Zásady používání
Definice pojmů:
IP - Unikátní číselná adresa každého počítače, který je připojen k internetu
Cookie - Krátká textová informace, kterou lze uložit v prohlížeči návštěvníka webové stránky a
později zpět vyzvednout
Portál / Služba / Baryo - Webové rozhraní www.baryo.net, minecraft server baryo.net
Hicoria - Serverový poskytovatel
AdSense - Služba, zprostředkovávající reklamu provozovaná společností Google
bCoiny - Digitální dárkové poukazy, které lze uplatnit v rámci služeb a produktů portálu.
Shop - Místo pro útratu a získání bCoinů.
Giveawaye - Soutěže o předměty webu Baryo
Twitch - Služba poskytující možnost pořádání živých vysílání a jejich sledování
TeamSpeak3 - Služba poskytující možnost hostovat vlastní voice server
Minecraft - Počítačová hra napsaná v programovacím jazyce java, která se odehrává v
otevřeném světě, kde má hráč neomezenou svobodu pohybu a činnosti.
VIP - Balíček výhodných funkcí na Minecraft serveru portálu Baryo, přičemž výhody, jež balíček
obsahuje, mohou být v rámci v průběhu upraveny, případně smazány nebo nahrazeny jinými, a
to i v právě probíhajících a aktivních balíčkách
Gadgety - Vizuální, dekorativní efekt
Promo kód - Unikátní uživatelský kód, který lze vytvořit po registraci na portálu Baryo
Dusty - Druh herní měny Minecraft serveru portálu Baryo, která nemá reálnou hodnotu
Boosty - Zvýhodnění či vylepšení herních prvků pro všechny uživatelé, kteří se v moment jeho
aktivace nachází na daném Minecraft serveru portálu Baryo, kde byl aktivován na určitý časový
limit
Affiliate stránka - https://baryo.net/stranka/affiliate-system

Zobrazování reklam na webu Baryo:
Na tomto webu se zobrazují reklamy poskytnuté službou AdSense. Ta za účelem lépe cílené
reklamy sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a anonymizovanou IP
adresu. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů a zároveň nejsou ani
přiřazovány k registrovaným uživatelům webu Baryo.
Pokud chcete personalizovat zobrazení reklam pro Váš účet Google, můžete tak udělat zde.
Veškerá data poskytnutá pro společnost Google lze zkontrolovat na adrese zde, kde tato data
můžete případně upravit, či vymazat.
Počítadlo návštěvnosti na webu Baryo:
Pro počítání návštěvnosti využíváme službu Google Analytics, která měří návštěvnost webu
podle anonymizované IP adresy a souboru cookie. Tyto data neumožňují přímou identifikaci
fyzických osob.
Soubory cookies na webu Baryo:
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další
nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snažší a produktivnější. Soubory cookie jsou
důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookies lze vymazat či
úplně zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Více informací ohledně souborů
cookies jsou k zobrazení zde.
bCoiny na webu Baryo:
a - Uživatel má možnost zakoupit digitální dárkové poukazy, jejichž hodnota se přičítá k celkové
hodnotě digitálních dárkových poukazů na účtu zákazníka (dále jen označeny slovem "bCoiny",
"bCoin", "bCoinů", případně znakem ), které lze uplatnit v rámci služeb a produktů portálu.
b - Uživatel má možnost získat bCoiny výměnou za povolené položky v Shopu.
c - Uživatel má možnost získat ohodnocení ve formě bCoinů v rámci různých soutěží a eventů
na portálu Baryo.
Vlastní TeamSpeak3 místnost na našem serveru ts3.baryo.net:

Uživatelé webu Baryo, kteří mají aktivovaný VIP na svém Minecraft účtu a zároveň spárovaný
minecraft účet s portálem, si mohou vytvořit vlastní TeamSpeak3 místnost zde. Pro její aktivaci
je nutné mít ve svém profilu vyplněný TeamSpeak3 Unique ID (video-návod, jak dané id nalézt,
je k dispozici zde), poté se Vám ve vašem profilu tato možnost povolí zobrazením tlačítka
"SPRÁVA TS3 MÍSTNOSTI". Délka platnosti místnosti je 30 dní ode dne aktivace, pokud zbývá
méně, jak 5 dní, lze platnost místnosti prodloužit tlačítkem (umístěným vedle počtu zbývajících
dnů) o dalších 30 dní. Vytvořením získáte vlastní místnost na TeamSpeak3 serveru
ts3.baryo.net, v kategorii "VIP Rooms", VIP ikonku na daném serveru (v případě, že jste VIP) a
heslo do dané místnosti. Jakožto tvůrce místnosti máte do dané místnosti neomezený přístup a
můžete do své místnosti pouštět kohokoliv, kdo neporušuje naše zásady a smluvní podmínky,
zároveň podmínky služby TeamSpeak3 a zákony země. Název místnosti se rovná Vaší
přezdívce ve Vašem webovém profilu. V případě, že název místnosti změníte, případně
porušíte naše zásady a smluvní podmínky, případně podmínky služby TeamSpeak3 a zákony
země, může Vám být Vaše místnost zrušena bez možnosti navrácení a může dojít k
zablokování této služby.
Shop na webu Baryo:
Předměty zobrazované v záložce "Baryo" se dají získat výměnou za příslušný počet bCoinů
požadovaných pro získání daného předmětu na webu Baryo. Vyměněné bCoiny nelze
požadovat zpět, jejich navrácení po výměně za daný předmět není možné.
VIP účet - Uživatelé portálu Baryo mají možnost aktivovat si VIP účet. Díky této aktivaci
získávají výhodné funkce na vybraných Minecraft serverech portálu Baryo. Seznam vybraných
funkcí a cena je k zobrazení při jeho aktivaci v Shopu. Tento VIP účet je aktivován na Vámi
spárovaném Minecraft účtu ve Vašem webovém profilu portálu, případně na Vámi vybraný účet
jiného uživatele. Platnost VIP profilu je 30 dní od momentu jeho aktivace. Portál si vyhrazuje
právo na pozastavení / zrušení VIP účtu bez předchozího upozornění a to bez udání důvodu,
případně celkové či částečné úpravy věcí s ním spojených. Status vašeho aktivního VIP účtu
může být sdílen veřejně.
Gadgety - Uživatelé portálu Baryo mají možnost aktivace různých Gadgetů. Díky této aktivaci
získávají určité kosmetické výhody a efekty na vybraných Minecraft serverech portálu Baryo.
Seznam vybraných Gadgetů a cena je k zobrazení při jejich aktivaci v Shopu. Tyto Gadgety
jsou aktivovány na Vámi spárovaném Minecraft účtu ve Vašem webovém profilu portálu. Portál
si vyhrazuje právo na změnu či platnost určitých Gadgetů bez předchozího upozornění a to bez
udání důvodu, případně celkové či částečné úpravy, náhrady či odebrání věcí s nimi spojených.
Seznam Vašich aktivních Gadgetů může být sdílen veřejně.
Dusty - Uživatelé portálu Baryo mají možnost získání Dustů. Dusty lze vyměnit na vybraných
Minecraft serverech portálu Baryo za různé výhody či vylepšení. Cena za určitý počet Dustů je k
zobrazení při jejich aktivaci v Shopu. Tyto Dusty jsou aktivovány na herním profilu Minecraft
serveru portálu Baryo. Portál si vyhrazuje právo na změnu či platnost Dustů bez předchozího

upozornění a to bez udání důvodu, případně celkové či částečné úpravy, náhrady či odebrání
věcí s nimi spojených. Počet Vašich Dustů může být sdílen veřejně.
Boosty - Uživatelé portálu Baryo mají možnost aktivace různých Boostů. Seznam vybraných
Boostů a cena je k zobrazení při jejich aktivaci v Shopu. Portál si vyhrazuje právo na změnu či
platnost určitých Boostů bez předchozího upozornění a to bez udání důvodu, případně celkové
či částečné úpravy, náhrady či odebrání věcí s nimi spojených. Přezdívka Minecraft účtu, který
daný Boost aktivoval, může být sdílena veřejně.
Spárování minecraft účtu s webovým profilem:
Každý uživatel, který je registrován na portálu Baryo, má možnost spárování svého webového
profilu se svým Minecraft účtem. Spárování je nutné pro aktivaci určitých funkcí a výhod Vašeho
profilu na portálu Baryo.
Promo kód:
Každý registrovaný uživatel portálu Baryo má možnost vygenerování vlastního unikátního kódu,
díky kterému lze získat určité výhody při jeho aktivaci jiným uživatelem při aktivaci produktů v
Shopu. Tvar promo kódu je v základním režimu generován náhodně. Při aktivaci kódu jiným
uživatelem, uživatel, který daný kód vytvořil, může získat ocenění v podobě bCoinů. Množství
bCoinů se odvíjí od množství, které je potřeba pro aktivaci daných vybraných produktů v Shopu,
daný procentuální podíl a další náležitosti s tím spojené lze nalézt na Affiliate stránce, která je
dostupná skrze uživatelský profil. Portál si vyhrazuje právo na změnu či platnost Vašeho promo
kódu bez předchozího upozornění a to bez udání důvodu, případně celkové či částečné úpravy,
náhrady či odebrání věcí s nimi spojených. Statistika Vašeho promo kódu a jeho tvar může být
sdílen veřejně. Některé promo kódy mohou být generovány samotným portálem a mít tak
odlišné výhody a podmínky. Některé promo kódy mohou mít maximální počet použití.
Streamerská role:
Aktivace streamerského profilu probíhá při přihlášení na portálu Baryo, přičemž nejdříve musí
být streamerská role aktivována na Vašem Minecraft účtu portálu Baryo. V rámci streamerské
role na portálu Baryo máte možnost generace vlastního tvaru Vašeho promo kódu, případně
získání větších individuálních odměn za jeho použití. Portál si vyhrazuje právo na změnu či
platnost streamerské role bez předchozího upozornění a to bez udání důvodu, případně celkové
či částečné úpravy, náhrady či odebrání věcí s ní spojených.
Užíváním webových stránek Baryo, se zavazujete, že je zakázáno:
a - Pokoušet se sondovat, skenovat nebo testovat zranitelnost služby nebo jakéhokoli
souvisejícího systému nebo sítě nebo porušovat jakákoli bezpečnostní nebo ověřovací opatření
používaná ve spojení se službou a těmito systémy a sítěmi

b - Poškozovat nebo hrozit ublížení jiným uživatelům jakýmkoli způsobem nebo zasahovat do
přístupu jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě, včetně pokusů o narušení přístupu k nim, a to
včetně zasílání virů, přetížení, spamování komentářů/soukromých zpráv/chatu
c - Používat službu způsobem, který je v rozporu s jeho zamýšleným účelem, zásadami a
pokyny Baryo.net a jakýmkoli platným právem
d - Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze služby za účelem vytvoření, přímo nebo
nepřímo, v jednom nebo více souborech ke stažení, ve sbírce, kompilaci, databázi, adresáři
nebo podobně, a to buď manuálními metodami, použitím robotů, prohledávačů, nebo jinak
e - Využívat službu způsobem, který je v rozporu s podmínkami, za kterých třetí strany poskytují
zařízení a technologie nezbytné pro provoz služby, jako je Hicoria, Mojang a jiné
Závěrečná ustanovení portálu Baryo:
1. Neneseme odpovědnost za činnost svých uživatelů
2. Profily zde vytvořené jsou majetkem Portálu
3. Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě, a to bez
předchozího upozornění nebo odpovědnosti, a to z jakéhokoli důvodu, včetně omezení.
Nevyužité bCoiny na uživatelském profilu v takovém případě propadají, není li uvedeno jinak.
4. Vyhrazujeme si právo účet portálu Baryo, který Vám byl registrací svěřen k užívání, okamžitě
ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, a to z jakéhokoli
důvodu, včetně omezení
5. Baryo může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo služby, které nejsou
majetkem nebo kontrolou portálu Baryo
6. Baryo nemá žádnou kontrolu, a nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany
osobních údajů nebo praktiky webových stránek či služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a
souhlasíte s tím, že Baryo nenese odpovědnost, ani přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo
ztráty, způsobené, nebo údajně způsobené, nebo v souvislosti s používáním, nebo spoléháním
se na takový obsah, zboží nebo služby, které jsou dostupné na, nebo přes, jakékoli takovéto
webové stránky nebo služby
7. Baryo nemá nic společného se značkou Hicoria, Mojang a ani jinými takovýmito službami
stejného typu dostupnými na nebo skrz tyto webové stránky. Veškeré služby/produkty jsou
výhradně ve vlastnictví daných značek, jakožto i dodržování jejich autorských práv

8. Při ukončení Služby zaniká právo na užívání služeb, jakožto tak i na případné možnosti,
poskytnuté výhody, služby, funkce, a taktéž i veškerý obsah, který se nacházel na portálu
Baryo, či na, nebo ve službách, s ním spojených.
9. Veškeré uživatelské profily na portálu a minecraft serveru Baryo jsou stále ve vlastnictví
Baryo, kde daný profil je pouze propůjčený k užívání druhé straně. Užíváním se rozumí
používání a nakládání takovým způsobem, který neporušuje zákony dané země, jakožto tak i
zásady používání a smluvní podmínky služeb třetích stran, jako je například Mojang a i samotné
webové služby spojené s Baryo
Smluvní podmínky a nakládání s osobními údaji
Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění upravovat smluvní podmínky a zásady
používání webu Baryo
Vzhledem k uvedení v platnosti GDPR pro datum 25.5.2018 si Vás dovolujeme informovat o
způsobu nakládání s Vašimi osobními informacemi v naší webové databázi.
Vaše údaje jsou zpracovávány automaticky a ukládají se do zabezpečené databáze u našeho
serverového poskytovatele Hicoria.
V nastavení Vašeho profilu máte možnost dobrovolně doplnit další informace potřebné pro
jednotlivé kategorie našich výhod.
Mezi tyto možnosti patří:
1) Spárování Vašeho minecraft účtu
• Slouží k plnohodnotnému používání portálu Baryo
2) Vložení Vašeho TeamSpeak3 Unique ID
• Slouží k vytvoření vlastní teamspeak3 místnosti pro VIP
Tyto informace, mimo Teamspeak3 Unique ID, jsou po zadání veřejné na Vašem profilu zde na
webu. Váš e-mail a IP adresa nejsou komunitně veřejné, jsou bezpečně uložené a slouží pouze
pro přihlášení zde na webu společně s bezpečnou identifikací či pro případný kontakt Vaší
osoby, kde IP adresa je nedílnou součástí podmínky pro zachování funkčnosti a bezpečnosti
webových stránek baryo.net
Pokud máte zájem o kompletní odstranění Vašeho profilu společně s poskytnutými údaji zde na
webu Baryo, máte možnost tak učinit v nastavení Vašeho profilu. Pokud tak učiníte, Vaše
poskytnuté informace budou nenávratně vymazány. Zároveň si Vás taky dovolujeme
informovat, že pokud se zde na webu Baryo nepřihlásíte po dobu 90 dnů, Váš profil bude
společně s poskytnutými informacemi vymazán.

Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele na webu Baryo a to
odkliknutím tlačítka "Souhlasím se smluvními podmínkami".
Web Baryo je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro
návštěvníky závazné od okamžiku jejich zveřejnění.
Souhlasem také potvrzujete znalost a dodržování zásad používání zde na portálu Baryo.
Odsouhlasením výše uvedených podmínek zároveň potvrzujete, že je Vám 16 a více let.
Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.09.2019

