Terms and Conditions
Rights and obligations of the User and the Operator,
especially the rights and obligations resulting from the
Contract of Purchase, are governed by the following
business terms and conditions (hereinafter referred to
as “Terms and Conditions”).
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Definitions

1.1

In these Terms and Conditions:

1.1.1 The computer program (internet application)
accessible on the Internet via the URL of www.
displaay.net is hereinafter referred to as “E-shop”. The
main functionality of the E-shop is to enable viewing,
selection and purchase of Goods by the User.
The contract of purchase and sale concluded pursuant
to Section 2079 et seq. of the Civil Code is hereinafter
referred to as “Contract of Purchase”. This Contract of
Purchase is entered into by the Operator (seller), and
the User (purchaser) through the E-shop.
1.1.2 The part of the E-shop generated automatically
through the activation of respective functions (addition
or removal of Goods and/or modification of the
selected Goods) by the User in the user interface of the
E-shop is hereinafter referred to as “Shopping Cart”.
1.1.3 Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as
amended, is hereinafter referred to as “Civil Code”.
Martin Vácha (Displaay), Id. Nr. 76179095, with the
place of business at Praha 8, is hereinafter referred to
as “Operator”.
1.1.4 A person (User) who enters into the Contract of
Purchase with the Operator outside their business and/
or employment activities, and/or who deals with the
Operator in any other way, is hereinafter referred to as
“Consumer”.
1.1.5 Any legal or natural person using the E-shop is
hereinafter referred to as “User”.
1.1.6 The font software offered by the Operator for
sale to the User through the E-shop, including the
license of use, is hereinafter referred to as “Goods”.
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Czech Trade Inspection Authority addresses out-ofcourt disputes in the manner and under the conditions
defined by the respective legislation.

charges, fees or other costs charged by the third
parties in relation to the payment of the purchase price
for the Goods. Any and all such costs are covered
solely by the User.

3
The process of concluding the Contract of
Purchase

4.1.8 The Operator reserves the right of ownership to
the Goods specified in the Contract of Purchase until
the purchase price for the Goods has been paid in full
by the User.

3.1
The Operator makes an offer to the User for
entering into a Contract of Purchase through the
E-shop. The offer is made by the Operator by displaying
the ‘Buy’ button in the user interface of the E-shop.
3.2 Clicking the ‘Payment’ button is deemed to be
an unreserved acceptance of the offer for the Contract
of Purchase made by the Operator according to the
previous paragraph of these Terms and Conditions.
3.3 The Contract of Purchase is concluded by the
unreserved acceptance of the offer described in the
previous paragraph of these Terms and Conditions.
3.4 The Contract of Purchase is concluded as soon
as the information about the User clicking the button in
terms of the previous paragraphs reaches the server on
which the E-shop is installed.
3.5 The User commits themselves to enter true and
complete details in the respective text fields in the user
interface of the E-shop, especially their email address,
personal details and shipping address (if applicable).
The User takes into account that the Operator will
consider all entered data to be complete and accurate,
and that the Operator is not entitled to verify them.

2.2 For price of the Goods, shipping costs and other
fees, the following conditions apply:
In license agreements for an indefinite time period,
the license fee covers the whole period for which the
license is granted, if not stated otherwise.
The quoted price of the Goods, services and the
licensed content on the website includes VAT and all
other statutory fees. The agreed price does not cover
any charges, fees or other costs charged by third
parties in relation to the payment of the agreed price.
Any and all such costs are covered solely by the User.
If the Consumer withdraws from the agreement, they
are responsible for any costs connected with the
return of the Goods, and, if the agreement is entered
into remotely and the Goods cannot be returned using
the standard mailing service due to their nature, for the
return costs as such.
2.3 If the agreement concerns digital content not
supplied on tangible media, the Consumer gives their
express consent to receiving the content before the
end of the statutory withdrawal period after purchase.
2.4 The Consumer is responsible for any decrease
in value of the Goods caused by handling the Goods
in any other way than is necessary for examining the
nature and characteristics of the Goods, including
functionality.
2.5 The Operator wishes to settle any disputes
out of court. In case of any issues, Consumers may
contact Operator’s customer service representative
free of charge at xyz@displaay.net. It is also possible
to contact supervisory authorities or state inspection.

4.1.10 The Operator will send an electronic tax receipt
/ invoice to the User to the email address entered by the
User when placing the order in the user interface of the
E-shop.
4.1.11 The Operator provides warranty for the Goods
to the User for the whole warranty period provided that
a warranty period is specified for the Goods in the user
interface of the E-shop, while any such warranty only
applies to Consumers.
4.1.12 The User is entitled to withdraw from the
Contract of Purchase and to claim improper
performance at the registered seat or place of business
of the Operator. Warranty claim is deemed to have
been made upon the receipt of the faulty Goods by the
Operator from the User.

3.6 The Operator will send an email confirmation of
the Contract of Purchase to the email address entered
by the User in the respective field in the user interface
of the E-shop.

4.1.13 The risk of damage or loss of the Goods
specified in the Contract of Purchase passes to the
User (Consumer) as soon as the Goods in question are
accepted by the User.

3.7
All Goods displayed in the user interface of the
E-shop are intended for illustrative purposes only, and
the Operator is not obligated to conclude a Contract of
Purchase regarding the displayed Goods. The Section
1732(2) of the Civil Code does not apply.

4.1.14 The risk of damage or loss of the Goods
specified in the Contract of Purchase passes to
the User (non-Consumer) as soon as the Goods in
question are accepted by the User.

Pre-contractual representations

2.1
The Operator concludes agreements about
providing services, and agreements based on which
copyrighted digital content is supplied by email as a
hyperlink to a compressed file. The User has three (3)
attempts at downloading the content.

4.1.9 The Operator commits themselves to supply the
Goods to the User within a reasonable period from the
moment the Contract of Purchase is concluded. Any
and all delivery times for the Goods displayed in the
user interface of the E-shop are indicative estimates
only.
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Contract of Purchase

4.1
By concluding the Contract of Purchase, the
following provisions come into effect:
4.1.1 The User purchases Goods from the Operator
which had been previously selected by the User in the
user interface of the E-shop by adding to the Shopping
cart in the quantity selected and/or set by the User
therein. The User commits themselves to pay the price
which is quoted for the Goods in the user interface of
the E-shop.
4.1.2 The Operator is entitled to withdraw from the
Contract of Purchase at any time before the Goods
are shipped to the User for any reason or without
stating the reason. Notification of failure to supply
the purchased Goods communicated by Operator to
the User is also deemed to be a withdrawal from the
Contract of Purchase.
4.1.3 The Operator is entitled to request an additional
confirmation of the order from the User at any time. Until
the order is confirmed by the User as requested by the
Operator, Operator may delay shipment of Goods to
the User.
4.1.4 The User is entitled to select a method of
payment for the purchase price of the Goods from the
options listed in the user interface of the E-shop, and,
if applicable, choose to make other payments to the
Operator.
4.1.5 Should any payment option contain the
information about costs for making such payment, the
User is required to cover these costs in full as displayed
in the user interface of the E-shop for the selected
payment option.
4.1.6 In non-cash payments, the purchase price
is deemed to be paid by the User as soon as the
respective amount is credited to the Operator’s bank
account.
4.1.7 The purchase price does not include any
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Claims code

5.1
After the Goods have been downloaded from
the download link received after the purchase, neither
exchanges nor returns can be made. Should an
unexpected problem occur, you are advised to contact
the Operator by email.
5.2 The progress of the period for handling claims
shall be halted if complete supporting evidence to
the claim has not been supplied to the Operator; the
progress of the period shall not be resumed until such
evidence is supplied. 		
5.3 The right to claim improper performance does
not apply to the damage caused by or resulting from
unprofessional installation, operation or use, especially
when the Goods are used in conditions other than
directly stipulated in the documentation supplied with
the Goods.
5.4 The Operator will only provide compensation
for the Goods to the User in case of the Goods
not performing as described in the supplied
documentation, provided that any such claim is made
within thirty (30) days from the purchase, and that the
faults and errors are clearly listed in the supporting
evidence to the claim. The claim can be resolved either
by providing a replacement of the font software or by
returning the purchase price. To make any such claim,
the Goods need to be returned along with the proof of
purchase and with the license of use to the Goods.
5.5 You hereby give your express consent to the fact
that the use of the Goods is at your own risk.
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Limitations

6.1
The Operator does not warrant that the Goods in
question will work indefinitely or flawlessly. The Goods
are not resistant to the errors made by the User, and are
not made for or designated for use in the environments
where use of the Goods could lead to deaths, bodily
injuries, property damages or to serious physical and/
or ecological disasters.

6.2 On no account will the Operator be liable to
you or third parties for contractual or unlawful actions
(including negligence) or for any other losses, including
financial or economical losses or business interruption,
resulting from the use of the Goods, even if prior notice
had been given to the Operator.
6.3 On no account will the Operator’s liability to the
User exceed the purchase price paid for the Goods.
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Personal data

7.1
The User hereby agrees, in accordance with
Section 5(2) of the Act 101/2000 Coll., the law on
the protection of personal data, as amended, to the
collection, storage and processing of their personal
data by the personal data administrator (Operator).
The User also agrees to their personal data being
processed for the administrator.
7.2
The administrator is entitled to collect the
following data about the User:
name, surname, and business identification (if
applicable)
date of birth, identification number
shipping and billing address
phone number, email address, username and password
to their User account
transactions made by the User
7.3
The consent to the above (7.1 and 7.2) is given for
an indefinite period of time.
7.4
The Operator (administrator) processes
personal data for the following purposes:
to send business offers made by the administrator;
marketing purposes;
to record personal data in databases.
7.5
The User hereby declares that they are aware of
their statutory rights according to the Section 12 and 21
of the law, and that all their data are accurate and true,
and that they are submitted voluntarily.

7.6
The Operator hereby declares that they will
collect personal data to the extent necessary for the
aforementioned purposes, and that they will only
process the data in accordance with these purposes.

and the European Community. Should they fail to do so,
Users will be required to compensate the Operator or
third parties in full for any and all losses resulting from
their behavior.

7.7
The Operator hereby declares that personal
data will be processed automatically by the machines
(computers and computer programs).
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7.8
The consent given herein is a voluntary and
intentional act of the User (data subject), is given of their
own free will, and pertains to the consent of the data
subject with processing of their personal data.
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Cookies

In accordance with Section 89(3) of the Act No.
12/2005 Coll., the law on electronic communication,
the Operator hereby informs the User that they process
User’s cookie files, including permanent cookie files, to
which the User hereby gives their consent.
The consent in terms of the previous paragraph is given
for the period of 6 months.
The Operator processes User’s cookie files in order
to personalize their online content and interest-based
ads, to provide personalized functions of social media,
and to analyze website traffic. The Operator shares the
information on how the User uses the E-shop with their
partners specializing in social media, advertising and
data analysis.
9

Use of the E-shop

9.1
The Operator hereby grants the User a nonexclusive license to use the E-shop in the manner
designated by these Terms and Conditions.
9.2 The Operator is entitled to modify the E-shop, i.e.
its technical solution and/or user interface.
9.3 The Operator is entitled to limit or interrupt
the operation of the E-shop for the time necessary to
maintain or fix the E-shop, and to do so for any other
reason at the discretion of the Operator or third parties.
9.4 While using the E-shop, the User is obligated to
observe laws and regulations of the Czech Republic

Statements made by the Operator

10.1 The Operator hereby declares that all records
in their electronic system (E-shop) are reliable,
systematic and chronological, and that they are
protected against unauthorized modifications.
10.2 As a result of a technical error, the E-shop
may display a purchase price for the Goods which is
inadequate to the standard price for the Goods in the
market, in which case the Operator is not obliged to
supply the Goods in question for the displayed price.
Instead, the Operator will contact the User and notifies
him of the actual purchase price of the Goods, and
the User will choose whether they accept the actual
purchase price. Should they refuse to accept the new
price, the Contract of Purchase is revoked.
10.3 The User takes into account that the
photographs of the Goods in the E-shop may be
illustrative or give a misleading impression due to their
rendering in the User’s device. Therefore, the User
is required to study the complete description of the
Goods, and to contact the Operator in case of any
doubts.
10.4 Contact details for communication between
the User and the Operator can be found in the user
interface of the E-shop in the About/Contact section.
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Governing law

11.1
These Terms and Conditions, as well as
Contracts of Purchases, are governed by Czech law,
especially by the Civil Code.
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Effective date

12.1 These Terms and Conditions come into effect on
17 October 2017.

Obchodní podmínky
Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele,
zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy,
se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen
“Obchodní podmínky”).

orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní
inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů
způsobem a za podmínek stanovených příslušnými
právními předpisy.

1

Definice

3

1.1

V těchto Obchodních podmínkách.

3.1
Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí
Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na
uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je
zobrazení tlačítka s označením “Buy“ v uživatelském
rozhraní E-shopu.

1.1.1 “E-shop” znamená počítačový program
- internetovou aplikaci, která je dostupná v síti
Internet prostřednictvím internetové adresy
www.displaay.net , jejíž hlavní funkcionalitou je
zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
“Kupní smlouva” znamená kupní smlouvu ve smyslu ust.
§ 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi
Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako
kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
1.1.2 “Nákupní košík” znamená část E-shopu, která
je automaticky generovaná aktivací příslušných
funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském
prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním
Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
1.1.3 “Občanský zákoník” znamená zákon číslo
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
“Provozovatel” znamená Martin Vácha (Displaay) ,
IČO: 76179095 , s místem podnikání Praha 8 ;
1.1.4 “Spotřebitel” znamená Uživatele - člověka, který
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
1.1.5 “Uživatel” znamená jakoukoliv právnickou nebo
fyzickou osobu, která užívá E-shop;
1.1.6 “Zboží” znamená písmový software nabízený
Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím
E-shopu spolu s licencí k užití;
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Informace pro Spotřebitele před uzavřením
smlouvy
2.1
Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem
je poskytování služeb a smlouvy, podle nichž je
autorsky chráněný digitální obsah dodáván e-mailem
jako odkaz ke stažení zabaleného souboru. Uživatel má
tři (3) pokusy ke stažení obsahu.
2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu
a dalších poplatků platí, že:
V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu
neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu
poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb
a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně
DPH, včetně veškerých poplatků stanovených
zákonem. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné
platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel
vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami
v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové
náklady hradí výlučně Uživatel.
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel
náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu
uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace
na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání
digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném
nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby
tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty
pro odstoupení od smlouvy.
2.4 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení
hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím
jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se
s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho
funkčnosti.
2.5 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního
vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se
mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného
pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové
adresy xyz@displaay.net . Lze se obrátit se stížností na

Proces uzavření Smlouvy

3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na
uzavření Kupní smlouvy podle předchozího odstavce
těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele
se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením
“Payment“.

vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami
v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové
náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
4.1.8 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke
Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného
zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
4.1.9 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli
v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré
lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní
E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.10 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad
- fakturu v elektronické podobě , a to na emailovou
adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do
Uživatelského prostředí E-shopu.

3.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle
předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek je
uzavřena Kupní smlouva.

4.1.11 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží
záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží
v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu
uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka
platí pouze pro Spotřebitele.

3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy
elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve
smyslu předchozích odstavců Uživatelem dojde
prostřednictvím sítě Internet na server, kde je
nainstalován E-shop.

4.1.12 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného
plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele
na adrese jeho sídla nebo provozovny . Za moment
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových
polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé
a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou
adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu.
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím
zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné
a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

4.1.13 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení
Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na
Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí
daného zboží Uživatelem.

3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou
zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou
adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole
v uživatelském prostředí E-shopu.
3.7
Veškeré Zboží prezentované v rámci
uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní
a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně
tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského
zákoníku se nepoužije.
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Kupní smlouva

4.1
Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost
následující ustanovení:
4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si
uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením
do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel
zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském
prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit
Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena
v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání
Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to
z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za
odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní
jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli,
že jím objednané Zboží nemůže dodat.
4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat
Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do
doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je
oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
4.1.4 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených
Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob
zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další peněžitá
plnění Provozovateli.
4.1.5 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje
informaci o nákladech na provedení takové platby, je
Uživatel povinen nést náklady na provedení takové
platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském
prostředí E-shopu.

4.1.14 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení
Zboží, které je předmětem Smlouvy přechází na
Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem
převzetí daného zboží Uživatelem.
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Reklamační řád

5.1
Jakmile bylo Zboží staženo z odkazu, který
obdržíte, nemůže být vráceno nebo vyměněno. Pokud
se vyskytne neočekávaný problém, kontaktujte
Provozovatel e-mailem.
5.2 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví
v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady
potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby,
než budou dané podklady dodány.
5.3 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká
v případě neodborné montáže nebo neodborného
uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném
zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží
v podmínkách, které neodpovídají svými parametry
parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
5.4 Provozovatel vynahradí Uživateli Zboží pouze
v případě, že Zboží nefuguje v souladu s poskytnutou
dokumentací a to za předpokladu, že jakýkoli takový
nárok bude předložen do třiceti (30) dnů od zakoupení
Zboží a to s patřičnou dokumentací, ve které je jasně
a zřetelně uvedena chyba či nefunkčnost zakopeného
Zboží. Řešením je výměna softwaru písma nebo
vrácení kupní ceny. Chcete-li tento nárok uplatnit,
musíte vrátit Zboží spolu s kopií dokladu o prodeji
a poskytnutou licenci na užívání Zboží.
5.5 Tímto výslovně souhlasíte s tím, že používání
Zboží je na vaše vlastní riziko.
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Omezená záruka

6.1
Provozovatel nezaručuje, že fungování tohoto
druhu Zboží bude věčné nebo bezchybné. Zboží
není tolerantní k chybám Uživatele a není určeno ani
vyrobeno pro používání tam, kde by jeho použití mohlo
vést k úmrtí, zranění osob, škodám na majetku , nebo
vážné fyzické nebo ekologické škody.

4.1.6 V případě bezhotovostní platby je povinnost
Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem
připsání příslušné částky na bankovní účet
Provozovatele.

6.2 Za žádných okolností není Provozovatel vůči
vám nebo jiným stranám odpovědný za smluvní nebo
deliktní jednání (včetně nedbalosti) nebo jiné náhodné
škody, včetně ztrát zisků, úspor nebo přerušení
podnikání, v důsledku použití Zboží, i když je o takových
možnostech předem Provozovatel informován.

4.1.7 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné
platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel

6.3 Odpovědnost Provozovatel k Uživateli nesmí
v žádném případě překročit původní kupní cenu Zboží.
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Osobní údaje

7.1
Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se
shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních
údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních
údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí,
aby byly osobní údaje pro správce zpracovány :
7.2
Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje
týkající se Uživatele:
jméno a příjmení, popř. firmu.
datum narození, identifikační číslo.
adresu (fakturační a dodací).
telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno
a heslo k uživatelskému účtu.
obchodní transakce Uživatele.
7.3
Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu
neurčitou.
7.4
Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený
účel zpracování osobních údajů:
zasílání obchodních nabídek správce;
marketingové účely;
zařazení osobních údajů do databází;
7.5
Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv
podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
7.6
Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat
osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu
s účelem k němuž byly shromážděny.
7.7

Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje

zpracovávat následujícím způsobem:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů
a počítačových programů;
7.8
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle
Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je
svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
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Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění,
tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává
soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů
cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.
Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na
dobu 6 měsíců.

takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je
Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
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Prohlášení Provozovatele

10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů
v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou
spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně
a jsou chráněny proti změnám.
10.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít
k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě
neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu;
v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat
dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje
Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného
Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane,
ruší se Kupní smlouvy od počátku.

Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele
k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí
sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel
Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se
svými partnery působícími v oblasti sociálních médií,
inzerce a analýz.

10.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží
v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit
zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do
zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto
je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem
daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat
Provozovatele.
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10.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci
s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní
E-shopu v sekci About/Contact.

Užívání E-shopu

9.1
Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní
licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným
těmito Obchodními podmínkami.
9.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho
technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
9.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit
funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně
nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo
jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí
osoby.
9.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu
platné a účinné právní předpisy České republiky
a Evropského společenství. Veškeré škody, které by
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Rozhodné právo

11.1
Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy,
se řídí právním řádem České republiky, zejména
Občanským zákoníkem.
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Účinnost

12.1 Tyto obchodní podmínky vstupují
v účinnost dne 17.10.2017.

