VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI REGESTA DATA s.r.o.
I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), při uzavírání licenčních smluv, a to mezi obchodní
společností REGESTA DATA s.r.o., IČO: 11643200, se sídlem Máslova 2688/2, Dejvice, 160 00 Praha
6, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka C 352273, bankovní
spojení: č. ú. 2702019151/2010, (dále jen „Poskytovatel“) jako poskytovatelem licence, a další
fyzickou nebo právnickou osobou se kterou je uzavírána licenční smlouva ve smyslu těchto VOP
(dále jen „Nabyvatel“) jako nabyvatelem licence (Nabyvatel a Poskytovatel dále také jednotlivě
jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“).
2. Nabyvatelem ve smyslu těchto VOP může být pouze právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která bude využívat licenci pouze v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Webovými stránkami se pro účely těchto VOP rozumí webové stránky regesta.cz provozované
Poskytovatelem (dále jen „Webové stránky“) a softwarem se rozumí software data.regesta.cz,
který Poskytovatel provozuje na Webových stránkách (dále jen „Software“).
4. Licenční smlouvou se pro účely těchto VOP myslí jakákoliv smlouva, kterou Poskytovatel poskytuje
Nabyvateli nevýhradní licenci k Softwaru, resp. jakémukoliv modulu Softwaru, který je Nabyvateli
zpřístupněn prostřednictvím Webových stránek (dále také jen „Licenční smlouva“). Za dílčí
smlouvu se považuje smlouva uzavřená na základě objednávky konkrétní služby v rámci Licenční
smlouvy prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Dílčí smlouva“), např. služby jednotlivých
modulů Softwaru.
5. Tyto VOP jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku za současného zabezpečení
přesného vymezení práv a povinností smluvních stran při uzavírání Licenčních smluv. Tyto VOP
tvoří nedílnou součást Licenční smlouvy a veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a
Nabyvatelem se řídí těmito VOP, nedohodnou-li se v příslušné Licenční smlouvě Smluvní strany
jinak.
6. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na Webové stránce, tak aby byla umožněna jejich archivace,
reprodukce, uchování a opakované zobrazení Nabyvatelem.
II.
Služby Softwaru
1. Službami Softwaru se pro účely těchto VOP rozumí veškeré služby, které Poskytovatel inzeruje
nebo v budoucnu bude inzerovat na Webových stránkách a případné další služby sjednané na
základě individuální dohody mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem (dále jen „Služby softwaru“).
Specifikace každé inzerované služby a konkrétní podmínky jejího poskytnutí jsou vždy dostupné na
Webových stránkách. Pro Nabyvatele je aktuální vždy specifikace uvedená na Webových stránkách
k okamžiku provedení platby odměny za poskytnutí Služby softwaru.
2. Služby softwaru budou Nabyvateli poskytnuty elektronicky prostřednictvím Webových stránek,
není-li ve specifikaci určité služby výslovně stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany
jinak. Nabyvateli nevzniknou kromě obvyklých nákladů spojených s přístupem na jakékoli webové
stránky, a kromě odměny za poskytování Služeb softwaru, v souvislosti s využíváním Služeb
softwaru žádné zvláštní náklady.
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3. Služby softwaru budou Nabyvateli poskytovány jako jednorázová plnění, nebo na období jednoho
měsíce. Služby softwaru jsou Nabyvateli poskytovány za odměnu hrazenou v souladu s těmito
VOP. Po uplynutí předplaceného období bez předplacení následujícího období může být Nabyvateli
bez dalšího zamezeno čerpání Služeb softwaru až do další úhrady odměny za poskytování Služeb
softwaru.
4. Služby softwaru budou Nabyvateli poskytovány nejdříve po provedení úhrady odměny za Služby
softwaru. Služby softwaru je možné objednat buď jako jednorázové nebo na období jednoho
měsíce ode dne uhrazení odměny dle čl. IV těchto VOP.
5. Pro využívání veškerých funkcí Služeb softwaru se Nabyvatel musí prostřednictvím softwaru
přihlásit k jeho zákaznickému účtu do aplikace pro webové služby dálkového přístupu k údajům
katastru nemovitostí (dále je „Účet WSDP“). Nabyvatel bere na vědomí, že v případě, že Nabyvatel
nebude prostřednictvím Softwaru přihlášen k jeho Účtu WSDP, nemusí být Služby softwaru
dostupné v plném rozsahu. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré informace, které získá od
Nabyvatele v souvislosti s Účtem WSDP, nikomu neprozradí, a přijme taková opatření, která
znemožní jejich zneužití a jejich přístupnost třetím osobám.
III.
Uzavření Licenční smlouvy
1. Návrh na uzavření Licenční smlouvy činí Nabyvatel vyplněním údajů v registračním formuláři
dostupném na Webových stránkách a následným odesláním vyplněných údajů pomocí k tomu
určeného tlačítka. Před odesláním vyplněných údajů má Nabyvatel možnost zkontrolovat a
případně opravit zadané údaje.
2. Zaškrtnutím příslušného k tomu určeného pole a odesláním vyplněného registračního formuláře
vyjadřuje Nabyvatel souhlas s těmito VOP a tyto VOP se pro něj stávají závaznými.
3. K uzavření Licenční smlouvy dochází doručením přihlašovacích údajů Nabyvateli Poskytovatelem.
Poskytovatel doručuje přihlašovací údaje na e-mailovou adresu uvedenou Poskytovatelem v
registračním formuláři. Uzavřením Licenční smlouvy zároveň dochází ke zřízení uživatelského účtu
Nabyvatele. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přihlašovacích údajů
potřebných pro přístup k uživatelskému účtu. Nabyvatel je povinen zabezpečit přihlašovací údaje
proti zneužití a za škodu z případného zneužití přihlašovacích údajů odpovídá Nabyvatel.
4. Uzavřením Licenční smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Nabyvateli Služby softwaru
prostřednictvím Webových stránek a Nabyvatel se zavazuje hradit za to Poskytovateli odměnu za
podmínek stanovených v těchto VOP.
5. Veškeré změny, výhrady, omezení a doplňky obsažené v přijetí návrhu Licenční smlouvy se považují
za odmítnutí původního návrhu Smlouvy a současně za nový návrh Licenční smlouvy. Odpověď
druhé Smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Licenční
smlouvy ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 ObčZ ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Má se za to, že údaje uvedené Nabyvatelem v rámci registrace jsou pravdivé a úplné. Odpovědnost
vyplývající z neúplného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Nabyvatel. Pokud dojde ke
změně některého z údajů Nabyvatele obsažených v registračním formuláři, je Nabyvatel povinen o
tomto neprodleně informovat Poskytovatele.
7. Poskytovatel není povinen Licenční smlouvu nebo Dílčí smlouvu uzavřít a je oprávněn odmítnout
jejich uzavření i bez udání důvodu.
8. Nabyvatel souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Licenční
smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Poskytovatel si
neúčtuje v této souvislosti žádné další poplatky.
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9. Jednotlivé moduly Softwaru mohou pro jejich první využití vyžadovat odsouhlasení dalších
podrobnějších podmínek, které rozšiřují tyto VOP.
IV.
Odměna za Služby softwaru
1. Nabyvatel je povinen hradit za poskytování Služeb softwaru Poskytovateli odměnu (dále jen
„Odměna“), jejíž výše je určena ceníkem Poskytovatele, který je vždy zveřejněn v Softwaru (dále
jen „Ceník“). Tento ceník může být Poskytovatelem měněn s tím, že ke změně Ceníku dochází
zveřejněním nového, resp. upraveného Ceníku v Software Pro stanovení závazné výše Odměny
konkrétní Služby softwaru se použije vždy Ceník aktuální ke dni uzavření Licenční smlouvy nebo
Dílčí smlouvy.
2. Odměna za Služby softwaru je hrazena ve formě tzv. kreditu. Kredit je na uživatelský účet
Nabyvateli připsán bez zbytečného odkladu poté, co je na bankovní účet Poskytovatele připsána
platba za Odměnu (tzv. dobití kreditu).
3. Čerpání kreditu provádí Nabyvatel využíváním Služeb softwaru dle platného Ceníku, případně při
zakoupení měsíčního předplatného. V případě nedostatečného kreditu, může být Nabyvateli
odepřen přístup k některým Službám softwaru.
4. V případě jednostranného navýšení Odměny Poskytovatelem, platí pro Nabyvatele původní Ceník
až do posledního dne období, na které má Nabyvatele Službu softwaru předplacenou. V případě,
že Nabyvatel změní v průběhu předplaceného období verzi či rozsah služeb, služba se dále účtuje
dle nového Ceníku. Poskytovatel je oprávněn poskytnout Nabyvateli slevu oproti cenám uvedeným
v Ceníku.
5. Nabyvatel je povinen hradit Odměnu ve výši stanovené Ceníkem. Nárok na Odměnu vzniká
Poskytovateli vždy za každé jednotlivé poskytnutí Služeb softwaru, popř. za každé období, na které
byly Služby softwaru objednány.
6. Odměna je splatná vždy předem, bez ohledu na to, zda se jedná o jednorázové poskytnutí Služeb
softwaru nebo o předplatné Služeb softwaru na 1 (slovy: jeden) měsíc. Odměna je splatná na
základě výzvy k platbě vystavené Poskytovatelem a doručené Nabyvateli na elektronickou (emailovou) adresu uloženou v uživatelském účtu. Poskytovatel začne poskytovat Služby softwaru
neprodleně po přijetí úhrady Odměny od Nabyvatele.
7. Uhrazení odměny (dobití kreditu) je možné převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený
v záhlaví těchto VOP nebo prostřednictvím platební brány. Za den platby Odměny se v případě
platby převodem na bankovní účet Poskytovatele považuje den připsání příslušné částky na
bankovní účet Poskytovatele a v případě platby prostřednictvím platební brány rozumí den
provedení platby Nabyvatelem.
8. Dobitý kredit je nevratný a může být použit k úhradě jiných pohledávek Poskytovatele vůči
Nabyvateli.
9. Poskytovatel je povinen vystavit Nabyvateli daňový doklad o uhrazení Odměny (dobití kreditu) a
ten doručit Nabyvateli do 10 pracovních dnů ode dne připsání Odměny na bankovní účet
Poskytovatele, a to na e-mailovou adresu Nabyvatele uvedenou v jeho uživatelském účtu. Daňový
doklad se považuje za doručený dnem následujícím po dni odeslání na Nabyvatelem uvedenou emailovou adresu bez ohledu na skutečnost, zda Nabyvatel tento doklad převezme či nikoliv.
10. Případná reklamace Služeb softwaru ze strany Nabyvatele nemá vliv na jeho povinnost hradit
Odměnu.
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V.
Podmínky poskytnutí licence
1. Nestanoví-li Licenční smlouva jinak, platí, že licence je sjednána v neomezeném rozsahu, tzn. ke
všem způsobům užití.
2. Licence je Nabyvateli poskytována jako nevýhradní a na dobu neurčitou, resp. na dobu trvání
Licenční smlouvy.
3. Není-li v Licenční smlouvě blíže určeno, platí, že Nabyvatel je oprávněn použít Software na všech
svých zařízeních, na kterých je možno Software provozovat.
4. Není-li v Licenční smlouvě ujednáno jinak, platí, že Nabyvatel není povinen licenci využít ani
v případě, kdy trvání práva závisí na jeho výkonu.
5. Nabyvatel je oprávněn užívat údaje získané při čerpání poskytovaných služeb výlučně k vlastním
podnikatelským účelům. Nabyvatel se zejména zavazuje zachovávat v tajnosti zejména přihlašovací
údaje potřebné k přístupu k Softwaru.
6. Nabyvatel má možnost bezplatně vytvářet v Softwaru uživatelské podúčty pro své jednotlivé
zaměstnance, popř. obchodní partnery. Uživatelé jednotlivých podúčtů se dělí o stejný kreditní
účet, popř. o stejná předplatná. Nabyvatel se zavazuje, že všichni uživatelé, kterým zpřístupní
Software tímto způsobem, budou dodržovat tyto VOP.
7. Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě zcela ani zčásti
(podlicence), není-li v Licenční smlouvě nebo těchto VOP ujednáno jinak.
8. Nabyvatel není oprávněn postoupit licenci třetí osobě, a to ani zcela ani zčásti, není-li v Licenční
smlouvě nebo těchto VOP ujednáno jinak.
9. Není-li v Licenční smlouvě ujednáno jinak, platí, že Poskytovatel nemá zájem na utajování
jakýchkoliv podkladů či sdělení, které poskytl Nabyvateli.
10. Licenci je Nabyvatel oprávněn užívat na území České republiky.
11. Nabyvatel bere na vědomí, že Služby softwaru nejsou volně šiřitelným software (tzv. freeware ani
shareware). Služby software není Nabyvatel oprávněn šířit bez předchozího písemného svolení
Poskytovatele. Nabyvatel není oprávněn zejména:
a) jakýmkoli způsobem rozmnožovat služby poskytované prostřednictvím Softwaru, a to ani pro
osobní potřebu, ani umožnit užívání Softwaru třetím osobám;
b) používat jiné přihlašovací údaje než ty, které mu byly přiděleny Poskytovatelem;
c) zpřístupnit přihlašovací údaje třetí osobě;
d) záměrně přetěžovat běh Softwaru zasíláním jakýkoliv nepatřičných skriptů, či dat jiného typu
na server Softwaru;
e) jakýmkoli způsobem zveřejňovat výstupy poskytnuté mu Poskytovatelem při poskytování
služeb (údaje a data), tyto výstupy sdílet, činit předmětem výpůjčky, převádět, pronajímat či
jinak umožňovat užití těchto údajů a dat třetí osobou;
f) služby Softwaru či jejich jednotlivé části modifikovat, zpracovávat či jakkoliv měnit nebo
provádět její zpětnou analýzu;
g) zahrnovat služby Softwaru či jejich části jakýmkoliv způsobem do vlastních produktů či
produktů třetích osob.
12. Poruší-li Nabyvatel některou svou povinnost dle předchozího odstavce, zejména poskytne-li
neoprávněně Službu softwaru či její část třetí osobě nebo zprostředkuje-li výstup ze služby třetí
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osobě, je povinen uhradit Poskytovateli za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve
výši 100.000 Kč (slovy: stotisíc korun českých). Právo na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
13. Vylučuje se použití ustanovení § 2352 ObčZ.
VI.
Odpovědnost za vady a škody
1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby softwaru řádně a včas dle Licenční smlouvy a případně
dle příslušných Dílčích smluv.
2. Poskytovatel odpovídá za to, že Software, který je předmětem uzavření Licenční smlouvy, bude mít
v okamžiku jeho zpřístupnění Nabyvateli vlastnosti a parametry sjednané v Licenční smlouvě a
v těchto VOP a bude bez právních vad způsobilý k užívání a účelu dle Licenční smlouvy.
3. Nabyvatel se zavazuje Software užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České
republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu
s dobrými mravy.
4. Poskytovatel může Nabyvateli zpřístupnit i ty části Software, které jsou ještě nedokončené, nebo
nejsou dostatečně otestovány. Poskytovatel na toto Nabyvatele dopředu upozorní. Vady v těchto
částech Softwaru nelze považovat za vady zakládající odpovědnost za škodu.
5. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami Softwaru, který je předmětem
uzavření Licenční smlouvy, byly-li tyto zapříčiněny Nabyvatelem, třetími osobami nebo okolnostmi
vylučujícími odpovědnost.
6. V případě porušení povinnosti vyplývající z Licenční smlouvy či těchto VOP Smluvní strana, která
poruší smluvní povinnost, nahradí poškozené Smluvní straně škodu ve výši sjednané Odměny za
poskytnutí licence.
7. Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi
nastalými nezávisle na vůli Smluvních stran, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého
možného úsilí odvrátit, respektive jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.
8. Vady Softwaru, lze uplatnit písemně ve lhůtách vyplývajících z ObčZ. Písemná forma reklamace je
zachována i v případě, že vady jsou oznámeny e-mailem, či jiným obdobným prokazatelným
způsobem.
9. Poskytovatel se v případě oznámení vady Softwaru Nabyvateli zavazuje:
a) nahlášenou vadu bezodkladně prověřit a výsledek a případný postup oznámit Nabyvateli;
b) vadu spočívající v nedostupnosti Software, nebo nemožnosti zcela využít některý z modů se
Poskytovatel zavazuje odstranit bezodkladně.
10. Spočívá-li vada v chybně nebo neúplně zpracovaném údaji a jedná-li se o individuální chybu bere
Nabyvatel na vědomí, že vzhledem k povaze Software není možné zajistit zcela bezchybné
zpracování a bude-li těchto chyb méně než 15 % z celkového objemu, nezakládá to nemožnost
využít Software podle čl. V, odst. 9, písm. b. těchto VOP.
11. Nabyvatel bere na vědomí, že Software nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména vzhledem
k nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz
Služeb softwaru na dobu nezbytně nutnou zejména z důvodu úprav, oprav, údržby nebo jeho
aktualizací nebo je-li to nutné z důvodu opravy a aktualizace Služeb softwaru. Nabyvatel si je
vědom toho, že za dobu přerušení provozu Softwaru způsobující nemožnost čerpání služeb mu
nenáleží žádná sleva ani jiná kompenzace, Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou
přerušením provozu Softwaru.
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12. V případě, že se notifikace vady ukáže jako neoprávněná, má Poskytovatel nárok na náhradu svých
účelně vynaložených nákladů na odstranění domnělé vady nebo nedostatku Softwaru.
VII.
Právní vady
1. Vznese-li proti Nabyvateli jakákoli osoba nárok z porušení nebo ohrožení svých práv v souvislosti
s užitím Softwaru, nebo hrozí-li takové uplatnění nároku nebo je-li Nabyvatel jinak omezován ve
výkonu práva třetími osobami nebo zjistilo, že třetí osoby tato práva porušují, bude Nabyvatel
informovat bez zbytečného odkladu Poskytovatele o takovém uplatnění práv či jeho hrozbě a
Poskytovatel podá Nabyvateli neprodleně stanovisko, ve kterém je povinen se zejména vyjádřit
k oprávněnosti vznesených nároků, předat Nabyvateli potřebný důkazní materiál a navrhnout další
postup.
2. Pokud by se Software stal předmětem nároku z porušení autorského práva, práv průmyslových, či
jiných práv třetích osob, Poskytovatel podle svého rozhodnutí může:
a) zajistit Nabyvateli oprávnění Software i nadále užívat; nebo
b) Software upravit nebo nahradit tak, aby byla odstraněna příčina vzniku takového nároku a aby
užití Softwaru nebylo podstatným způsobem nepříznivě ovlivněno.
VIII.
Trvání Licenční smlouvy a Dílčí smlouvy
1. Licenční Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, pokud v příslušné Licenční smlouvě není
uvedeno jinak. Dílčí smlouvy jsou uzavírány na základě jednotlivých objednávek konkrétních Služeb
softwaru, bez ohledu na to, zda se jedná o jednorázové poskytnutí Služeb softwaru nebo
předplacení Služeb softwaru na období jednoho měsíce, přičemž Dílčí smlouva nabývá účinnosti
dnem platby Odměny ve smyslu čl. IV. odst. 6 těchto VOP. Ukončením Licenční smlouvy dochází
také k ukončení všech jednotlivých uzavřených Dílčích smluv.
2. V případě uhrazení platby Odměny Nabyvatelem nejpozději poslední den období, za které má
Nabyvatel předplacené Služby softwaru, dojde k automatickému prodloužení příslušné Dílčí
smlouvy o jeden měsíc, přičemž v případě neuhrazení Odměny na následující období dojde
posledním dnem předplaceného období k ukončení příslušné Dílčí smlouvy.
3. Nabyvatel může Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy pouze k poslednímu dni období,
za které má předplacenou Odměnu za poskytování příslušné služby.
4. Poskytovatel může Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy pouze k poslednímu dni
období, za které má Nabyvatel předplacenou Odměnu za poskytování Služby softwaru.
5. Poskytovatel může dále vypovědět Licenční smlouvu a všechny Dílčí smlouvy v případě, že
Nabyvatel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v těchto VOP. V takovém případě může
zároveň znemožnit Nabyvateli přístup k Softwaru, a tedy čerpání Služeb softwaru. Výpověď dle
tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem doručení Nabyvateli. Nabyvatel nemá v případě výpovědi
dané dle tohoto odstavce právo na vrácení již zaplacené Odměny.
IX.
Ukončení Licenční smlouvy
1. K ukončení Licenční smlouvy dojde:
a) na základě písemné dohody Smluvních stran o ukončení Licenční smlouvy;
b) při zrušení uživatelského účtu Nabyvatele na Webových stránkách;
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c) v důsledku odstoupení od Licenční smlouvy z důvodu a způsobem dle těchto VOP, není-li mezi
Smluvními stranami sjednáno v Licenční smlouvě jinak.
2. Důvody, pro něž lze od Licenční smlouvy odstoupit jsou zejména:
a) prodlení v termínu splnění předmětu Licenční smlouvy déle než 10 pracovních dnů;
b) Software je opakovaně nefunkční po dobu delší než 48 hodin;
c) v případě, že jedna ze Smluvních stran přestane být způsobilým subjektem, v případě jejího
úpadku nebo v případě jejího vstupu do likvidace.
3. Uhradil-li Nabyvatel Poskytovateli Odměnu za užívání Služeb softwaru, která se časově vztahuje i
k období po zániku Licenční smlouvy a dojde, pak mu bude část Odměny vrácena, pouze pokud
dojde k odstoupení dle čl. IX. odst. 2 písm. a) a písm. b) těchto VOP.
4. Vylučuje se použití ustanovení § 2003 odst. 1 ObčZ.
X.
Zpracování osobních údajů
1. V rámci právního vztahu založeného Licenční smlouvou bude Poskytovatel zpracovávat osobní
údaje Nabyvatele za následujícími účely a v následujícím rozsahu:
a) Realizace smluvního vztahu – toto zpracování je nezbytné pro plnění Licenční smlouvy.
V případě že Nabyvatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze Licenční
smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační
údaje nabyvatele uvedené v Licenční smlouvě, případně jeho kontaktní údaje, a dále informace
vztahující se k předmětu Licenční smlouvy. Tento rozsah osobních údajů je Poskytovatel
oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Nabyvatelem.
b) Marketingové využití údajů – Poskytovatel je na základě ustanovení § 7 odst. 3 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn používat elektronickou
adresu a telefonní číslo Nabyvatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho
vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Nabyvateli poskytl. Podle ustanovení. §
5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), je dále
oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení
obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany
Nabyvatele.
2. Poskytovatel provádí veškeré zpracování osobních údajů Nabyvatele sám a vlastními prostředky.
3. Poskytovatel předá osobní údaje Nabyvatele dalším subjektům pouze tehdy, pokud jim bude
svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům, nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv.
4. Nabyvatel má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná ZOOÚ a dalšími právními předpisy.
Nabyvatel má především právo požádat Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních
údajů ke všem výše uvedeným účelům. Poskytovatel je povinen Nabyvateli bez zbytečného
odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jiných kategoriích, které
jsou zpracovávány, či příjemcích, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze
automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Nabyvatele.
Nabyvatel, který se domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem,
má podle ustanovení § 21 ZOOÚ právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat
k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů
apod. Pakliže se Nabyvatel domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů,
lze se stížností obrátit na příslušný dozorový orgán.
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XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na Webové stránce Poskytovatele v den odeslání elektronické
nebo písemné objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
2. Nabyvatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, rozumí všem ujednáním, podmínkám a / nebo
právům a povinnostem z VOP vyplývajícím a výslovně s nimi souhlasí, při uzavření Licenční smlouvy.
3. Právní vztahy vzniklé z Licenční smlouvy a těchto VOP se řídí právem České republiky s vyloučením
mezinárodního práva soukromého.
4. Licenční smlouvu lze měnit pouze na základě souhlasu obou Smluvních stran. Dodatky a změny
Licenční smlouvy jsou platné jen v písemné formě.
5. Smluvní strany se dohodly, že Licenční smlouva bude vykládána v souladu s VOP a vyvolá právní
následky pouze dle ujednání v Licenční smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením
následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe smluvních stran. Smluvní strany se dle
ustanovení § 558 odst. 2 ObčZ dohodly, že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo
v daném odvětví se nepřihlíží.
6. V případě, že některý článek nebo ustanovení těchto VOP bude celý nebo zčásti neplatný,
nevynutitelný nebo neúčinný, bude zbytek těchto VOP platit v plném rozsahu dále. Tyto VOP se
řídí a budou interpretovány v souladu s právním řádem České republiky.
7. Všechny spory, jež případně vzniknou z Licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou primárně
řešeny smírně dohodou Smluvních stran.
8. Poskytovatel je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto VOP. Poskytovatel je povinen informovat
Nabyvatele o změně VOP, a to na e-mailovou adresu Nabyvatele, vždy nejpozději 30 dnů před tím,
než nabyde nové znění VOP platnosti. Poskytovatel ve stejné lhůtě nové znění VOP také zveřejní
na Webových stránkách. Pokud Nabyvatel uhradí Odměnu i za další období, platí, že se změnou
VOP souhlasí.
9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2021.
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