OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti SOCIDE s.r.o. se sídlem Náchodská 2681, 390 03 Tábor, IČO:
06583385, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 26879 (dále jen „společnost SOCIDE s.r.o.“)
k předregistrační smlouvě
(dále jen „obchodní podmínky“)

Čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností SOCIDE
s.r.o. (dále též jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále též jen „objednatel“)
vznikající z předregistračních smluv (dále jen „smlouva“).
V souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), smluvní strany
ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu
jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena
elektronickou poštou uvedenou v předregistračním formuláři a také bude zveřejněna
na webových stránkách poskytovatele. Změnu obchodních podmínek může
objednatel odmítnout a smlouvu v takovém případě písemně vypovědět
ve výpovědní době, která činí dva (2) měsíce.
Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem, respektive
jejich neodmítnutím, pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze
obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy.

Čl. II
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
Webovou stránkou se rozumí webová stránka poskytovatele www.socide.cz.
Předregistračním formulářem se rozumí formulář v tištěné či elektronické podobě
obsahující soubor textových polí, které objednatel vyplňuje.
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Platformou se rozumí webová a mobilní platforma provozovaná společností
SOCIDE s.r.o.

Čl. III
UZAVŘENÍ SMLOUVY
Nebude-li dohodnuto jinak, smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem může být
uzavřena
a) písemně, vyplněním požadovaných údajů v tištěné verzi předregistračního
formuláře poskytovatele a jeho následným podpisem, anebo
b) elektronicky,
vyplněním
požadovaných
údajů
v elektronické
verzi
předregistračního formuláře na webových stránkách poskytovatele

Čl. IV
OBSAH SMLOUVY
Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout objednateli informaci o spuštění
platformy ve chvíli, kdy dojde k jejímu spuštění. Předání informace proběhne
elektronickou poštou na emailovou adresu objednatele uvedenou v předregistračním
formuláři či jinou cestou, pokud se na ní smluvní strany oboustranně shodnou.

Čl. V
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost
datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového
vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování
dat objednatelem a za případně zásahy třetích osob do programového vybavení
objednatele.
Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá objednateli za škodu,
která vznikla nesprávností dokladů, podkladů a informací předaných objednatelem
poskytovateli, a na základě kterých poskytovatel poskytoval nebo měl poskytnout
informaci o spuštění platformy a v důsledku kterých vznikla případná újma na straně
objednatele či třetí osoby. Poskytovatel obdobně neodpovídá za škodu, která vznikla
pokyny, které byly poskytovateli učiněny ze strany objednatele, a které vedly
k případné újmě na straně objednatele či třetí osoby.
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Čl. VI
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s obsahem této smlouvy (viz čl. IV) může ze strany poskytovatele
docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob, a to zejména evidováním
v rámci tvorby databáze uživatelů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „předpisy k ochraně osobních údajů“). Poskytovatel
a objednatel jsou si vědomi skutečnosti, že v souladu s předpisy k ochraně osobních
údajů vystupuje poskytovatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů.
Osobním údajem se pro účely předregistrační smlouvy rozumí informace týkající
se fyzických osob, které podléhají ochraně na základě předpisů k ochraně osobních
údajů a které byly objednatelem v rámci smlouvy předány skrze předregistrační
formulář (dále jen „osobní údaje objednatelů“).
Smlouvou objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů
objednatelů. Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje objednatelů
v souladu s předpisy k ochraně osobních údajů. Objednatel se zavazuje zajistit
souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů poskytovatelem,
pokud je tento souhlas v souladu s předpisy k ochraně osobních údajů vyžadován.
Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní
údaje objednatelů třetím osobám. Je však oprávněn využít třetích osob
k technickému zabezpečení provozu zpracování osobních údajů objednatelů.
Ke zpracování osobních údajů uživatelů bude docházet po dobu účinnosti smlouvy
a archivace dokumentů předaných na základě smlouvy a dále po dobu, která
je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele. Pakliže se objednatel
registruje do platformy, budou jeho údaje zpracovávány i nadále v rámci plnění
obchodních podmínek k registrační smlouvě do platformy.
Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatelů, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů objednatelů.
Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a další osob pracujících
s osobními údaji objednatelů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti
a neposkytovat je třetím osobám.
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Čl. VII
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany
poskytovatele souvisejících s obsahem činnosti poskytovatele na adresu objednatele
a taktéž se zasíláním informací a obchodních sdělení od třetích stran související
s partnerstvím či jiným typem spolupráce poskytovatele s danou třetí osobou,
a to po předchozím souhlasu objednatele.

Čl. VIII
TRVÁNÍ SMLOUVY
Uzavření smlouvy je definováno v čl. III.
Současně bude dále platit, nebude-li dohodnuto jinak, zejména následující:
Smlouva bude nabývat účinnosti dnem jejího uzavření.
Smlouva bude uzavírána na dobu od předregistrace objednatele do spuštění
platformy. Pakliže se objednatel registruje do platformy po jejím spuštění, bude
se objednatel nadále řídit obchodními podmínkami k registrační smlouvě.
Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s možným zánikem závazků
ze smlouvy (včetně výpovědi nebo odstoupení od smlouvy) se budou řídit
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména § 1908 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb.
Poskytovatel nebo objednatel budou dále oprávněni smlouvu vypovědět s okamžitou
účinností bez dodržení výpovědní doby v následujících případech
a) při zrušení nebo zániku objednatele či poskytovatele,
b) při zahájení insolvenčního řízení vůči poskytovateli na návrh poskytovatele,
c) při zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli na návrh objednatele,
d) při rozhodnutí o úpadku poskytovatele nebo objednatele insolvenčním
soudem,
e) při smrti objednatele.
Výpověď smlouvy podle tohoto článku bude účinná okamžikem doručení objednateli
nebo poskytovateli; přitom případné odepření převzetí nebude mít vliv na účinnost
doručení.
Pro případ, že by se objednateli nebo poskytovateli písemnost obsahující výpověď
doručovanou prostřednictvím poštovního nebo elektronického doručovatele
objednateli nebo poskytovateli nepodařilo doručit, zanikne smlouva
a) v případě poštovního doručení uplynutím lhůty pro její uložení nebo vrácením
písemnosti, a to, přestože by se adresát o uložení nedozvěděl, nebo
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b) v případě elektronického doručení dnem odeslání ze serveru odchozí pošty
poskytovatele

Čl. IX
DORUČOVÁNÍ
Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li uvedeno jinak v těchto obchodních
podmínkách, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících
se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně či v textové podobě
elektronickou poštou. Objednatel i poskytovatel si přitom poskytnou součinnost,
aby druhá strana znala doručovací i elektronickou adresu, na kterou by jí bylo možné
doručovat.
V případě trvajícího závazku ze smlouvy je povinností poskytovatele i objednatele
informovat druhou stranu o změně doručovací adresy.
V případě doručování elektronickou poštou bude zpráva považována za přijatou
okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty poskytovatele nebo objednatele.

Čl. X
ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
Objednatel je povinen za účelem smlouvy poskytnout poskytovateli pravdivě a úplně
kontaktní údaje o své osobě. Objednatel je dále povinen oznamovat bez zbytečného
odkladu poskytovateli i jejich změny.
Veškeré právní vztahy související se smlouvou se bude primárně řídit českým
právním řádem (zejména zákonem č. 89/2012 Sb.) a veškeré případné spory
ze smluv budou rozhodovány primárně českými soudy.
Pokud by bylo některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stalo, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky byly vyhlášeny dne 25. 2. 2018.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26. 2. 2018.
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