Podmínky užívání aplikací Affiliate Katalog a Affiliate Features
Poskytovatel:
Adam Gajdečka
Patrice Lumumby 28/2334, Ostrava 70030
IČ: 053 66 542
Podnikatel je zapsaný v živnostenském rejstříku
(dále jen „poskytovatel“)

1.

Kdo jsem

1.1.

Poskytovatel provozuje aplikace Affiliate Katalog a Affiliate Features vedené na
webových adresách www.affiliatekatalog.info

a http://affiliatefeatures.com (dále jen

„webový portál“), který svým registrovaným uživatelům umožňuje navázat spolupráci
formou affiliate programů (dále jen „aplikace“).
1.2.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem aplikace se řídí těmito obchodními
podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem.

2.

Uživatelský účet a práva a povinnosti uživatele

2.1.

Uživatel má po provedení registrace přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen
„uživatelský účet“).

2.2.

Uživatel je povinen v uživatelském účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje a
dále je povinen udržovat tyto údaje aktuální. Poskytovatel má za to, že údaje uvedené
v uživatelském účtu jsou správné a aktuální, neinformuje-li ho uživatel jinak.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem tvořeným emailovou adresou uživatele a heslem. Uživatel se zavazuje přístupové údaje ke svému
účtu chránit a nesdělovat je třetí osobě.

2.4.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet, webový portál či aplikace nemusí být
dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na provozní výpadky sítě Internet,
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel nenese
odpovědnost za škodu způsobenou případnou nedostupností.

2.5.

Registrací získá uživatel přístup do vlastního uživatelského rozhraní, bude mu
zpřístupněna funkce přidávání komentářů k jednotlivým kampaním vedeným v katalogu
a dále získá přístup k rozšířenému hledání a zasílání e-mailových notifikací.

2.6.

Poskytovatel je oprávněn po předchozím upozornění zrušit uživatelský účet uživatele,
pokud uživatel porušil podmínky užívání.

2.7.

Uživatel se zavazuje užíváním aplikace nezasahovat do práv třetích osob, zejména
práv duševního vlastnictví a osobnostních práv.

2.8.

Uživateli je zakázáno psát v prostředí aplikace komentáře s prvky násilí, nenávisti a
rasové nesnášenlivosti nebo se jinými způsoby projevovat proti dobrým mravům.

2.9.

Poskytovatel

je

oprávněn

bez

předchozího

upozornění

pozastavit

přístup

k uživatelskému účtu nebo zrušit uživatelský účet uživateli v případě, že je zde
podezření, že uživatel v rámci užívání služby porušuje právní předpisy či práva třetích
osob. Uživatel nemá nárok na náhradu škody.
2.10.

Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku užívání služby s výjimkou
škody způsobené úmyslným škodným jednáním.

2.11.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s případnými úpravami, změnami či zrušením
aplikací z důvodu případné změny okolností.

2.12.

Uživatelský účet lze zrušit v uživatelském prostředí. Uživatelský účet nelze zrušit bez
dalšího, pokud uživatel navázal spolupráci jakožto partner v affiliate kampani.

3.

Ochrana osobních údajů uživatelů

3.1.

Poskytovatel zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
následující údaje uživatele: jméno, příjmení, e-mailová adresa a IP adresa.

3.2.

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je nutné zpracovat pro administraci uživatelského
účtu, poskytnutí možnosti užívání aplikace. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst.
2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou
poskytovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3
roky od realizace posledního přístupu do uživatelského účtu, nejméně však po dobu 3
let od založení.
IP adresa uživatele bude zpracována za účelem prevence a potírání porušování
podmínek užívání aplikace.

3.3.

Na e-mailovou adresu budou uživateli zasílána obchodní sdělení, tento postup
umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud
jej uživatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je
kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz
v obchodním sdělení – odhlásit.

3.4.

Osobní údaje bude zpracovávat poskytovatel. Osobní údaje pro něj však mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:

-

poskytovatel hostingových služeb, společnost Hukot Ltd. 72 Great Suffolk Street,
London, England, SE1 0BL Company number 08957349

-

poskytovatel softwaru Google Analytics a Google Adwords, společnost Google
Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ
15000, IČ: 276 04 977

-

provozovatelé affiliate kampaní, ve kterých uživatel vystupuje v roli partnera

-

případně další zpracovatelé, s nimiž však poskytovatel ještě nenavázal
spolupráci

3.5.

Uživatel bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:
-

požadovat po poskytovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

-

požadovat po poskytovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
nebo opravit,

-

požadovat po poskytovateli výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však
bude mít za následek rovněž zrušení uživatelského účtu,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

4.

Obecná ustanovení

4.1.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Uživatel bude upozorněn
na změnu obchodních podmínek oznámením v prostředí uživatelského účtu.
Pokračováním v užívání služby po uveřejnění změněných obchodních podmínek
uživatel tyto změny akceptuje. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a to tak, že
bezodkladně po oznámení změny obchodních podmínek přestane využívat aplikaci.

4.2.

Uživatel souhlasí a zavazuje se, že nebude přistupovat k aplikaci jakýmkoli
automatizovanými systémy („robot“, „spider“ apod.) s výjimkou indexovacích „robotů“
vyhledávacích služeb.

4.3.

Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že
rozhodným právem je české právo.

4.4.

Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému
vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního
vztahu budou příslušné české soudy.

4.5.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak
touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 1. 2018

