napodobovat ani používat. , zcela nebo zčásti, 
bez našeho předchozího písemného souhlasu.

8. ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKA

Výslovně souhlasíte a chápete, že používání Služby je na vaše výhradní riziko. (a) Všechny osoby, subjekty, zástupci a členové 
podílející se na vytváření systému, softwaru a inteligentní smlouvy Starlined Limited („členové Starlined“) činí a výslovně se 
zříkají všech prohlášení a záruk, výslovných, předpokládaných nebo zákonných; a (b) s ohledem na systém a software 
Starlined a tokeny Starlined, členové Starlined, smart kontrakt a všechny související subjekty a zástupci konkrétně 
nereprezentují a nezaručují a výslovně se zříkají jakéhokoli prohlášení nebo záruky, výslovné, předpokládané nebo zákonné, 
včetně bez omezení jakákoli prohlášení nebo záruky vlastnictví, neporušení, prodejnosti, použití, zabezpečení, vhodnosti 
nebo vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo pokud jde o jejich zpracování nebo technické kódování, nebo nepřítomnost 
jakýchkoliv defektů, ať už skrytých nebo zjevných. členové/uživatelé komunity Starlined nebo jakékoli související subjekty 
nebo zástupci netvrdí ani nezaručují, že služba a jakékoli související informace jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo 
bezchybné.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem a bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této smlouvy nebo jakékoli jiné dohody zde 
zamýšlené nebo příslušná ustanovení práva nebo spravedlnosti nebo jinak se strany dohodly na odstranění jakýchkoli a všech 
svěřeneckých povinností společnosti Starlined nebo jakýchkoli souvisejících subjektů a zástupců. může mít uživatel, jeho přidružené 
společnosti nebo koncoví uživatelé služby, stránky nebo jejího obsahu, za předpokladu, že takové vyloučení nebo omezení 
odpovědnosti se nebude týkat zpronevěry majetku nebo finančních prostředků uživatelů, jejich přidružených společností nebo konce 
uživatelé služeb, stránek nebo obsahu poskytovaného členy/uživateli komunity Starlined nebo jakýmikoli souvisejícími subjekty a 
zástupci nebo jiné činy nebo opomenutí, které představují porušení předpokládané smluvní dohody o dobré víře a poctivém jednání 
ve zlé víře.

9. SOFISTIKACE A RIZIKO KRYPTOGRAFICKÝCH SYSTÉMŮ

Žádný z členů/uživatelů Starlined Community nevlastní ani nekontroluje žádný základní software, jehož prostřednictvím se 
vytvářejí blockchainové sítě. Obecně platí, že základní software pro blockchainové sítě má tendenci být Open Source, takže 
jej kdokoli může používat, kopírovat, upravovat a distribuovat bez výslovného povolení. Používáním Služby berete na 
vědomí a souhlasíte

(i) že členové/uživatelé Starlined Community nebo související subjekty nenesou odpovědnost za provoz základního 
softwaru a sítí, že neexistuje žádná záruka funkčnosti, bezpečnosti nebo dostupnosti takového softwaru a sítí; a

(ii) že základní protokoly podléhají náhlým změnám v provozních pravidlech (známých jako „Forks“) a že takové Forks 
mohou podstatně ovlivnit systém a software Starlined. Může být dobrovolně rozhodnuto nepodporovat (nebo 
přestat podporovat) síť Forked úplně. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že členové/uživatelé komunity Starlined 
nenesou absolutně žádnou odpovědnost za jakékoli základní softwarové protokoly, ať už jsou rozvětvené nebo ne.

10. RIZIKO REGULAČNÍCH ČINNOSTÍ V JEDNÉ NEBO VÍCE JURISDIKCÍ

Systém Starlined a software a blockchain Polygon by mohly být ovlivněny jedním nebo více regulačními dotazy nebo regulačními 
opatřeními, které by mohly bránit nebo omezit schopnost členů/uživatelů komunity Starlined pokračovat ve vývoji nebo které by 
mohly bránit nebo omezit vaši schopnost přístupu nebo používat Službu, včetně přístupu k vašim finančním prostředkům.

© 2022 Miggster. Všechna práva vyhrazena. 5



11. RIZIKO SLABÝCH STRÁNEK NEBO VYUŽÍVÁNÍ

Berete na vědomí a rozumíte tomu, že kryptografie a Smart Contract je progresivní obor. Pokroky v prolomení kódu nebo 
technický pokrok, jako je vývoj kvantových počítačů

může představovat rizika pro kryptoměny a službu nebo obsah, což by mohlo vést ke krádeži nebo ztrátě vašich 
kryptografických tokenů nebo majetku. V maximální možné míře je zamýšleno aktualizovat protokol, který je základem 
Služby, aby zohlednil jakýkoli pokrok v kryptografii a začlenit další bezpečnostní opatření, ale nezaručuje ani jinak 
nepředstavuje plnou bezpečnost systému. Používáním Služby nebo přístupem k Obsahu berete na vědomí tato inherentní 
rizika.

Berete na vědomí, že systém a software Starlined podléhají chybám, a berete na vědomí, že jste výhradně odpovědní za 
vyhodnocení jakéhokoli kódu poskytovaného službami nebo obsahem. Toto varování a další později poskytnuté členy/
uživateli Starlined Community v žádném případě nedokazují ani nepředstavují trvalou povinnost vás upozornit na všechna 
potenciální rizika používání služby nebo obsahu.

12. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že propustíte a odškodníte, budete bránit a chránit společnost Starlined Limited a jakékoli související 
subjekty, jakož i úředníky, ředitele, zaměstnance, akcionáře a zástupce kteréhokoli z výše uvedených subjektů, před a proti 
jakýmkoli ztrátám, závazkům, výdajům. , náhrady škody, náklady (včetně poplatků za právní zastoupení, poplatků nebo 
sankcí uložených jakýmkoli regulačním orgánem a soudních výloh), nároky nebo akce jakéhokoli druhu, ať už vzniklé nebo 
vyplývající z vašeho používání služby, vašeho porušení těchto podmínek použití, vašeho porušení jakýkoli zákon, pravidlo 
nebo nařízení nebo práva jakékoli třetí strany a jakékoli vaše jednání nebo opomenutí, které má vliv na práva na publicitu, 
pomluvu nebo narušení soukromí. Každý z členů Starlined si vyhrazuje právo na vlastní náklady,

13. NAŠE VLASTNICKÁ PRÁVA

Veškerá práva, vlastnictví a práva duševního vlastnictví ke Službě jsou ve vlastnictví Starlined, spřízněných subjektů nebo jejich poskytovatelů 
licencí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba obsahuje vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými zákony o 
duševním vlastnictví a dalšími zákony. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, upravovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, 
distribuovat, provozovat, zobrazovat nebo vytvářet odvozená díla založená na Službě, a to zcela ani zčásti, bez výslovného písemného povolení, 
s výjimkou případů, kdy to výslovně povolí příslušný subjekt.

14. UKONČENÍ A POZASTAVENÍ

Můžeme pozastavit vaše právo na přístup nebo používání jakékoli části nebo všech Služeb okamžitě poté, co vás na to upozorníme, 
pokud zjistíme:

a) vaše používání Služeb

(i) představuje bezpečnostní riziko pro Služby nebo jakoukoli třetí stranu,

(ii) by mohly nepříznivě ovlivnit naše systémy, služby nebo systémy jakéhokoli jiného uživatele,

(iii) by nás, naše přidružené společnosti nebo jakoukoli třetí stranu mohl vystavit odpovědnosti, nebo

(iv) mohly by být podvodné;

b) vy nebo kterýkoli koncový uživatel porušuje tuto smlouvu;

c) porušíte své platební povinnosti a takové porušení trvá 30 dní nebo déle; nebo

d) u subjektů jste ukončili běžnou činnost, provedli postoupení ve prospěch věřitelů nebo obdobné nakládání se svým 
majetkem nebo jste se stali předmětem jakéhokoli konkursu, reorganizace, likvidace, zrušení nebo obdobného 
řízení.

Pokud pozastavíme vaše právo na přístup nebo používání jakékoli části nebo všech Služeb:

a) zůstáváte odpovědní za všechny poplatky a poplatky, které vám vzniknou během období pozastavení; a

b) po dobu pozastavení nebudete mít nárok na žádné servisní kredity.

Pokud se to týká konkrétní služby, ponecháváme si výhradní uvážení omezit vaše používání Služeb (včetně, bez omezení, 
omezením počtu žádostí API, které můžete odeslat („Požadavky API“)) kdykoli, pokud vaše používání Služeb překročí 
příslušný práh pro váš vybraný plán služeb.

Tyto Podmínky mohou být kdykoli libovolně upraveny nebo nahrazeny, pokud zde není uvedeno jinak. The
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následující ustanovení Podmínek platí i po ukončení těchto Podmínek: Odškodnění; Vyloučení záruky; Omezení 
odpovědnosti; Naše vlastnická práva; Odkazy; Ukončení; Žádné oprávněné třetí strany; Závazná arbitráž a vzdání se 
hromadné žaloby; Obecná informace.

15. VAŠE POVINNOSTI

i) Vaše účty

S výjimkou rozsahu způsobeného naším porušením této smlouvy,

(A) jste odpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu, bez ohledu na to, zda jsou tyto 
aktivity vámi autorizovány nebo provedeny vámi, vašimi zaměstnanci nebo třetí stranou (včetně vašich 
smluvních partnerů, zástupců nebo koncových uživatelů) a

(b)

ii) Vaše použití

my a naše přidružené společnosti neneseme odpovědnost za neoprávněný přístup k vašemu účtu.

Zajistíte, aby vaše používání Služeb neporušovalo žádný platný zákon. Jste výhradně odpovědní za své 
používání Služeb.

iii) Vaše zabezpečení a zálohování

Jste odpovědní za správnou konfiguraci a používání Služeb a za další provedení příslušných opatření k 
zabezpečení, ochraně a zálohování vašich Účtů a vašeho obsahu způsobem, který poskytne odpovídající 
zabezpečení a ochranu, což může zahrnovat použití šifrování.

iv) Přihlašovací údaje a klíče k účtu

V rozsahu, v jakém vám poskytujeme přihlašovací údaje a autentizaci API generované službami, jsou tyto 
přihlašovací údaje a autentizace API pouze pro vaše interní použití a nebudete je prodávat, převádět ani poskytovat 
sublicence žádnému jinému subjektu nebo osobě, kromě toho, že svůj soukromý klíč smíte prozradit svým 
zástupcům a subdodavatelům, kteří provádějí práci vaším jménem. Tímto souhlasíte s tím, že vaše přihlašovací 
údaje a klíče k účtu budou bezpečně uloženy. Výslovně upozorňujeme, že nebudeme uchovávat ani mít přístup k 
vašemu klíči účtu nebo přihlašovacím údajům. Souhlasíte s riziky a důsledky jejich nesprávného umístění, které 
povede ke ztrátě přístupu k vašim uloženým aktivům na Blockchainu.

16. POPLATKY A PLATBY

Veřejně dostupné služby. Některé Služby, včetně placených Služeb do určité hranice využití, mohou být nabízeny veřejnosti a 
licencovány bez licenčních poplatků.

16.1 POPLATKY ZA SLUŽBY

Pokud není ve formuláři objednávky služeb uvedeno jinak, v rozsahu, v jakém jsou za službu účtovány poplatky, 
vypočítáváme a účtujeme poplatky a poplatky měsíčně podle vašeho plánu nebo podle toho, jak je jinak inzerováno 
a účtováno ve službě („Poplatky za používání“). Poplatky za používání jsou účtovány současně s vaším používáním 
Služeb. U služeb v rámci plánu nám první den každého fakturačního období zaplatíte příslušné poplatky („Základní 
poplatky“) a veškeré příslušné daně na základě Služeb v plánu, který jste si vybrali (dále jen „Vybraný plán“). 
Kromě toho vám můžeme pro konkrétní služby, jak jsou definovány ve vaší objednávce, vystavit fakturu na všechny 
poplatky přesahující příslušnou hranici pro váš vybraný plán („Použitelný práh“) na základě vašeho používání 
Služeb během předchozího fakturačního období (dále jen „Poplatky za překročení“ a spolu se Základními poplatky 
„Poplatky“), jak jsou tyto poplatky za překročení definovány ve vašem plánu. Pokud během fakturačního období 
provedete jakékoli další změny ve službách (např. upgradujete nebo snížíte svůj vybraný plán), budeme vám 
účtovat jakékoli další poplatky nebo kredity v příštím fakturačním období. Můžeme vám účtovat nahromaděné 
poplatky častěji, pokud budeme mít podezření, že je váš účet podvodný nebo mu hrozí nezaplacení. Pokud není 
písemně dohodnuto jinak, budete nám platit poplatky za používání nabídek služeb v amerických dolarech. Všechny 
částky, které máte zaplatit podle této smlouvy, nám budou vyplaceny bez započtení nebo protinároku a bez jakékoli 
srážky nebo zadržování. Poplatky a poplatky za jakoukoli novou službu nebo novou funkci služby nabudou 
účinnosti, když vám sdělíme aktualizované poplatky a poplatky, pokud v oznámení výslovně neuvedeme jinak. 
Můžeme zvýšit nebo přidat nové poplatky za jakékoli stávající služby, které používáte, pokud vás o tom budeme 
informovat alespoň 30 dní předem. Můžeme se rozhodnout účtovat vám úrok ve výši 1,5 % měsíčně (nebo nejvyšší 
sazbu povolenou zákonem, pokud je nižší) ze všech pozdních plateb. 16.2 DANĚ Každá strana ponese odpovědnost, 
jak to vyžadují platné zákony, za identifikaci a zaplacení všech daní a jiných vládních poplatků a poplatků (a 
jakýchkoli sankcí, úroků,
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a další jejich dodatky), které jsou dané straně uloženy při transakcích a platbách podle této smlouvy nebo v 
souvislosti s nimi. Všechny poplatky, které platíte, jsou výlučné daně, pokud není uvedeno jinak. Vyhrazujeme si 
právo zadržet daně tam, kde je to nutné.

17. RŮZNÉ

17.1 ŽÁDNÉ VZDÁNÍ SE

Naše neuplatnění nebo zpoždění při výkonu jakéhokoli práva, pravomoci nebo výsady podle této smlouvy nebude fungovat jako 
vzdání se práva; ani žádný jednotlivý nebo částečný výkon jakéhokoli práva, moci nebo výsady nebude bránit jakémukoli jinému 
nebo dalšímu výkonu těchto práv.

17.2 ODDĚLITELNOST

Pokud se ukáže, že kterákoli část této smlouvy je neplatná, neplatná nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelná, 
bude tato podmínka považována za oddělitelnou a omezenou nebo odstraněnou v nezbytném minimálním 
rozsahu. Omezení nebo odstranění podmínky neovlivní žádné jiné podmínky. Rozhodčí řízení a vzdání se 
hromadné žaloby Strany souhlasí s tím, že jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo vašeho používání služeb 
budou rozhodovat individuálně. Strany se dohodly, že: (a) jakákoli arbitráž se bude konat v Západním Kapsku v Jižní 
Africe a (b) arbitráž bude vedena důvěrně jediným arbitrem v angličtině as omezeným výskytem. Na vaši žádost 
mohou být jednání vedena osobně nebo telefonicky a rozhodce může zajistit podávání a rozhodování návrhů na 
briefingy bez ústního jednání. Kromě skupinových postupů a nápravných opatření uvedených níže má rozhodce 
pravomoc udělit jakýkoli opravný prostředek, který by jinak měl k dispozici soud nebo jiný tribunál. Vítězná strana v 
jakékoli žalobě nebo řízení k vymáhání těchto podmínek má nárok na náklady a odměny za právní zastoupení v 
nejnižším stupni.

17.3 VYŠŠÍ MOC

Neneseme odpovědnost za jakákoli zpoždění, selhání nebo přerušení služby, které jsou přímo či nepřímo 
důsledkem jakékoli příčiny nebo stavu mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně: jakéhokoli zpoždění nebo 
selhání způsobeného jakýmkoli zásahem vyšší moci, čin civilních nebo vojenských úřadů, teroristický čin, občanské 
nepokoje, válka, stávka nebo jiný pracovní spor, požár, přerušení telekomunikačních nebo internetových služeb 
nebo služeb poskytovatele sítě, selhání zařízení a/nebo softwaru, jiná katastrofa nebo jakákoli jiná událost který je 
mimo naši přiměřenou kontrolu a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

17.4 ÚKOL

Souhlasíte s tím, že můžeme postoupit kterákoli z našich práv a/nebo převést, uzavřít subdodavatelskou smlouvu nebo 
delegovat jakoukoli z našich povinností podle těchto podmínek. Váš souhlas s těmito podmínkami je pro vás osobní a nesmíte jej 
převést ani postoupit žádné třetí straně.

17.5 CELÝ SOUHLAS

Tato smlouva stanoví úplné porozumění a dohodu, pokud jde o předmět této smlouvy, a nahrazuje veškeré 
předchozí diskuse, dohody a ujednání jakéhokoli druhu (včetně, bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí této 
smlouvy) a jakékoli povahy mezi námi. S výjimkou výše uvedených případů musí být jakákoli změna této smlouvy 
písemná a musí být podepsána oběma stranami.
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