SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smluvní podmínky webových stránek
www.hlidani.eu

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.
1.

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují vzájemná práva a
povinnosti uživatelů při využívání webových stránek umístěných na internetové
adrese www.hlidani.eu (dále jen „Webové stránky“), prostřednictvím kterých jsou
zobrazovány nabídky služeb (dále jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů (dále jen
„Inzerent“) potencionálním zájemcům (dále jen „Zájemce“).

2.

Webové stránky provozuje fyzická osoba – podnikatel - Bc. Martin Weigel, DiS.,
trvale bytem na adrese Purkyňova 2695/50, Brno-Královo Pole, identifikační číslo
87831899, registrovaného na Ž. Ú. v Brně dne 4. 5. 2011, č. j. MMB/0178466/2011
(dále jen „Provozovatel“).

3.

Znění smluvních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

II.
1.

Na základě registrace Inzerenta provedené na webové stránce může Inzerent
přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Ze svého
uživatelského rozhraní pak může Inzerent vložit Inzerát.

2.

Registrace Inzerenta je podmíněna dovršením věku 18 let.

3.

Při registraci na webové stránce je Inzerent povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Inzerent při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat.

4.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Inzerent

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
5.

Inzerent není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6.

Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Inzerent svůj
uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Inzerent poruší některé
ustanovení těchto podmínek.

7.

Inzerent bere na vědomí, že Inzerát a také Uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

III.
1.

Za obsah Inzerátu je odpovědný Inzerent, který je povinen při zadávání Inzerátu
dodržovat příslušné právní předpisy a tyto Smluvní podmínky. Provozovatel není
jakýmkoli způsobem odpovědný za obsah Inzerátu.

2.

Inzerent vložením Inzerátu souhlasí, že žádná jeho část (zejména fotografie)
neporušuje práva třetích osob. Provozovatel není odpovědný za případné porušování
práv třetích osob ze strany Inzerenta.

3.

Provozovatel je zprostředkovatelem kontaktu mezi Zájemcem a Inzerentem, přičemž
nenese žádnou odpovědnost za kvalitu zprostředkovaných služeb.

4.

Inzerentem vložený Inzerát je na webových stránkách zobrazován po dobu
neurčitou. Inzerent má možnost svůj Inzerát kdykoliv odstranit či upravit
prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

5.

Inzerent registrací souhlasí a bere na vědomí možnost hodnocení svých
poskytovaných služeb ze strany Zájemce.

6.

Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře,
který je součástí Inzerátu. Tímto způsobem odešle Zájemce upozornění na příchozí
zprávu na emailovou adresu Inzerenta, která je uložena na Webových stránkách.

7.

Inzerent může využít možnosti odpovědět na zprávu. Tato odpověď se odesílá
Zájemci na emailovou adresu, kterou zadal při vyplnění kontaktního formuláře na
stránce s Inzerátem a zároveň se uloží na Webových stránkách. Veškerá další
komunikace se dále uskutečňuje výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem.

8.

Zájemce má možnost zanechat Inzerentovi žádost o zavolání. Může tak učinit
prostřednictvím formuláře v detailu Inzerátu. Tímto úkonem Zájemce odešle
upozornění o příchozí zprávě na emailovou adresu Inzerenta a zpráva se svým
telefonickým kontaktem se uloží na Webových stránkách pro potřebu Inzerenta.

9.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Inzeráty, které jsou v rozporu se
smluvními podmínkami, platnými právními normami, a obecně uznávanými
etickými a morálními pravidly. Provozovatel je dále oprávněn neprodleně a bez
udání důvodů smazat Inzeráty, které porušují práva třetích osob.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IV.
1.

Ochrana osobních údajů Inzerenta, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Inzerent souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, měsíc a rok narození,
dosažené vzdělání, fotografie a další údaje, které Inzerent zadá při registraci (dále
společně vše jen jako „Osobní údaje“).

3.

Inzerent souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely
vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Inzerent jinou možnost, souhlasí se
zpracováním Osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení Inzerentovi.

4.

Inzerent bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při vložení Inzerátu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen
bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních
údajích.

5.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
6.

Inzerent potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

7.

V případě, že by se Inzerent domníval, že Provozovatel (čl. 4.5) provádí zpracování
jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
Inzerenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.

a)

požádat Provozovatele o vysvětlení,

b)

požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Inzerent o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu
Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

V.
1.

Registrací Inzerent souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Webovou
stránkou na elektronickou adresu Inzerenta. Pokud při registraci Inzerent souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení, mohou mu být tato sdělení odesílána na jeho
elektronickou adresu.

2.

Registrací Inzerent souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VI.
1.

Je-li některé ustanovení smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
V Brně dne 21.7 2014
Email: info@hlidani.eu telefon: +420 737 429 130

