Ochrana osobních údajů, provozní a obchodní podmínky
(dále jen POP)

POJMY

1. Web

Web, na kterém se nacházíte. Provozovatel webu viz Správce níže.

2. Uživatel, osobní údaje

Uživatel je osoba používající web, která dovršila věk 16 let. Osobám pod tuto věkovou hranici je
použití webu zakázáno. K používání webu v celém jeho rozsahu je nezbytné, aby uživatel udělil
souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen OÚ); po udělení tohoto souhlasu se stává
tzv. Subjektem osobních údajů. OÚ je jakákoliv informace, s pomocí níž lze přímo nebo nepřímo
uživatele identifikovat, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookies apod.

3. Správce

Provozovatel webu je společnost Elpida o.p.s., se sídlem Na Strži 40, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO:
27948706, kterému jako uživatel udělujete výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním Vašich
OÚ dle níže uvedených podmínek.

4. Cookies

Správce používá na webu cookies - malé datové soubory uložené dočasně v prohlížeči nebo
zařízení uživatele. Cookies slouží k identifikaci a nastavení uživatele, přizpůsobení zobrazení webu
dle zařízení uživatele, zobrazení cílené reklamy a měření její účinnosti, sběru informací o používání
webu uživatelem, sledování návštěvnosti webu a k propojení se sociálními sítěmi včetně
automatického přihlášení či zajištění funkce tlačítka apod. Uživatel může cookies kdykoli smazat
v nastavení prohlížeče uživatele. Po smazání cookies uživatel nebude přihlášen automaticky, bude
se muset opět přihlásit.

ČLÁNEK I - OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účel a právní základ zpracování OÚ

Správce zpracovává OÚ pro účely používání webu uživatelem, nabídky služeb nebo personalizace.
Právním základem zpracování OÚ je plnění zákonných povinností správcem, oprávněný nárok
správce anebo tento Váš souhlas a skutečnost, že OÚ jsou nezbytné pro naplnění používání webu
či odběru PM uživatelem. OÚ/PM jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále
jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Rozsah zpracování OÚ

Správce zpracovává OÚ v režimu uživatele bez registrace (bez souhlasu uživatele - prohlížení
webu) anebo s registrací (se souhlasem - plnohodnotné používání webu):
a/ uživatel bez registrace - IP adresa, cookies, datum a čas návštěvy, stránky na webu
navštívené, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky,
operační systém,
b/ uživatel s registrací - IP adresa, email, přístupové heslo, cookies, dále pak - pokud uživatel
vložil: pohlaví, věk, rok/event. datum narození, výška, rodinný stav, vzdělání, město, telefonní čísla,
fotografie, Facebook id či Google id, datum a čas návštěvy, nastavení účtu uživatele, komunikace
uživatele, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky,
operační systém.

3. Zpracování, předávání a ochrana OÚ

Správce zpracovává OÚ v souvislosti s používáním webu nebo uzavřením smluvního či jiného
právního vztahu s uživatelem, nebo v případě, že správce shromáždil OÚ jinak a zpracovává je v
souladu s platnými právními předpisy či na základě oprávněného zájmu správce nebo k plnění
zákonných povinností. Zpracování OÚ provádí správce výpočetní technikou, popř. manuálně pověřenými zaměstnanci, příp. třetí stranou na základě smluvního vztahu, to vše při dodržení
požadavků GDPR pro správu a zpracování OÚ. Pověřené osoby mají přístup k OÚ pouze pokud to
je nutné pro poskytnutí služby či splnění zákonných požadavků, po dobu nezbytně nutnou a v
nezbytně nutném rozsahu. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, jsou povinny
respektovat právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných
právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

4. Doba zpracování OÚ

Správce zpracovává OÚ v souvislosti s účely používání webu nebo PM, a to do doby 6 měsíců od
ukončení registrace či používání webu nebo odvolání souhlasu se zpracováním OÚ. Pro účely
plnění zákonných povinností je správce povinen OÚ uchovávat po dobu 10 let.

5. Poskytování OÚ

Uživatel poskytujete OÚ zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel OÚ
správci neposkytnete, správce nebude schopen umožnit plnohodnotné využívání webu
uživatelem. Je zcela na uvážení uživatele, zda web využívat bude či nikoli. V případě, že uživatel
nesouhlasí se zpracováním OÚ, neměl by web používat.

6. Práva při zpracování OÚ

Uživatel může souhlas kdykoliv odvolat, stejně tak může OÚ opravit/doplnit, požadovat omezení
zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování OÚ, požadovat přenesení údajů, přístupu
ke svým OÚ a dalších právech stanovených v GDPR - a to vyplněním a odesláním formuláře
uvedeného v patičce webu pod odkazem „NAPIŠTE NÁM“. Správce je oprávněn požadovat
prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k OÚ uživatele.
Odvoláním výše uvedeného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování OÚ,
které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

ČLÁNEK II - PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. Uživatel webu je plně zodpovědný za dodržování těchto POP a je povinen se jimi řídit. Pokud

uživatel s POP nesouhlasí, neměl by web používat. Uživatel souhlasem s POP akceptuje veškerá
jejich ustanovení. Bez souhlasu s POP není uživateli dovolena registrace ani vkládání jakýchkoli
dat. Při registraci či vkládání dat je uživatel povinen uvést minimálně platnou emailovou adresu,
heslo a popř. další pravdivé údaje požadované správcem

2. Správce doporučuje uživateli používat nejnovější technologie, tzn. poslední verzi prohlížeče,

operačního systému apod. V opačném případě správce negarantuje uživateli plnohodnotný
provoz webu.

3. V rámci provozu webu umožňuje správce uživatelům přístup k webu, dále možnost vkládat na web

textové, obrazové a zvukové informace (dále jen data), web tato data může zobrazovat, zasílat,
přehrávat, mazat nebo jinak s nimi dále pracovat. Správce je oprávněn, bez souhlasu uživatele či
jeho předchozího upozornění, web jakkoli upravovat nebo inovovat. Správce není nijak
zodpovědný za činnost uživatele na webu ani za způsob jak web používá, veškerá zodpovědnost je
na straně uživatele.

4. Pro data, která uživatel na web vkládá, platí určité pokyny a omezení: je zakázáno vkládat data

chráněná autorským zákonem, bez toho aniž by uživatel disponoval k datům právy umožňujícímu
dané použití, je zakázáno vkládat URL odkazy na jiné komerční internetové služby, není-li
výslovně správcem uvedeno jinak, je zakázáno vytvářet duplicitní registrace - tzv. „identity“, tedy
stav kdy se za více on-line registracemi prokazatelně ukrývá jedna a tatáž osoba, na
seznamovacích a komunitních webech je striktně zakázáno nabízení a reklama jakýchkoli služeb
či zboží uživatelem, ať už za úplatu, výměnou či zdarma - uživatel výslovně prohlašuje, že

seznamovací/komunitní web nepoužije k jakýmkoli obchodním účelům nebo praktikám, které
odporují zákonům České republiky či Evropské Unie. Ostatní pokyny týkající se používání webu
jsou zveřejněny přímo na příslušných stránkách webu. Uživatel je povinen tyto pokyny
respektovat. Správce si vyhrazuje právo na smazání dat nebo přesun dat, profilu či inzerátu do
jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie/oblast/zaměření neodpovídá vloženým datům.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že data, která na web vloží, mohou být zobrazena,
přečtena, zpracována či jinak použita třetí osobou.

5. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním webu vkládá data, poskytuje tím správci následující

práva k těmto výsledkům činnosti uživatele a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č.
121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně
vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat
jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně
neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto datům.
Na základě předání těchto dat nevzniká správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tato
data kdykoli na základě vlastního uvážení z webu odstranit. Za poskytnutí oprávnění správci k
datům nenáleží uživateli jakákoli úplata.

6. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat,
publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo
služby z webu získané, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat web k
jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto POP.

7. Uživatel nesmí web využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit

funkci webu, nebo jakkoli omezovat, poškozovat či urážet jiné uživatele. Uživatel nesmí jakýmkoli
způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se webu,
které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo prostřednictvím webu poskytnuty.

8. Pro přístup k webu a jeho používání je rovněž zakázáno skrývat identitu počítače, na kterém

uživatel web používá, pomocí software, služby či funkce prohlížeče, které umožňují skrývání
identity. Při porušení tohoto ustanovení si správce vyhrazuje právo znemožnit uživateli přístup
k webu či omezit používání aplikace.

9. Uživatel se zavazuje, že své přihlašovací údaje k webu neposkytne třetí osobě. V opačném případě
si je vědom, že mohou být zneužity a v této souvislosti si je také vědom rizik z toho pro něj
vyplývajících. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů a
s tím spojenými neoprávněnými zásahy třetích osob.

10. Uživatel tímto uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zasíláním emailů na emailovou adresu,

kterou uvedl při registraci. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Emaily zasílané uživateli
mohou mít informační, reklamní nebo obchodní charakter. Souhlasem s těmito POP, uživatel tyto
aktivity ze strany správce nepovažuje za spam. Nesouhlas se zasíláním těchto emailů, může
uživatel oznámit správci prostřednictvím služby „NAPIŠTE NÁM“ uvedené v patičce webu.

11. Uživatel bere na vědomí, že web může zahrnovat propojení na ostatní weby provozované

správcem nebo na jiné weby, které zabezpečují různé funkce jako např. zobrazování reklamy,
měření návštěvnosti apod. V případě, že propojené weby nejsou kontrolovány správcem, není
tento za tyto propojené weby nijak zodpovědný.

12. Uživatel dále bere na vědomí, že na webu jsou zobrazovány reklamy zobrazované správcem,

reklamními systémy či třetími stranami. Uživatel také bere na vědomí, že reklamní systémy
mohou používat informace o návštěvách reklam ze strany uživatele k cílení reklamy či nabídek
zboží nebo služeb. Uživatel bere na vědomí, že pokud bude jakýmkoli způsobem omezovat
zobrazování reklam, správce si vyhrazuje právo libovolným způsobem omezit či úplně zamezit
uživateli používání webu.

13. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo,

nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním webu nebo nemožnosti
tyto používat nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že
při zajišťování provozu webu může dojít k výpadku, a také že může dojít ke ztrátě dat. Správce
v těchto případech nenese žádnou odpovědnost.

14. Správce si vyhrazuje právo a uživatel je bere na vědomí, že jestliže uživatel nebude web využívat
po dobu více než 6 měsíců, může být uživateli jeho registrace na webu ukončena, veškerá jeho
data pak budou odstraněna.

ČLÁNEK III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uživatel se na web registruje/přihlašuje prostřednictvím webové stránky k tomuto určené;
2.

registrace/ přihlášení je zdarma. Správce si vyhrazuje právo uživatele nezaregistrovat nebo
registraci zrušit, takové rozhodnutí není povinen nijak zdůvodňovat.
Registrací uživatel vyslovuje dobrovolný a výslovný souhlas s těmito POP včetně zpracování OÚ.

3. Veškerá odpovědnost za používání webu je na straně uživatele, správce nenese žádnou

odpovědnost. Správce také nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručeno potvrzení
registrace z důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodů, že nebude možné
potvrzení doručit uživateli zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

4. Správce je oprávněn, v případě porušení některého z ustanovení těchto POP uživatelem, zrušit

uživateli registraci, event. zablokovat jeho IP adresu apod. V takovém případě nevzniká uživateli
žádný nárok na náhradu případných škod.

5. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto POP neplatné či neúčinné, není tím dotčena
platnost a účinnost dalších ustanovení těchto POP, která jsou oddělitelná od neplatného či
neúčinného ustanovení.

6. Správce je oprávněn tyto POP kdykoliv změnit, o případné změně bude uživatele informovat na

webu. Uživatel, v případě, že se změnou nesouhlasí, má právo změny POP odmítnout a registraci či
smluvní vztah ukončit s tím, že výpovědní doba uplyne posledním dnem předcházející den, ve
kterém nabyly účinnosti změny POP. Pokud uživatel registraci či smluvní vztah neukončí/nevypoví
a nebo čerpá služby za účinnosti nové úpravy, má se za to, že se změnou vyjádřil souhlas. POP
vstupují v platnost jejich zveřejněním.

7. Veškerá ustanovení těchto POP a eventuální smluvní vztah mezi uživatelem a správcem se řídí
právním řádem České republiky.

8. V případě vzniku právního vztahu mezi správcem a uživatelem, tvoří tyto POP nedílnou součást

smlouvy uzavřené mezi správcem a uživatelem a uživatel současně stvrzuje, že se s těmito POP
seznámil, a že je výslovně bere na vědomí a souhlasí s nimi, a že tyto POP jsou součástí smluvního
ujednání mezi ním a správcem.

