2 KROKY JAK VLOŽIT DISCLAIMER DO PODPISU PRO EXTERNÍ KOMUNIKACI
2 STEPS HOW TO INSERT A DISCLAIMER INTO A SIGNATURE FOR EXTERNAL COMMUNICATION
KERIO bohužel nepodporuje ani vložení obrázku ani formátování písma. Je ovšem povinné mít
vložený text disclaimeru pro EXTERNÍ komunikaci.
Unfortunately, KERIO does not support inserting an image or formatting a font. However, it is
mandatory to have the disclaimer text inserted for EXTERNAL communication.

1. V hlavním menu zvolte SETTINGS.
In the main menu, select SETTINGS.

2. Otevřete záložku MAIL. Zkopírujte text disclaimeru níže a vložte do pole SIGNATURE. Uložte
pomocí OK. Hotovo!
Open the MAIL tab. Copy the disclaimer text below and paste it into the SIGNATURE field. Save
with OK. Done!
Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter.
Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu, CERGE, ani Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. k
ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného
návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá
předsmluvní odpovědnost Univerzity, CERGE, ani Národohospodářského ústavu AV ČR, v.v.i. Obsahuje-li tento e-mail
nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly
evropského nařízení GDPR.

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational
purposes and does not represent a binding agreement on the part of CERGE, Charles University, or the Economics
Institute of the Czech Academy of Sciences. The text of this message and its attachments cannot be considered as a
proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading
to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of CERGE, Charles University or
the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences. If this e-mail or any of its attachments contains personal
data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.

