DAROVACÍ PRAVIDLA DONIO
1.

Použitelnost Darovacích pravidel

1.1

Tato Darovací pravidla blíže vymezují činnost Provozovatele v souvislosti
s veřejnými sbírkami, činnost Nadačního fondu a související práva a povinnosti
třetích osob.

1.2

Každý Uživatel vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webové
stránky a/nebo využitím kterékoli ze Služeb potvrzuje, že se seznámil s aktuálním
zněním těchto Darovacích pravidel a zavazuje se jimi řídit.

2.

Definice základních pojmů
„Darovací pravidla“ znamenají tato Darovací pravidla Donio.
„Dobročinná sbírka“ znamená sbírku, jejíž založení je umožněno Provozovatelem
a která je pořádána na návrh a/nebo ve prospěch Příjemce v rámci veřejné sbírky
uvedené v článku 4.3.
„Dobrovýzva“ znamená výzvu ve formě Uživatelského příspěvku jiné osoby než
Příjemce zobrazenou na Webové stránce u určité Dobročinné sbírky, jejímž účelem
je vyvolat zvýšený zájem o přispění peněžních prostředků do příslušné Dobročinné
sbírky.
„Dobrozvyk“ znamená projekt realizovaný Nadačním fondem, jehož účelem je na
pravidelné bázi zapojit Podporovatele do činnosti Nadačního fondu a podpory
naplňování účelu, pro který byl Nadační fond založen.
„Nadační fond“ znamená Nadační fond Donio, se sídlem Chudenická 1059/30,
Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 085 44 051, zapsaný v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1749.
„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.
„Netradiční zážitek“ znamená netradiční zážitek předem specifikovaný
na Webové stránce, který je zprostředkován vybranému Přispěvateli.
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
„Patron sbírky“ znamená osobu, která participuje na jedné z Dobročinných sbírek
konaných Provozovatelem; smyslem činnosti této osoby je Dobročinnou sbírku
podpořit, zvednout povědomí o jejím konání a zvýšit zájem o poskytování
peněžních příspěvků do Dobročinné sbírky.
„Podporovatel“ znamená osobu, která pro předem neurčený účel poskytla dar
do majetku Nadačního fondu.
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„Pravidelný podporovatel“ znamená Podporovatele zapojeného do projektu
Dobrozvyk a/nebo jím určenou třetí osobu, které umožnil zapojení do projektu
Dobrozvyk.
„Provozovatel“ znamená Donio s.r.o., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00
Praha 8, IČO: 084 13 371, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. C 317514.
„Příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu:
(a)

v jejíž prospěch je Dobročinná sbírka pořádána;

(b)

která Provozovateli zaslala návrh na zahájení Dobročinné sbírky
ve prospěch třetí osoby podléhající její rodičovské odpovědnosti,
popřípadě, jejímž je poručníkem nebo opatrovníkem, popřípadě která je
z jiného důvodu v péči takového navrhovatele, popřípadě z jiného důvodu
či svého postavení navrhla zahájení Dobročinné sbírky.

„Přispěvatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu poskytující peněžní
prostředky do Dobročinné sbírky.
„Služby“ znamenají jednotlivé funkcionality, které jsou na Webové stránce
zpřístupněny Uživatelům v souvislosti s činností Provozovatele a činností
Nadačního fondu.
„Uživatelé“ znamenají:
(a)

Příjemce;

(b)

Přispěvatele;

(c)

Podporovatele;

(d)

Pravidelné podporovatele; a

(e)

jiné třetí osoby vstupující, prohlížející nebo jinak užívající, přenášející
nebo ukládající Webovou stránku a/nebo využívající kteroukoli ze služeb
Provozovatele nebo Nadačního fondu a/nebo jinak vstupující v jednání
nebo kontakt s Provozovatelem nebo Nadačním fondem na Webové
stránce.

„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.
„Zákon o veřejných sbírkách“ znamená zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění
pozdějších předpisů.
„Webová stránka“ znamená webové stránky www.donio.cz.
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3.

Přístup Uživatelů a poskytování Služeb

3.1

Provozovatel v rámci poskytování Služeb zejména umožňuje Uživatelům užívat
Webovou stránku. 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.

3.2

Provozovatel může rovněž stanovit omezení určitých funkcí 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 Darovacích pravidlech 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.

3.3

Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webové stránky
a/nebo jakoukoli další aktivní účastí na Webové stránce nebo jiným způsobem
ve vztahu k Provozovateli a/nebo Nadačnímu fondu 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 a/nebo Nadačnímu fondu
jsou úplné, pravdivé, správné a přesné, a že tyto údaje bude pravidelně
aktualizovat; a

(c)

se důkladně seznámil s těmito Darovacími pravidly, a že těmto Darovacím
pravidlům zcela rozumí a souhlasí s nimi.

4.

Činnost Provozovatele

4.1

Jednou z činností Provozovatele je pořádání Dobročinných sbírek, jejichž cílem je
opatření peněžních prostředků pro předem stanovený veřejně prospěšný účel,
zejména humanitární nebo charitativní povahy.

4.2

Při pořádání Dobročinných sbírek se Provozovatel a/nebo Příjemce obrací
na předem neurčený okruh Přispěvatelů, aby tito přispěli na stanovený veřejně
prospěšný účel Dobročinné sbírky.

4.3

Při zakládání, organizaci, financování, propagaci a ukončení veřejných sbírek
postupuje Provozovatel v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách. Ministerstvo
vnitra eviduje veřejné sbírky konané Provozovatelem podle Zákona o veřejných
sbírkách pod označením „pomoc lidem v těžké situaci a podpora právnických
osob“ pod tímto odkazem a pod označením „na prevenci, pomoc a podporu“ pod
tímto odkazem.
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4.4

Provozovatel účtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých
veřejných sbírek tak, aby mohl prokázat soulad účetních záznamů s vyúčtováním
každé veřejné sbírky.

4.5

Činností Provozovatele není organizace shromažďování peněžních prostředků
pro politické strany nebo politická hnutí.

4.6

Provozovatel kromě pořádání Dobročinných sbírek poskytuje služby související
s organizací crowdfundingových projektů v rámci sekce dostupné na webové
stránce www.donio.cz/plus. Tato činnost Provozovatele není předmětem těchto
Darovacích pravidel.

5.

Činnost Nadačního fondu

5.1

Činnost Nadačního fondu odpovídá účelu Nadačního fondu, pro který byl Nadační
fond založen. Tím je především pomoc lidem ve složitých životních situacích;
úhrada rehabilitačních péčí; úhrada zdravotních pomůcek; podpora lidem se
zdravotním handicapem; podpora rodin, které přišly o jednoho nebo oba rodiče;
podpora matek samoživitelek; podpora kultury, kulturních produkcí a kulturních
zařízení; podpora umělců; podpora zdravotnického personálu a zdravotnických
zařízení; podpora osob/organizací při mimořádných situacích; organizování
dobročinných akcí; provozování internetového portálu; podpora právnických osob,
které se zaměřují na pomoc: dětem, seniorům, zvířatům, zdravotně
handicapovaným osobám, lidem v těžké životní situaci, lidem bez domova, matkám
samoživitelkám; poskytování pomoci při mimořádných událostech; podpora
a pomoc v oblasti: výchovné a vzdělávací, tělovýchovné a sportovní; pomoc
v oblasti životního prostředí; podpora neziskových projektů v oblasti komunitního
života.

6.

Zahájení Dobročinné sbírky

6.1

Každý, ať už fyzická nebo právnická osoba, může navrhnout Provozovateli,
aby v jeho prospěch nebo ve prospěch jiného založil a následně pořádal
Dobročinnou sbírku. Návrh nezakládá povinnost Provozovatele Dobročinnou
sbírku založit nebo umožnit její pořádání. Provozovatel si vyhrazuje právo založit
Dobročinnou sbírku na základě vlastního uvážení.

6.2

Provozovatel může umožnit kterékoliv osobě zahájit Dobrovýzvu.

6.3

Návrhy na uspořádání Dobročinné sbírky budou primárně vyřizovány
prostřednictvím Webové stránky nebo e-mailové adresy donio@donio.cz.
Navrhovatel by měl v návrhu uvést své kontaktní údaje a představit účel
Dobročinné sbírky, tedy objasnit, s jakým problémem nebo záležitostí může
Dobročinná sbírka pomoci.

6.4

Každý Příjemce se zavazuje uvádět ve vztahu ke své osobě a Dobročinné sbírce
vždy jen přesné a pravdivé informace.

6.5

Každý Příjemce vždy k okamžiku odeslání návrhu na zahájení Dobročinné sbírky
a k okamžiku přijetí peněžních prostředků z Dobročinné sbírky prohlašuje
Provozovateli a zavazuje se zajistit, že:
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(a)

souhlasí s poskytnutím informací, údajů, dokumentů a záznamů o své
osobě či jakýchkoliv dalších informací, záznamů či obrazových
dokumentů;

(b)

souhlasím s výběrem peněžních prostředků v rámci Dobročinné sbírky;

(c)

bere na vědomí, že veškeré údaje budou zpracovány ze strany
Provozovatele za účelem vyhodnocení možnosti výběru peněžních
prostředků, za účelem evidence práv a povinností týkajících se
Provozovatele a Příjemce v souvislosti s výběrem a poskytnutím
peněžních prostředků a dále za účelem podpory a propagace Dobročinné
sbírky;

(d)

Provozovatel je v souvislosti s výběrem peněžních prostředků v rámci
Dobročinné sbírky oprávněn veškeré předané údaje použít pro
informování veřejnosti o Dobročinné sbírce na Webové stránce nebo
na sociálních sítích (zejména Facebook, Twitter a Instagram), přičemž pro
takový účel je Provozovatel oprávněn využít rovněž fotografie nebo jiné
záznamy a údaje osobní povahy, které mu budou poskytnuty, čímž však
nejsou dotčena práva Příjemce, která jsou blíže popsána v dokumentu
Zásady ochrany osobních údajů dostupném na Webové stránce;

(e)

veškeré údaje, které budou předány Provozovateli, budou vždy úplné,
pravdivé a správné, budou v souladu s právními předpisy a nebudou
zasahovat do práv třetích osob. V případě, že dojde k jakékoliv změně
údajů poskytnutých Provozovateli nebo se projeví jejich neúplnost,
nepravdivost či nesprávnost, popřípadě vyjde najevo jejich protiprávnost
a/nebo zásah do práv třetích osob, zavazuje se Příjemce (i) bezodkladně
o tom informovat Provozovatele a (ii) nahradit veškerou případnou
majetkovou i nemajetkovou újmu, která tím Provozovateli vznikne; a

(f)

je si vědom následků vyplývajících z platných právních předpisů, zejména
dle (i) Zákona o veřejných sbírkách, (ii) Občanského zákoníku,
(iii) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, pro případ, kdy kterýkoliv
z Provozovateli poskytnutých údajů se projeví, byť jen zčásti,
jako neúplný, nepravdivý, chybný nebo zavádějící, popřípadě rozporný
s právními předpisy nebo zasahující do práv třetích osob.

6.6

Příjemce je dále povinen Provozovateli sdělit a pravidelně aktualizovat své
kontaktní údaje, fakturační údaje a číslo bankovního účtu, na který mají být
poukázány peněžní prostředky. Příjemce se zavazuje, že bude uvádět číslo
bankovního účtu, jehož je majitelem a ke kterému má plné dispoziční právo.

6.7

Provozovatel nenese odpovědnost za Příjemcem zveřejněný popis Dobročinné
sbírky na Webové stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či změnu
popisu Dobročinné sbírky na Webové stránce, a to mimo jiné zejména dozví-li se
o tom, že byla zveřejněním nebo popisem porušena jakákoli práva třetích osob
týkající se zejména práva autorského.

6.8

Příjemcem navržený název nebo předmět Dobročinné sbírky nesmí obsahovat návrh
k prodeji zboží nebo služby. Příjemce smí k prezentaci Dobročinné sbírky připojit
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obrázky, fotografie, videa, hudbu, apod. V takovém případě se zavazuje neporušovat
při prezentaci Dobročinné sbírky 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 Darovacích pravidlech. Příjemce není
oprávněn při popisu Dobročinné sbírky parazitovat na pověsti třetích osob, uvádět
spojení Dobročinné sbírky se zavedenými značkami, logy nebo ochrannými známkami
třetích osob, pokud k tomuto nemá souhlas vlastníka značky, loga nebo ochranné
známky. Příjemce je plně odpovědný za to, že veškeré osobní údaje uváděné v rámci
Dobročinné sbírky, zejména osobní údaje třetích osob, jsou zpracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy, zvláště v souladu s Nařízením.
6.9

Příjemce se zavazuje nezveřejňovat v popisu Dobročinné sbírky žádné nemravné,
pohoršující, rasistické či podobné informace nebo dokumenty. Provozovatel
si vyhrazuje právo na zrušení Dobročinné sbírky, která by jakékoliv takové informace
nebo materiály obsahovala.

6.10

Příjemce je srozuměn s tím, že informace o Dobročinné sbírce budou uveřejněny
na Webové stránce nejen po dobu její realizace, ale dále až po dobu 15ti let od jejího
prvního uveřejnění. Důvodem je způsob fungování Webové stránky, dobré jméno
Provozovatele a zájem na informovanosti potenciálních i bývalých Přispěvatelů.
O této skutečnosti je Příjemce povinen informovat též veškeré subjekty, jejichž osobní
údaje jsou v rámci Dobročinné sbírky uveřejněny a/nebo jinak sděleny třetí osobě.
O předčasném vymazání Dobročinné sbírky z Webové stránky může rozhodnout
pouze Provozovatel.

7.

Konání Dobročinné sbírky

7.1

Provozovatel zpravidla koná Dobročinné sbírky shromažďováním peněžních
prostředků na bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky. Provozovatel si
vyhrazuje právo konat Dobročinnou sbírku i jiným způsobem nebo kombinací více
způsobů předpokládaných aplikovatelnými právními předpisy.

7.2

Informace o Dobročinných sbírkách jsou veřejně dostupné na Webové stránce.

7.3

Při konání Dobročinné sbírky může Provozovatel spolupracovat s Patronem sbírky.
Patron sbírky se účastní Dobročinné sbírky dobrovolně a Provozovateli vůči němu
nevznikají žádné nároky. Svým chováním Patron sbírky přispívá dobrému jménu
Provozovatele a naplnění účelu Dobročinné sbírky.

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. Občanského zákoníku.

8.2

Tímto není dotčeno zákonné právo Provozovatele použít na úhradu nákladů
spojených s konáním Dobročinné sbírky část hrubého výtěžku Dobročinné sbírky
do výše 5 %, pokud se tak Provozovatel rozhodne.
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9.

Ukončení a vypořádání Dobročinné sbírky

9.1

Dobročinná sbírka je ukončena shromážděním peněžních
nebo uplynutím doby, jež byla stanovena pro její konání.

9.2

Po ukončení Dobročinné sbírky Provozovatel:

prostředků

(a)

poskytne Příjemci a/nebo jím určené osobě čistý výtěžek Dobročinné
sbírky převodem na předem určený bankovní účet; nebo

(b)

opatří věc potřebnou pro naplnění účelu Dobročinné sbírky a tuto převede
do vlastnictví Příjemce, případně obstará a umožní Příjemci čerpat službu
potřebnou pro naplnění účelu Dobročinné sbírky.

9.3

Příjemce musí použít čistý výtěžek Dobročinné sbírky nebo poskytnutou věc
a/nebo čerpanou službu výhradně ke stanovenému účelu Dobročinné sbírky. Plnění
této povinnosti kdykoli bezodkladně prokáže Provozovateli a/nebo Magistrátu
hlavního města Prahy v souladu s § 24 odst. 5 Zákona o veřejných sbírkách.

9.4

Dokončené Dobročinné sbírky jsou zveřejňovány na Webové stránce.

9.5

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit Dobročinnou sbírku i před uplynutím
doby, jež byla stanovena pro její konání.

10.

Přispěvatelé

10.1

Každý může být Přispěvatelem do Dobročinné sbírky. Příspěvky je možné
poskytnout prostřednictvím Webové stránky. Přispět je možné bankovním
převodem nebo platební kartou.

10.2

Částky předdefinované pro příspěvek do Dobročinné sbírky jsou ve výši 100 Kč,
300 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč, 2.000 Kč a 3.000 Kč. Kromě těchto částek může
Přispěvatel poskytnout i jakoukoliv jinou libovolnou částku.

10.3

Hodnotu poskytnutého příspěvku do Dobročinné sbírky si Přispěvatel může při
splnění podmínek příslušné daňové právní úpravy odečíst od základu daně.
Provozovatel za tímto účelem na žádost poskytne Přispěvateli o poskytnutém
příspěvku potvrzení.

10.4

V souvislosti s poskytnutím příspěvku do Dobročinné sbírky bude Přispěvateli
umožněno v libovolné výši přispět na činnost a provoz Provozovatele. Takto
shromážděné peněžní prostředky jsou především použity na mzdy zaměstnanců,
marketingové aktivity, vývoj platformy a poplatky spojené s provozem platební
brány.

10.5

Přispěvatel bere na vědomí, že při poskytnutí peněžních prostředků na činnost
a provoz Provozovatele úhradou z platební karty Přispěvatele nebude zpravidla
přípustné dle platných právních odečíst hodnotu takového poskytnutého
bezúplatného plnění od základu daně z příjmů.
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11.

Netradiční zážitek

11.1

Provozovatel ve spolupráci s Příjemci a Patrony sbírek může pro Přispěvatele
zajišťovat možnosti získání Netradičního zážitku jako poděkování za poskytnutý
příspěvek. Netradičním zážitkem je typicky setkání s Patronem sbírky.

11.2

Pokud se chce Přispěvatel ucházet o Netradiční zážitek, může při zadávání
příspěvku označit tuto možnost a následně Provozovateli napsat, proč by měl/a
Netradiční zážitek získat právě on/ona. Tým Provozovatele vybere ze všech
zaslaných odpovědí tu nejzajímavější, nejoriginálnější.

11.3

Vybraní Přispěvatelé budou o výběru informováni elektronicky prostřednictvím
kontaktních údajů uvedených při zaslání příspěvku do Dobročinné sbírky.
Současně budou informováni o tom, kdy a kde, případně za jakých dalších
podmínek lze Netradiční zážitek čerpat.

11.4

Zprostředkování Netradičního zážitku úzce souvisí s veřejně prospěšným účelem
Dobročinné sbírky. Netradiční zážitek nepředstavuje jakékoliv protiplnění
za poskytnutí příspěvku a nemá za cíl být ekonomicky nebo tržně atraktivním.
Vybranému Přispěvateli nebudou propláceny žádné náklady související s čerpáním
Netradičního zážitku.

11.5

Je vyloučeno, aby vybraný Přispěvatel jakkoliv s Netradičním zážitkem dispozičně
nakládal, zejména, nikoli však výlučně, aby Netradiční zážitek za úplatu
postupoval nebo aby se zážitkem nakládal bez souhlasu Provozovatele jakýmkoliv
jiným způsobem, který by byl v rozporu s ideou Dobročinnosti nebo dobrými
mravy.

11.6

Výběr Přispěvatele nezakládá práva a povinnosti žádné ze stran a není vymahatelný
před orgány veřejné moci.

12.

Dary Nadačnímu fondu a Dobrozvyk

12.1

Podporovatelé mohou přispět darem do majetku Nadačního fondu s cílem podpořit
činnost Nadačního fondu a účel, pro který byl Nadační fond založen.

12.2

Účast v projektu Dobrozvyk dává Pravidelným podporovatelům možnost požádat
Nadační fond prostřednictvím Webové stránky o provedení nadačního příspěvku
v určité výši ve prospěch některé Dobročinné sbírky, a to až do celkové výše
částky, k níž se vztahuje účast Pravidelného podporovatele v projektu Dobrozvyk
a která byla předmětem daru do majetku Nadačního fondu.

12.3

Oprávnění požádat Nadační fond prostřednictvím Webové stránky o provedení
nadačního příspěvku může být časově omezeno.

12.4

Nadační fond si vyhrazuje právo provést nadační příspěvek pouze ve prospěch
takové Dobročinné sbírky, která odpovídá účelu Nadačního fondu.
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13.

Práva duševního vlastnictví Provozovatele

13.1

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.

13.2

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 a/nebo Nadačního
fondu.

13.3

Užíváním Webové stránky a/nebo Služeb souhlasí Uživatel s tím, že Služba obsahuje
obsah zvláště poskytnutý Provozovatelem a/nebo Nadačním fondem, případně jeho
partnery, a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví Provozovatele a/nebo Nadačního
fondu, případně jeho partnerů a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami,
servisními značkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými zákonem
chráněnými právy a aplikovatelnými právními předpisy.

13.4

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.

13.5

Všechna autorská práva, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, práva
k databázím a jiná práva duševního vlastnictví (ať už zaregistrovaná či nikoli)
k předmětům ochrany tvořícím Webovou stránku či na Webové stránce se nacházející,
náleží Provozovateli a/nebo Nadačnímu fondu, 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).

13.6

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;
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(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 Darovacích pravidel.

14.

Práva duševního vlastnictví Uživatelů

14.1

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

14.2

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 a Nadačnímu fondu 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 aktivitami
Provozovatele a Nadačního fondu (a jejich 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; a že (iv) je oprávněn udělit
všechna výše uvedená práva k Uživatelským příspěvkům Provozovateli,
Nadačnímu fondu a všem Uživatelům a/nebo třetím osobám vstupujícím
na Webovou stránku;

(e)

zavazuje se, že užívání nebo jiné využívání Uživatelských příspěvků
Provozovatelem nebo Nadačním fondem a užívání nebo jiné využívání
Webové stránky a Služeb Uživateli, dle těchto Darovacích pravidel,
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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 aplikovatelné právní předpisy
v souvislosti s nahráním Uživatelského příspěvku.

14.3

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

14.4

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.

14.5

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 Darovací pravidla), nebo bez udání jakéhokoli důvodu.

15.

Zakázané jednání

15.1

Podmínkou užívání Webové stránky nebo Služeb je, že se každý Uživatel zavazuje,
že nebude Služby ani Webovou stránku užívat pro žádný účel, který tyto Darovací
pravidla zakazují.

15.2

Uživatel se zavazuje při užívání Služeb a Webové stránky dodržovat aplikovatelné
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:
(a)

užívat Webovou stránku v rozporu s těmito Darovacími pravidly;

(b)

komerčně či jinak užívat kterékoli části Webové stránky způsobem
způsobilým poškodit Provozovatele a/nebo jakoukoliv jinou osobu;
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15.3

(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 mohly 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 Služeb;

(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
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(f)

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

16.

Zdroje a webové stránky třetích osob

16.1

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.

17.

Ukončení přístupu

17.1

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.

18.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

18.1

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. 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.

18.2

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.

18.3

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
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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.
19.

Souhlas s elektronickým oznámením

19.1

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.

20.

Závěrečná ustanovení

20.1

Tato Darovací pravidla představují úplnou dohodu mezi Uživatelem, Provozovatelem
a Nadačním fondem 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.

20.2

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

20.3

Provozovatel a Nadační fond jsou oprávněni tato Darovací pravidla kdykoliv měnit
a doplňovat. 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, nebude-li 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 Darovacích pravidel.

20.4

Darovací pravidla a veškeré právní vztahy z těchto Darovacích pravidel vyplývající se
řídí právními předpisy České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl realizován
přístup na Webovou stránku a/nebo došlo k užití Služeb.

20.5

Tato Darovací pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 28. dubna 2022.
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