OBCHODNÍ PODMÍNKY DONIO PLUS
1.

Použitelnost obchodních podmínek

1.1

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti osob užívajících speciální sekci
pro crowdfundingové projekty dostupnou na webové stránce www.donio.cz/plus,
která je spravována obchodní společností Donio s.r.o., IČO: 084 13 371, se sídlem
Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. 317514.

1.2

Každý Uživatel vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webové
stránky a/nebo využitím kterékoli ze Služeb, nejpozději pak registrací v případě
Zakladatele projektu a/nebo provedením Platební transakce v případě Přispěvatele
projektu, potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek
a zavazují se jimi řídit.

2.

Definice základních pojmů
„Nařízení“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES .
„Neúspěšný projekt“ znamená Projekt zveřejněný na Webové stránce:
(a)

(b)

pro který nebyla ve stanoveném termínu splněna podmínka:
(i)

dosažení od Přispěvatelů projektů alespoň 50 % z cílové částky,
která nepřesahuje 74.999,- Kč;

(ii)

dosažení od Přispěvatelů projektů alespoň 25 % z cílové částky,
která přesahuje 75.000,- Kč;

který nesplnil jinou podmínku uvedenou v těchto Obchodních podmínkách
a/nebo který takto byl vyhodnocen Provozovatelem v souladu s těmito
Obchodními podmínkami.

„Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky Donio Plus.
„Odměna“ znamená protihodnotu za provedení Platební transakce nabízenou
a poskytovanou Zakladatelem projektu, kterou se zpravidla rozumí určitý výrobek
nebo služba, voucher a/nebo podobná poukázka na budoucí spotřebu.
„Platební instituce“ znamená obchodní společnost ComGate Payments, a.s.,
IČO: 279 24 505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
B 17614.

„Platební transakce“ znamená převod peněžních prostředků z účtu Přispěvatele
projektu za účelem jejich použití k financování Projektu.
„Právní předpisy“ znamenají platné a účinné právní předpisy České republiky.
„Projekt“ znamená konkrétní záměr Zakladatele projektu, pro který má Zakladatel
projektu zájem získat peněžní prostředky od Přispěvatelů projektů.
„Provozovatel“ znamená obchodní společnost Donio s.r.o., IČO: 084 13 371,
se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 317514.
Přispěvatel projektu“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která:
(a)

provedla Platební transakci; a

(b)

za provedení platby může získat předem stanovenou Odměnu, byla-li
u konkrétního Projektu stanovena.

„Služby“ znamenají jednotlivé funkcionality, které jsou na Webové stránce
zpřístupněny Uživatelům.
„Úspěšný projekt“ znamená Projekt zveřejněný na Webové stránce:
(a)

pro který byla ve stanoveném termínu splněna podmínka:
(i)

dosažení od Přispěvatelů projektů alespoň 50 % z cílové částky,
která nepřesahuje 74.999,- Kč;

(ii)

dosažení od Přispěvatelů projektů alespoň 25 % z cílové částky,
která přesahuje 75.000,- Kč.

„Uživatelé“ znamenají
(b)

Zakladatele projektů;

(c)

Přispěvatele projektů;

(d)

jiné třetí osoby vstupující, prohlížející nebo jinak užívající, přenášející
nebo ukládající Webové stránky a/nebo využívající kteroukoli ze Služeb
a/nebo jinak vstupující v jednání nebo kontakt s Provozovatelem
na Webové stránce, nejde-li o Zakladatele projektu a/nebo Přispěvatele
projektu.

„Uživatelské příspěvky“ znamenají přidávání, vytváření, nahrávání, předkládání,
distribuování, shromažďování nebo uveřejňování obsahu, videí, audioklipů,
písemných komentářů, dat, textů, fotografií, software, skriptů, grafiky nebo jiných
informací na Webové stránce Uživateli.

„Webová stránka“ znamená speciální sekci pro crowdfundingové projekty
webové stránky www.donio.cz/plus, která je spravována Provozovatelem.
„Zakladatel projektu“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která:
(a)

je registrována na Webové stránce;

(b)

Provozovateli zašle žádost o zveřejnění Projektu a jejíž Projekt
je v případě souhlasu Provozovatele zveřejněn na Webové stránce; a

(c)

je zavázána Přispěvateli projektu k plnění Odměny, byla-li u konkrétního
Projektu stanovena.

3.

Poskytování služeb provozovatelem

3.1

Provozovatel v rámci poskytování Služeb zejména umožňuje Uživatelům užívat
Webovou stránku, zveřejnit Projekt, nabízet Odměnu a provádět Platební transakce.

3.2

Provozovatel není stranou jakéhokoli právního vztahu mezi Uživateli, zejména mezi
Zakladatelem projektu a Přispěvatelem projektu, a to ani jako příkazník, obstaratel,
zprostředkovatel či zástupce kteréhokoliv z nich.

3.3

Provozovatel zejména, nikoliv však výlučně, nenese odpovědnost za splnění
povinností Zakladatele projektu, neodpovídá za obsah, provedení ani poskytnutí
jakékoliv Odměny a/nebo náhradu újmy související s jakoukoliv Odměnou
ani za jakoukoliv jinou újmu vzniklou Uživatelům a/nebo třetím osobám na základě
nebo v souvislosti s plněním práv a povinností ve vztahu mezi Zakladatelem projektu
a Přispěvatelem projektu nebo jakémkoliv jiném vztahu mezi Uživateli a/nebo třetími
osobami. Uživatel svá práva týkající se zejména Odměny a práva z odpovědnosti
za vady plnění uplatňuje vždy u Zakladatele projektu.

3.4

Přispěvatel projektu bere na vědomí, že za účelem plnění smluvního vztahu mezi
Přispěvatelem projektu a Zakladatelem projektu je třeba uvést veškeré údaje potřebné
k provedení Platební transakce a/nebo její případné refundaci Platební institucí a dále
bere na vědomí, že jím uvedené údaje budou Provozovatelem poskytnuty Zakladateli
projektu v rozsahu nutném pro zaslání příslušné Odměny.

3.5

Provozovatel se nepodílí na obchodních praktikách Zakladatele projektu vůči
spotřebiteli, přičemž povinnosti dle aplikovatelných Právních předpisů na ochranu
spotřebitele vznikají přímo Zakladateli projektu. Ochrany podle Právních předpisů
v oblasti spotřebitelského práva požívají Přispěvatelé projektu výlučně ve vztazích se
Zakladateli projektů. Zakladatelé projektů berou na vědomí, že nevystupují
ve vztazích s Provozovatelem jako spotřebitelé.

3.6

Zakladatelé projektů, kteří jsou podnikatelé, mají povinnost každého Uživatele, který
je zároveň fyzickou osobou jednající mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání, prokazatelně poučit o veškerých právech, která mu vyplývají z Právních
předpisů, a umožnit mu uplatnit veškerá práva včetně případných práv z odpovědnosti
za vady plnění v souladu s Právními předpisy.

3.7

Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo nahradit
kteroukoliv z podmínek a kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Službu (zejména
dostupnost jakékoli funkce nebo obsahu), a to uveřejněním těchto změn na Webové
stránce a/nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživatelům a/nebo jiným způsobem,
přičemž pokud je to možné, připojí odůvodnění s odkazem na konkrétní okolnosti
nebo skutečnosti.

3.8

Provozovatel může rovněž stanovit omezení určitých funkcí a služeb nebo omezit
přístup ke kterékoli nebo veškerým Službám, a to i bez předchozího oznámení.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zejména při podstatném a/nebo
opakovaném nedodržení povinností uvedených v těchto Obchodních podmínkách
může Provozovatel kdykoli omezit nebo znemožnit přístup Uživatele na Webovou
stránku. Tím není dotčeno právo Provozovatele takové omezení, pozastavení
nebo ukončení některých nebo všech Služeb některému Uživateli kdykoliv odvolat.

4.

Přístup uživatelů

4.1

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webové stránky
a/nebo jakoukoli další aktivní účastí na Webové stránce a/nebo jiným způsobem
ve vztahu k Provozovateli se Uživatel zavazuje a prohlašuje, že:
(a)

je způsobilý k právním jednáním, a to zejména s ohledem na svůj věk,
popřípadě je zastoupen zákonným zástupcem a/nebo jinou oprávněnou
osobou;

(b)

veškeré údaje jím poskytované Provozovateli jsou úplné, pravdivé, správné
a přesné, a že tyto údaje bude pravidelně aktualizovat; a

(c)

se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že těmto
Obchodním podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

4.2

Podmínkou využití Služeb ze strany Zakladatele projektu je registrace na Webové
stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení zamítnout
registraci nebo ji kdykoliv zrušit.

4.3

V případě, že dojde k neoprávněnému použití registračního účtu, je Uživatel povinen
bezodkladně Provozovateli toto neoprávněné použití registračního účtu písemně
oznámit. Takto je Uživatel povinen oznámit i případná jiná porušení, jež jsou mu
známa.

5.

Založení a realizace projektu

5.1

Provozovatel nenese odpovědnost za Zakladatelem projektu zveřejněný popis Projektu
a Odměn. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či změnu popisu Projektu
nebo Odměny, a to mimo jiné zejména dozví-li se o tom, že byla zveřejněním Projektu
nebo popisem Odměn porušena jakákoli práva třetích osob týkající se zejména práva
autorského.

5.2

Provozovatel aktivně nezasahuje do popisů Projektů zveřejňovaných na Webové
stránce ani do informací v nich obsažených ani Zakladateli projektů neposkytuje
jakoukoliv pomoc, která by spočívala, zejména, nikoliv však výlučně, v úpravě
prezentace nabídek k prodeji nebo jejich propagaci. Struktura Webové stránky je
navržena dle nejlepšího vědomí Provozovatele způsobem, který Zakladatelům
projektů umožňuje předložit Přispěvatelům projektů v souladu s Právními předpisy
veškeré nezbytné informace a Přispěvatelům projektů tyto informace posoudit
a na jejich základě učinit rozhodnutí spočívající v provedení Platební transakce.

5.3

Zakladatel projektu se zavazuje uvádět ve vztahu ke své osobě a Projektu přesné
a pravdivé informace, zejména je povinen uvádět a pravidelně aktualizovat své
kontaktní údaje, fakturační údaje a číslo bankovního účtu, na který mají být poukázány
peněžní prostředky při úspěšném naplnění cílové částky Projektu ve stanoveném
termínu (Úspěšný projekt). Zakladatel projektu se zavazuje, že bude uvádět číslo
bankovního účtu, jehož je majitelem a ke kterému má plné dispoziční právo.

5.4

Zakladatel projektu je povinen při založení Projektu uvést cílovou částku, která má být
dosažena pro úspěšnou realizaci Projektu. Zakladatel projektu bere na vědomí,
že cílová částka nemůže být v průběhu zveřejnění Projektu na Webové stránce z jeho
strany jakkoliv jednostranně měněna nebo upravována a že zahrnuje veškeré náklady
související s Projektem. Zakladatel projektu se proto zavazuje důkladně propočítat
veškeré náklady související s provedením Projektu.

5.5

Zakladatel projektu zveřejní popis Projektu vždy v českém jazyce a dále, dle jeho
uvážení, v jazycích dalších. Zakladatel projektu bere na vědomí, že doba vystavení
Projektu je stanovena pro všechny Projekty v délce, která činí nejvýše 90 dnů ode dne
zveřejnění, přičemž dobu zveřejnění nelze bez předchozího souhlasu Provozovatele
žádným způsobem měnit. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu doby zveřejnění
Projektu na Webové stránce.

5.6

Zakladatel projektu není oprávněn dále měnit podmínky nebo popis zveřejněného
Projektu, zejména měnit název Projektu a kategorii, do které je Projekt zařazen, druh
Odměny, výši hodnoty Odměny, změnu termínů zaslání Odměny apod.

5.7

Zakladatel projektu je povinen umístit Projekt do kategorie projektů, která nejblíže
odpovídá zaměření Projektu.

5.8

Zakladatelem projektu zvolený název Projektu ani popis Projektu nesmí obsahovat
návrh k prodeji zboží nebo služby, která není přímo předmětem Projektu. Zakladatel
projektu smí k prezentaci Projektu připojit obrázky, fotografie, videa, hudbu, apod.
V takovém případě se zavazuje neporušovat při prezentaci Projektu žádná práva
duševního vlastnictví ani nepoužívat ochranné známky ve vlastnictví třetích osob
bez jejich souhlasu a zavazuje se dodržovat ustanovení týkající se ochrany práv
duševního vlastnictví Provozovatele a třetích osob, jak jsou níže popsány v těchto
Obchodních podmínkách. Zakladatel projektu není oprávněn při popisu Projektu
nebo Odměny parazitovat na pověsti třetích osob, uvádět spojení Projektu
nebo Odměn se zavedenými značkami, logy nebo ochrannými známkami třetích osob,
pokud k tomuto nemá souhlas vlastníka značky, loga nebo ochranné známky.

Zakladatel projektu je plně odpovědný za to, že veškeré osobní údaje uváděné v rámci
Projektu, zejména osobní údaje třetích osob, jsou zpracovány v souladu s příslušnými
Právními předpisy, zvláště v souladu s Nařízením.
5.9

Zakladatel projektu se zavazuje nezveřejňovat v popisu Projektu žádné nemravné,
pohoršující, rasistické či podobné informace nebo dokumenty. Provozovatel
si vyhrazuje právo na zrušení Projektu, který by jakékoliv takové informace
nebo materiály obsahoval.

5.10

Pokud Zakladatel projektu nabízí jako Odměnu hmotný produkt a/nebo službu, je
povinen postupovat v souladu s příslušnými Právními předpisy, a to zejména
s právními předpisy na ochranu spotřebitele. Zejména, nikoli však výlučně, je
Zakladatel projektu povinen uvést přesný popis produktu a/nebo služby, a to v českém
jazyce, popř. v dalších jazycích, a je povinen do popisu Odměny uvádět jen informace
vztahující se k popisu takové Odměny. Popis Odměny přitom nesmí být klamavý,
nesmí být využíván jako inzerce na jiný produkt nebo službu anebo jako reklama
k jiným produktům nebo službám.

5.11

Pokud dojde v průběhu zveřejnění Projektu ke skutečnosti, která zakládá nemožnost
plnění spočívajícího v poskytnutí Odměny uvedené v popisu Projektu, má Zakladatel
projektu právo na zrušení poskytnutí Odměny. Tuto skutečnost však musí
Provozovateli prokázat a nabídnout Přispěvatelům projektu jinou adekvátní Odměnu
stejné hodnoty.

5.12

Zakladatel projektu se zavazuje informovat o jakékoliv změně v Projektu ostatní
Uživatele, a to zveřejněním informace o změně v popisu příslušného Projektu.
V případě jakékoliv změny v Projektu nebo v jeho popisu je Provozovatel oprávněn
vyhodnotit takový Projekt jako Neúspěšný projekt.

5.13

Zakladatel projektu se zavazuje splnit veškeré závazky vůči Přispěvatelům projektu,
které uvedl v popisu Projektu, u něhož došlo k naplnění cílové částky, zejména se
zavazuje dodržet termíny realizace Projektu, termíny pro zaslání a/nebo předání
Odměn uvedených u Projektu, stejně jako formu, druh a výši Odměny. Zakladatel
projektu se dále zavazuje využít peněžní prostředky pouze v souladu s účelem Projektu
dle popisu Projektu na Webové stránce.

5.14

Zakladatel projektu je srozuměn s tím, že Projekt bude uveřejněn na Webové stránce
nejen po dobu jeho realizace, ale dále až po dobu 15ti let od jeho prvního uveřejnění,
a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o Úspěšný projekt nebo Neúspěšný projekt.
Důvodem je způsob fungování Webové stránky, dobré jméno Provozovatele a zájem
na informovanosti potenciálních i bývalých Přispěvatelů projektů a Zakladatelů
projektů o již realizovaných Projektech, jejich úspěšnosti apod. O této skutečnosti je
Zakladatel projektu povinen informovat též veškeré subjekty, jejichž osobní údaje jsou
v rámci Projektu uveřejněny a/nebo jinak sděleny třetí osobě. O předčasném vymazání
Projektu z Webové stránky může rozhodnout pouze Provozovatel.

5.15

Zakladatel projektu bere na vědomí, že je ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení
správcem osobních údajů Přispěvatelů projektů, kteří provedou Platební transakce.

Zakladatel projektu se zavazuje využít veškeré osobní údaje pouze za účelem plnění
smluvních vztahů s Přispěvateli projektů, a to vždy v mezích naplnění Projektu a jeho
popisu.
6.

Provádění platebních transakcí a realizace odměn

6.1

Provozovatel umožňuje prostřednictvím Webové stránky Zakladatelům projektů
získání peněžních prostředků od Přispěvatelů projektů za účelem financování
Projektů. Platební transakci pro financování konkrétního Projektu je možné provést
do stanoveného termínu uvedeného u každého Projektu na Webové stránce. Veškeré
Platební transakce týkající se jednotlivého Projektu jsou shromažďovány na účtu
vedeném Platební institucí.

6.2

Veškerá práva a povinnosti týkající se Platebních transakcí a Odměn vznikají pouze
mezi Zakladateli projektů a Přispěvateli projektů a/nebo třetími osobami. Provozovatel
neodpovídá za jakoukoliv újmu, náklad nebo ztrátu utrpěnou v důsledku jakýchkoliv
vztahů mezi Uživateli a/nebo třetími osobami ani za aktivity Zakladatelů projektů.
Zejména je vyloučena jakákoliv odpovědnost Provozovatele za dodání Odměny
či provedení jakéhokoliv jiného plnění nebo splnění jakékoliv podmínky, záruky
nebo prohlášení související s kterýmkoliv Projektem.

6.3

Uživatelé dále berou na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za činnost
Platební instituce a zavazují se uplatnit veškeré případné nároky týkající se Platebních
transakcí vždy u Platební instituce. Pro vyloučení pochybností je stanoveno,
že Provozovatel není odpovědný za připsání částky na účet jakéhokoli Uživatele.
Uživatel se vzdává v maximálním rozsahu umožněném právními předpisy všech svých
práv, která by mu mohla vůči Provozovateli v tomto ohledu vzniknout (či mu případně
v budoucnu vzniknou), a to včetně práv na náhradu újmy.

6.4

Zakladatelé projektů zcela odpovídají za své Projekty, zejména za poskytnutí přesných
a nezavádějících informací a splnění veškerých povinností uvedených v popisu
jakéhokoliv Projektu. Provozovatel nedohlíží na kvalitu, plnění ani přesnost
jakýchkoliv Projektů uvedených na Webové stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo
kdykoliv Projekt ukončit a odstranit z Webové stránky.

6.5

V případě, že je Zakladatel projektu povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je povinen evidovat
veškeré tržby ve smyslu tohoto zákona, které budou realizovány mezi Přispěvatelem
projektu a Zakladatelem projektu, a je tedy rovněž povinen Přispěvatelům projektu
vystavovat účtenky s údaji požadovanými dle tohoto zákona.

6.6

V případě Úspěšného projektu jsou peněžní prostředky ze všech Platebních transakcí
týkajících se Úspěšného projektu přeposlány na účet Zakladatele projektu po uplynutí
stanoveného termínu k získávání peněžních prostředků pro Projekt. Pokyn k odeslání
peněžních prostředků uděluje Platební instituci Provozovatel.

6.7

Zakladatel projektu je povinen poskytnout Provozovateli a Platební instituci veškerou
součinnost potřebnou k provedení identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb.,

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a prokázat oprávnění k bankovnímu účtu,
na který mají být zaslány peněžní prostředky týkající se Úspěšného projektu.
Zakladatel projektu bere na vědomí, že Platební instituce je oprávněna, resp. povinna
neprovést převod peněžních prostředků, pokud Platební instituce bude mít jakékoli
důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele účtu a/nebo bude mít podezření
z využití bankovního účtu k financování terorismu nebo legalizaci výnosů z trestné
činnosti a/nebo odmítne-li se Zakladatel projektu podrobit identifikaci a/nebo z jiného
důvodu stanoveného Právními předpisy. Identifikace podle tohoto článku 6.7 zahrnuje
zejména, nikoliv však výlučně, vyplnění a ověření identifikačního formuláře Platební
instituce, poskytnutí dokladů totožnosti a předložení scanu nebo kopie smlouvy
o vedení bankovního účtu, na který mají být zaslány peněžní prostředky.
6.8

Provozovatel je oprávněn vyhodnotit Projekt jako Neúspěšný projekt (pro vyloučení
pochybností i pokud byl již dříve vyhodnocen Provozovatelem jako Úspěšný projekt)
v případě, že:
(a)

Zakladatel projektu se odmítne podrobit identifikaci podle článku 6.7 těchto
Obchodních podmínek a/nebo jiným způsobem neposkytne potřebnou
součinnost k provedení platby Platební institucí;

(b)

Platební instituce odmítne provést převod peněžních prostředků, a to
zejména, nikoliv však pouze, z důvodů uvedených v článku 6.7; a

(c)

Zakladatel projektu neposkytuje Provozovateli dostatečnou součinnost
v průběhu a/nebo po skončení realizace Projektu, a to ani po předchozí výzvě
Provozovatele k nápravě; výzvu k nápravě není Provozovatel povinen zaslat
v případě, že je zřejmé, že Zakladatel projektu součinnost neposkytne
a/nebo poskytnutí součinnosti výslovně odmítl.

6.9

V případě Neúspěšného projektu jsou peněžní prostředky odpovídající Platebním
transakcím vráceny na účty Přispěvatelů projektů. Tím není dotčen článek 8.1 poslední
věta. Pokyn k odeslání peněžních prostředků uděluje Platební instituci Provozovatel.
Platební instituce vrací peněžní prostředky ze všech Platebních transakcí týkajících se
Neúspěšného projektu vždy výhradně na bankovní účet či platební kartu Přispěvatele
projektu, z nichž byla platba Přispěvatelem projektu provedena.

7.

Poplatky a náklady

7.1

Z celkové vybrané částky pro Úspěšný projekt se Zakladatelům projektu dostane vždy
plná výše peněžních prostředků, které Přispěvatelé projektů poskytli.

7.2

Přístup na Webovou stránku a její používání, poskytování Služeb a provádění
veškerých Platebních transakcí je pro Uživatele bezplatné. Uživatelé nesou pouze
náklady, které jim vznikly v souvislosti s přístupem a s používáním Webové stránky
(jedná se např. o náklady na připojení k internetu apod.).

7.3

Veškeré výlohy související s provozováním Webové stránky a transakční poplatky
placené Platební instituci hradí Provozovatel.

8.

Dobrovolné příspěvky na činnost provozovatele

8.1

Uživatelé mohou přispět na provoz Webové stránky a fungování Provozovatele
dobrovolnými příspěvky. Na tyto dobrovolné příspěvky se přiměřeně uplatní právní
úprava darování upravená v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolné příspěvky nejsou vratné ani
v případě, že Projekt skončí jako Neúspěšný projekt.

9.

Zpracování osobních údajů

9.1

V souvislosti se spoluprací Provozovatele a Zakladatele projektu a k naplnění
předmětu poskytování Služeb ve vztahu k Projektu je nezbytné, aby si Provozovatel
a Zakladatel projektu předávali osobní údaje, ke kterým každý z nich vystupuje
v pozici správce osobních údajů. Provozovatel a Zakladatel projektu vzájemné
prohlašují, že nejsou společnými správci osobních údajů.

9.2

Provozovatel i Zakladatel projektu každý jako (samostatný) správce osobních údajů
odpovídá za zpracování osobních údajů předaných jí druhou stranou („předávané
osobní údaje“), určuje a sleduje vlastní účel zpracování těchto údajů, definuje
a obhospodařuje prostředky, jimiž jsou zpracovávány, má zájem na tom, aby
docházelo ke korektnímu, zákonnému a transparentnímu zpracování těchto osobních
údajů, zejména k jejich bezpečnému předávání mezi Provozovatelem a Zakladatelem
projektu a zabezpečenému zpracování. Za tímto účelem vymezují Provozovatel
a Zakladatel projektu vzájemná práva a povinnosti související s nakládáním
s osobními údaji, které Provozovatel a Zakladatel projektu získají v souvislosti
s plněním vzájemných vztahů týkajících se Projektu, a to ve smyslu Nařízení.

9.3

Účelem zpracování předávaných osobních údajů je:
(a)

řádné nastavení a plnění smluvních vztahů mezi Přispěvatelem projektu
a Zakladatelem projektu;

(b)

správa Projektů, řádné nastavení a plnění smluvních vztahů s Uživateli;

(c)

kontrola, vedení interních evidencí, statistika a cenotvorba;

kdy právním základem tohoto zpracování je u fyzických osob pro účely uvedené
pod písm. (a) a (b) nezbytnost pro uzavření a plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst.
1 písm. b) Nařízení a plnění právních povinností ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c)
Nařízení. Právním základem zpracování u jiných osob než z řad fyzických osob pro
účely uvedené pod písm. (b) a právním základem obecně pro účel uvedený pod písm.
(c) pak je oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Bez ohledu
na to, zda je Uživatel osoba fyzická či právnická, se pro účely tohoto ustanovení (neníli výslovně uvedeno jinak) osobami, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, rozumí
přiměřeně také fyzické osoby vystupující na straně Uživatelů jako strany či jiní

zástupci, zaměstnanci, spolužadatelé apod. či další třetí osoby. U Uživatelů z řad
právnických osob se za osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, pro účely
tohoto článku rozumí přiměřeně také fyzické osoby v pozicích členů statutárních
orgánů.
9.4

V souvislosti se spoluprací Provozovatele a Zakladatele projektu nedochází
k takovému zpracování osobních údajů, které by jeden z nich vykonával pro druhou
stranu na základě jejích pokynů (tedy v pozici zpracovatele).

9.5

Provozovatel a Zakladatel projektu vzájemně si budou předávat pouze takové osobní
údaje, k nimž má předávající strana všechna potřebná práva a které jsou zpracovávány
dle požadavků a principů vyžadovaných Nařízením.

9.6

Provozovatel a Zakladatel projektu se zavazují, že budou předávané osobní údaje
zpracovávat v souladu s Nařízením, dalšími obecně závaznými předpisy, metodikami
dozorových úřadů a Evropského sboru. Provozovatel a Zakladatel projektu odpovídají
za naplňování všech požadavků, zásad a principů zpracování, zabezpečeni a ochrany
osobních údajů vyžadovaných právními předpisy zásadně samostatně, tím není
dotčena spolupráce Provozovatele a Zakladatele projektu na zachování a zajišťování
vysokého standardu ochrany osobních údajů. Nebude-li některý z nich moci
z jakýchkoli důvodů zajistit dodržování povinnosti vyplývajících z právních předpisů
a souvisejících se zpracováním předávaných osobních údajů, zavazuje se o tom
neprodleně informovat druhou stranu, která je v takovém případě oprávněna pozastavit
předávání osobních údajů.

9.7

Provozovatel a Zakladatele projektu v případě předání osobních údajů druhé straně
(příjemci), naplňují povinnosti správce až do okamžiku prokazatelného předání údajů
druhé straně, a to včetně volby způsobu a formátu předávání osobních údajů, svědčíli jí. Přijímající strana se vzhledem k předaným osobním údajům stává jejich
samostatným správcem a je sama odpovědna za soulad svého zpracování s Nařízením
a jinými obecně závaznými právními předpisy k okamžiku přijetí osobních údajů.

9.8

Provozovatel a Zakladatel projektu vzájemně informují tu stranu, jíž byly osobní údaje
předány, o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení
zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo vyžadující
nepřiměřené úsilí. Provozovatel a Zakladatel projektu si vzájemně poskytnou veškerou
nutnou součinnost a informace potřebné k naplňování všech práv subjektů údajů,
jejichž osobni údaje jsou předmětem zpracování Provozovatelem a Zakladatelem
projektu.

9.9

Provozovatel a Zakladatel projektu budou pro předání osobních údajů používat vždy
jen bezpečné prostředky komunikace, což bude vyžadovat provedení náležitých
technických a organizačních opatření, včetně řízení přístupových oprávnění,
zabezpečení hesel, zařízení, systémů a sítě, aktualizace softwaru, logování, školení
zaměstnanců a dalších bezpečnostních opatření nezbytných k zajištění odpovídající
úrovně bezpečnosti předávaných osobních údajů pro dané odvětví a k ochraně proti
porušení jejich zabezpečení.

9.10

Provozovatel a Zakladatel projektu se rovněž zavazují oznámit druhé straně, která
osobní údaje předala, veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů předaných
této straně, a to do 24 hodin od okamžiku, kdy se o něm příslušná strana dozvěděla.
Provozovatel a Zakladatel projektu se dále zavazují informovat druhou stranu o tom,
zda došlo či je plánováno takový případ porušení ohlásit dozorovému úřadu či oznámit
jej subjektům údajů podle článku 33 a 34 Nařízení.

9.11

Provozovatel a Zakladatel projektu se zavazují přijmout a udržovat přiměřená
ochranná a bezpečnostní opatření požadovaná podle článku 25 a 32 Nařízení. Tato
opatření musí minimálně zahrnovat fyzické zabezpečení místa (místností), kde budou
údaje (jejich nosiče) uchovávány (zejm. prostřednictvím zámků, a případné i mříži
v případě, kdy bezprostředně hrozí průnik okny, kontroly přístupu do takových
místností v případě elektronicky zpracovávaných údajů pak pomocí vstupních hesel,
omezených přístupů, ochraně proti virům, spamům či prováděním zálohování
uchovávaných dat).

9.12

Provozovatel a Zakladatel projektu dále poučí své zaměstnance a další případné
zástupce, kteří zpracovávají předávané osobní údaje nebo s nimi přicházejí do styku,
o jejich povinnosti (trvající i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací)
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

9.13

V případě, že Provozovatel a/nebo Zakladatel projektu zjistí či bude mít za to,
že dochází nebo může dojít k porušení Nařízení, jiných obecně závazných právních
předpisů na ochranu osobních údajů, neprodleně o tom informuje druhou stranu
a subjekty údajů. Provozovatel a Zakladatel projektu si vzájemně poskytnou veškerou
nutnou součinnost a informace potřebné k doložení toho, že byly splněny všechny
povinnosti uložené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy
na ochranu osobních údajů.

10.

Práva duševního vlastnictví provozovatele

10.1

Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webové stránce.
Obsah Webové stránky nelze uchovávat, upravovat, šířit, duplikovat, zveřejňovat,
nahrávat, distribuovat, překládat, ani k němu nelze vykonávat jiná majetková práva,
ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel souhlas.

10.2

Webová stránka, označení „Donio“, veškerá vyobrazení a informace týkající se
Webové stránky, veškerá záhlaví stránek, zákaznická grafika, knoflíkové ikony
a skripty jsou předmětem práva duševního vlastnictví, zejména práva autorského,
ochrannými známkami a/nebo propagačními prostředky Provozovatele. Tato nesmí
být Uživateli a/nebo třetími osobami kopírována, napodobována ani užívána
bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Veškerá práva související
s Webovou stránkou a poskytovanými Službami a jakýmikoliv technologiemi
a jakýmkoliv obsahem jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele.

10.3

Užíváním Webové stránky a/nebo Služeb Provozovatele souhlasí Uživatel s tím,
že Služba obsahuje obsah zvláště poskytnutý Provozovatelem, případně jeho partnery,

a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví Provozovatele, případně jeho partnerů a je
chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, patenty,
obchodními tajemstvími nebo jinými zákonem chráněnými právy a obecně Právními
předpisy.
10.4

Obsah Webové stránky zahrnuje zejména videa, audioklipy, písemné komentáře z fór,
informace, data, texty, fotografie, software, skripty, grafiku a interaktivní funkce, jež
jsou vytvořeny, poskytnuty nebo jinak zpřístupněny Provozovatelem, popř. jeho
partnery prostřednictvím Webové stránky. Uživatel se zavazuje dodržovat veškerá
oznámení, informace a omezení týkající se autorských práv, která jsou uvedena
v jakémkoliv obsahu přístupném prostřednictvím Webové stránky.

10.5

Všechna autorská práva, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, práva
k databázím a jiná práva duševního vlastnictví (ať už zaregistrována či nikoli)
k předmětům ochrany tvořícím Webovou stránku či na Webové stránce se nacházející,
náleží Provozovateli, příslušným Uživatelům či třetím osobám. Není-li výslovně
uvedeno jinak, není žádnému Uživateli v souvislosti se Službami a/nebo Webovou
stránkou udělována výslovná nebo implicitní licence, souhlas či právo, včetně
jakéhokoliv práva na získání a/nebo držbu jakéhokoli autorského práva, ochranné
známky, práva k průmyslovým vzorům, práva k databázím či jiného práva duševního
vlastnictví (ať už zaregistrovaného či nikoli).

10.6

Uživatel nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující:
(a)

prodávat, licencovat, půjčovat, pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat
jakýkoli obsah Webové stránky bez souhlasu Provozovatele a/nebo
způsobem, který by porušoval práva kterékoli třetí osoby;

(b)

dešifrovat, dekompilovat, upravovat, znovu vytvářet nebo se jinak
pokoušet získat jakýkoli zdrojový kód nebo hlavní myšlenky
nebo algoritmy kterékoli části Webové stránky;

(c)

modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoli části
Webové stránky;

(d)

postupovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět
jakákoli práva, která získá na základě těchto Obchodních podmínek.

11.

Práva duševního vlastnictví uživatelů

11.1

Provozovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, umožnit Uživatelům Uživatelské
příspěvky.

11.2

Vložením každého Uživatelského příspěvku na Webovou stránku nebo jinak činí
Uživatel následující:
(a)

uveřejňuje daný Uživatelský příspěvek a je srozuměn s tím, že může být
veřejně identifikován prostřednictvím e-mailové adresy a/nebo svého

jména a příjmení a/nebo jiným způsobem, v souvislosti s jakýmkoli
takovým Uživatelským příspěvkem;
(b)

uděluje Provozovateli celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou,
bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k užívání,
editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl,
propagaci, realizaci a jinému úplnému využívání Uživatelských příspěvků
v souvislosti se Službami a obchodními aktivitami Provozovatele (a jeho
právních nástupců), včetně propagace a redistribuce celé Webové stránky
nebo jejích části (a odvozených děl z nich) nebo Služby v jakýchkoli
mediálních formátech, prostřednictvím jakýchkoli médií (včetně
webových stránek třetích osob);

(c)

tímto uděluje každému Uživateli vstupujícímu na Webovou stránku
nevýhradní licenci k přístupu k Uživatelským příspěvkům prostřednictvím
Webové stránky, a k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci,
zpracování odvozených děl, propagaci a realizaci těchto Uživatelských
příspěvků výlučně pro osobní nekomerční účely;

(d)

prohlašuje a zaručuje se, že (i) vlastní nebo jinak ovládá veškerá práva
na veškerý obsah svých Uživatelských příspěvků, nebo že obsah těchto
Uživatelských příspěvků je veřejně přístupný, (ii) že má pravomoc jednat
jménem vlastníků jakýchkoli práv, vlastnických titulů nebo podílů
na jakémkoli obsahu svých Uživatelských příspěvků, smí užívat tento
obsah, a udělit výše uvedená licenční práva, (iii) že je oprávněn užívat
jméno a podobu každé identifikovatelné fyzické osoby a užívat
identifikační nebo osobní údaje této osoby, dle Obchodních podmínek;
a že (iv) je oprávněn udělit všechna výše uvedená práva k Uživatelským
příspěvkům Provozovateli a všem Uživatelům a/nebo třetím osobám
vstupujícím na Webovou stránku;

(e)

zavazuje se, že užívání nebo jiné využívání Uživatelských příspěvků
Provozovatelem a užívání nebo jiné využívání Webové stránky a Služeb
Uživateli, dle těchto Obchodních podmínek, nenaruší ani neporuší práva
kterékoli třetí osoby, zejména jakákoli osobnostní práva, práva na ochranu
soukromí, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva
duševního vlastnictví nebo zákonem chráněná práva;

(f)

je srozuměn a souhlasí s tím, že (i) Provozovatel má právo vymazat,
editovat, modifikovat nebo překládat jakékoli materiály, obsah
nebo informace, které Uživatel předloží, a že (ii) za veškeré informace, jež
jsou uveřejněny nebo soukromě zaslány prostřednictvím Webové stránky,
výlučně odpovídá osoba, od které tento obsah pochází, a že Provozovatel
neodpovídá za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu; dále
že Provozovatel se nemůže zaručit za identitu jakýchkoli jiných Uživatelů,
se kterými může jiný Uživatel přijít do kontaktu; a

(g)

zavazuje se, že bude dodržovat veškeré Právní předpisy.

11.3

Provozovatel neschvaluje ani žádným způsobem nekontroluje jakékoli Uživatelské
příspěvky. Provozovatel nenese odpovědnost za hodnověrnost jakýchkoli údajů, které
o sobě poskytnou Uživatelé.

11.4

Uživatel potvrzuje, že jeho přístup k veškerým Uživatelským příspěvkům za použití
Webové stránky je na jeho vlastní riziko, přičemž nese výlučnou odpovědnost
za jakoukoli škodu nebo ztrátu, kterou tím způsobí kterékoli osobě. Provozovatel
nezaručuje, že kterýkoli Uživatelský příspěvek bude uveřejněn na Webové stránce.
Provozovatel není povinen monitorovat Uživatelské příspěvky.

11.5

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli blokovat, odstranit, editovat
nebo modifikovat jakékoli Uživatelské příspěvky z Webové stránky, a to bez
předchozího oznámení a zdůvodnění (zejména po obdržení stížností nebo jiných
sdělení od třetích osob a/nebo příslušných orgánů týkajících se takových
Uživatelských příspěvků a/nebo pokud má Provozovatel podezření, že Uživatel
porušil Obchodní podmínky), nebo bez udání jakéhokoli důvodu.

12.

Zakázané jednání

12.1

Podmínkou užívání Služeb a Webové stránky je, že se Uživatel zavazuje, že nebude
Služby ani Webovou stránku užívat pro žádný účel, který tyto Obchodní podmínky
zakazují.

12.2

Uživatel se zavazuje při užívání Služeb a Webové stránky dodržovat Právní předpisy
a respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými
díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Konkrétně je Uživateli zakázáno
zejména:

12.3

(a)

užívat Webovou stránku v rozporu s těmito Obchodními podmínkami;

(b)

komerčně či jinak užívat kterékoli části Webové stránky způsobem
způsobilým poškodit Provozovatele a/nebo jakoukoliv jinou osobu;

(c)

zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Webové
stránky nebo se pokusit narušit její stabilitu, chod nebo data; a

(d)

používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by
mohly mít negativní vliv na provoz Webové stránky nebo ostatní Uživatele,
zejména pokud by mohli působit Provozovateli či třetím osobám újmu.

Uživatel nesmí provádět přímo či nepřímo kteroukoli z následujících aktivit:
(a)

nahrávat, načítat, uveřejňovat, předkládat ani jinak distribuovat nebo umožnit
distribuci jakéhokoli obsahu, zejména jakýchkoli Uživatelských příspěvků,
které:
(i)

jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;

(ii)

jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné,
zasahující do soukromí jiných osob, protiprávní, obscénní,
urážlivé nebo vulgární;

(iii)

porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství,
autorské právo, právo na publicitu nebo jiné právo kterékoli jiné
fyzické nebo právnické osoby, nebo porušují jakýkoli obecně
závazný právní předpis nebo smluvní povinnost;

(iv)

představují
nevyžádaný
nebo
neschválený
reklamní
nebo propagační materiál nebo jakýkoli reklamní e-mail (junk
mail), spam nebo řetězový dopis; nebo

(v)

obsahují softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy,
soubory nebo programy, jejichž cílem je narušení, poškození,
omezení nebo zasahování do řádného fungování jakéhokoli
softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení,
nebo poškození
nebo
získání
neoprávněného
přístupu
k jakémukoli systému, datům, heslu nebo jiným informacím
Provozovatele nebo kterékoli třetí osoby.

(b)

přijmout jakékoli opatření, které představuje nebo může představovat
(dle rozhodnutí na základě výlučného uvážení Provozovatele) nepřiměřené
nebo neúměrně vysoké zatížení infrastruktury Provozovatele;

(c)

zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování Webové stránky
nebo jakýchkoli aktivit prováděných v rámci Služby;

(d)

obcházet jakákoli opatření, která Provozovatel může použít za účelem
prevence nebo omezení přístupu k Webové stránce (nebo jiným účtům,
počítačovým systémům nebo sítím připojeným k Webové stránce);

(e)

používat Mailist, Listserv, auto-responder v jakékoli formě, nebo spam
v rámci Služby; ani

(f)

používat manuál nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné postupy
k nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider) jakékoli stránky Webové
stránky.

12.4

Uživatel je plně odpovědný za to, že provedením Platební transakce
nedochází k legalizaci výnosů z jakékoliv trestné činnosti a peněžní prostředky
nebudou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických
organizací.

13.

Zdroje a webové stránky třetích osob

13.1

Webová stránka může Uživatelům umožňovat připojit se k jiným webovým stránkám
nebo zdrojům na internetu, jež nejsou pod kontrolou Provozovatele, přičemž tyto jiné
webové stránky nebo zdroje mohou obsahovat odkazy na Webovou stránku. Pokud

Uživatel vstupuje na webové stránky třetích osob, činí tak na vlastní riziko. Užíváním
Webové stránky a Služeb Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel neodpovídá
za zboží, služby, obsah, funkce, přesnost, zákonnost, vhodnost nebo jakýkoli jiný
aspekt webových stránek nebo zdrojů třetích osob. Zahrnutí jakéhokoli takového
odkazu neznamená schválení ani přidružení Provozovatele k jakýmkoli takovým
zdrojům třetích osob. Dále tímto Uživatel potvrzuje a souhlasí, že Provozovatel
neodpovídá přímo ani nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou
nebo související s užíváním jakýchkoli takových zdrojů třetích osob Uživatelem.
14.

Ukončení přístupu

14.1

Provozovatel může kdykoli ukončit přístup Uživatele k Webové stránce nebo jakékoli
její části, s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu, s oznámením
nebo bez oznámení, s okamžitou účinností, což může vést k zabavení a zničení
veškerých informací týkajících se údajů Uživatele.

14.2

Zakladatel projektu může ukončit svou registraci splněním postupu uvedeného
na Webové stránce. Veškerá ustanovení Obchodních podmínek, jež ze své povahy
mají přetrvat i po ukončení registrace, platí i po ukončení registrace, zejména
ustanovení týkající se duševního vlastnictví a omezení odpovědnosti Provozovatele.

15.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

15.1

Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost ani pravdivost informací a dalších
podkladů zveřejněných či jinak zpřístupněných Uživatelům prostřednictvím Webové
stránky ani za újmu či jiné porušení práv Uživatelů způsobenou obsahem či vzhledem
informací a podkladů zveřejňovaných Uživateli či jiným jednáním Uživatelů
na Webové stránce či v souvislosti s ní, a to ani za případné nekalosoutěžní jednání
jakéhokoli Uživatele nebo porušení osobnostních nebo autorských práv
prostřednictvím Webové stránky či práv vyplývajících z Právních předpisů na ochranu
spotřebitele. Kliknutím na některé odkazy na Webové stránce může dojít k opuštění
Webové stránky a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Uživatelé se
vzdávají v maximálním rozsahu umožněném právními předpisy všech svých práv,
která by jim mohla vůči Provozovateli či případně třetím osobám v těchto ohledech
vzniknout (či která jim případně v budoucnu vzniknou), a to včetně zejména práv
na náhradu jakékoliv újmy.

15.2

Uživatel bere na vědomí, že fungování Webové stránky může být časově omezeno.
Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Webovou stránku a nepřetržitou
dostupnost veškerých funkcí Webové stránky. Provozovatel neodpovídá za případné
újmy vzniklé při stahování dat zveřejněných či jinak zpřístupněných na Webové
stránce, újmy způsobené přerušením provozu, poruchou serveru Webové stránky
či počítačovými viry. Uživatelé se vzdávají v maximálním rozsahu umožněném
právními předpisy všech svých práv, která by jim mohla vůči Provozovateli
či případně třetím osobám v těchto ohledech či jinak v souvislosti s fungováním
Webové stránky vzniknout (či která mu případně v budoucnu vzniknou), a to včetně
zejména práv na náhradu jakékoliv újmy.

15.3

Uživatel tímto dále potvrzuje, že Provozovatel nemá žádnou kontrolu ani žádnou
povinnost přijmout jakékoli opatření ohledně toho, (i) jací Uživatelé získají přístup
na Webové stránky, (ii) k jakému obsahu Webové stránky nebo Uživatelským
příspěvkům má Uživatel přístup prostřednictvím Webové stránky, (iii) jaké dopady
na Uživatele může mít obsah Webové stránky nebo Uživatelských příspěvků, (iv) jak
má Uživatel vykládat nebo používat obsah Webové stránky nebo Uživatelské
příspěvky nebo (v) jaká opatření může přijmout, bude-li Uživateli zpřístupněn obsah
Webové stránky nebo Uživatelských příspěvků.

15.4

Provozovatel je zproštěn veškeré odpovědnosti za Uživatelovo dosažení
nebo nedosažení obsahu Webové stránky nebo Uživatelských příspěvků
prostřednictvím Webové stránky. Webová stránka může obsahovat nebo odkazovat
na webové stránky obsahující informace, které někteří lidé mohou považovat
za urážlivé nebo nevhodné. Provozovatel nečiní žádné prohlášení ohledně jakéhokoli
obsahu Webové stránky nebo Uživatelských příspěvků obsažených na Webové stránce
nebo zpřístupněných prostřednictvím Webové stránky. Provozovatel neodpovídá
za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost ani mravnost materiálů
obsažených nebo zpřístupněných prostřednictvím Webové stránky.

15.5

Provozovatel nenese odpovědnost z hlediska zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a není povinen zjišťovat původ
peněžních prostředků použitých v rámci Platebních transakcí. Odpovědnost
za dodržování příslušných Právních předpisů souvisejících s opatřeními
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nese v souladu
s Právními předpisy výhradně Uživatel a/nebo Platební instituce.

16.

Souhlas s elektronickým oznámením

16.1

Používáním Služeb je Uživatel srozuměn s tím, že veškerá sdělení související se
Službami budou zasílána především elektronickou poštou. Provozovatel může provést
elektronická oznámení též jejich uveřejněním na Webové stránce.

17.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

17.1

V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění,
o ochraně spotřebitele, tímto Provozovatel informuje veškeré osoby, jež v relevantních
právních vztazích vystupují jako spotřebitelé, že subjekty řešení mimosoudních sporů
jsou následující:
(a)

obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní
inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

(b)

subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr,
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.

(c)

subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních
služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9,
www.ctu.cz.

18.

Závěrečná ustanovení

18.1

Tyto Obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživatelem
a Provozovatelem týkající se Služeb a užívání Webové stránky, a nahrazují veškerá
předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické)
mezi Uživatelem a Provozovatelem.

18.2

Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek považováno
za nevymahatelné nebo neplatné, bude vyloučeno nebo omezeno na minimální
nezbytný rozsah a nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných
ustanovení Obchodních podmínek.

18.3

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně pozměnit nebo upravit tyto
Obchodní podmínky, a to i bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé
informováni prostřednictvím zveřejnění na Webové stránce a/nebo zasláním
oznámení. Znění nových Obchodních podmínek je účinné ode dne jejich uveřejnění
na Webové stránce Provozovatele, není-li Provozovatelem stanoveno jinak. Uživatel
má právo před nabytím účinnosti a nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne nabytí
účinnosti takovou změnu Obchodní podmínek odmítnout a závazek s Provozovatelem
z tohoto důvodu písemně vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho (1) týdne, a to
s účinností ke dni nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek. V opačném případě
platí, že Uživatel takovou změnu přijímá.

18.4

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Obchodních podmínek
vyplývající se řídí Právními předpisy, a to bez ohledu na to, odkud byl realizován
přístup na Webovou stránku a/nebo došlo k užití Služeb.

18.5

Datum účinnosti: 19. 6. 2020.

