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1. Úvodní ustanovení, definice pojmů
1.1. Definice některých pojmů
1.1.1. Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon;
1.1.2. Inzerát – způsob vystavení nabídky pronájmu Reklamního prostoru za Inzerentem
stanovených podmínek a za stanovenou cenu prostřednictvím Systému
MyBillboards;
1.1.3. Inzerent - Uživatel, který má zájem o prodej služeb, které pro tento účel vystavil
v Inzerátu;
1.1.4. Nápověda – nápověda pro Uživatele Systému MyBillboards, obsahující popis
jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů; Nápověda není součástí
ani přílohou Smlouvy;
1.1.5. Neregistrovaný uživatel – uživatel Systému MyBillboards, který není registrovaný
způsobem dle čl. 2.2. Obchodních podmínek a který neuzavřel s Provozovatelem
Smlouvu. Práva a povinnosti dle Obchodních podmínek se vztahují
na Neregistrované uživatele pouze tehdy, pokud tak výslovně stanoví;
1.1.6. NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný
od 1. 1. 2014);
1.1.7. Obchodní podmínky – „Obchodní podmínky provozu a užívání systému
MyBillboards“, příloha a nedílná součást Smlouvy;
1.1.8. Podnikatelský účet – Uživatelský účet, jehož majitelem je fyzická osoba
nebo právnická osoba naplňující znaky podnikatele dle § 420 nebo § 421 NOZ,
popřípadě osoba zapsaná v kterémkoliv veřejném rejstříku dle § 1 odst. 1 zákona
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících (např. občanské sdružení, nadace či nadační
fond, zájmové sdružení právnických osob, ústav);
1.1.9. Provozovatel - provozovatel Systému MyBillboards, společnost MyBillboards,
s.r.o., se sídlem Potocká 59/7, 623 00 Brno, IČ 02057131, DIČ CZ02057131, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 80117;
1.1.10. Reklamní prostor – prostor určený k umístění reklamy nabízený Inzerenty
Zájemcům prostřednictvím Systému MyBillboards. Reklamním prostorem
je například billboard, bigboard, reklamní plachta, štít domu, automobil,
LCD obrazovka, LED obrazovka, webová prezentace, periodický tisk, inzertní tisk,
apod.
1.1.11. Rezervace – rezervace je úkon realizovaný prostřednictvím Systému MyBillboards,
kterým si Zájemce v rámci sytému vyhrazuje období, po které si hodlá pronajmout
vybraný Reklamní prostor Inzerenta. Informace o dostupnosti Reklamního
prostoru poskytuje Inzerent, který odpovídá za jejich správnost. Rezervace není
závazná pro žádnou ze stran účastnících se Transakce.
1.1.12. Smlouva - Smlouva o užívání systému MyBillboards, uzavřená v elektronické
podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem;
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1.1.13. Systém MyBillboards - automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem
software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům
inzerovat nabídky pronájmu reklamních prostor a objednávat pronájem
nabízených reklamních prostor, sledovat průběh Transakce a využívat další služby;
1.1.14. Transakce - proces reakce na Inzerát s cílem objednání pronájmu reklamního
prostoru prostřednictvím Systému MyBillboards;
1.1.15. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání systému
MyBillboards;
1.1.16. Uživatelský účet – administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům,
které je opravňuje přihlásit se ke službám Systému MyBillboards pod unikátním
uživatelským jménem a využívat tyto služby;
1.1.17. Zájemce – Uživatel, který má zájem o služby nabízené Inzerentem.

1.2. Obchodní podmínky
1.2.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi
Provozovatelem a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání Systému
MyBillboards.
1.2.2. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné
ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není
Smlouvou či přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním
pro vzájemné vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem tyto Obchodní podmínky.
1.2.3. Dokumenty, které jsou v těchto Obchodních podmínkách označeny pojmem
„příloha“, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Jakékoliv odkazy na konkrétní čísla
článků odkazují na příslušné články uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
V případě odkazu na konkrétní články příloh nebo jiných dokumentů je tato
skutečnost vždy výslovně uvedena.
1.2.4. Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a
Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů,
které bude Uživatel považovat za chybné.
1.2.5. Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách http://mybillboards.cz.
1.2.6. Obchodní podmínky si může Uživatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím
příslušných funkcí internetového prohlížeče. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány
Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3. Vlastnosti systému MyBillboards
1.3.1. Systém MyBillboards umožňuje Inzerentům nabízet Reklamní prostory
k pronájmu třetím osobám – Zájemcům. Provozovateli vzniká vůči Inzerentům
nárok na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených v čl. 7,
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kde jsou uvedeny též údaje o daních. Další vlastnosti a způsob užívání Systému
jsou uvedeny v Nápovědě.
1.3.2. Provozovatel nenabízí v rámci Systému MyBillboards vlastní Reklamní prostory
a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání smluv mezi Uživateli. Provozovatel
běžně neprovádí kontrolu obsahu nabídek v Inzerátech a negarantuje splnění
smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.
1.3.3. Uživatelé mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace
na činnost Systému MyBillboards nebo Provozovatele prostřednictvím
kontaktních údajů uvedených zde: http://mybillboards.cz/contact. Není-li Uživatel
spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechceli komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi
na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce
(ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.
Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Uživatel obracet na Úřad
pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

2. Obecné podmínky užívání systému MyBillboards
2.1. Podmínky provozovatele
2.1.1. Využívání služeb Systému MyBillboards je dostupné všem osobám, splňujícím
některé z následujících kritérií:
a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a jsou plně
svéprávné,
b) zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném veřejném
rejstříku.
2.1.2. Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito Obchodními
podmínkami zrušena registrace, nemohou využívat služeb Systému MyBillboards,
přestože splňují podmínky dle čl. 2.1.1. shora.
2.1.3. Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání
Systému nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit
registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo
omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále
v těchto Obchodních podmínkách.
2.1.4. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku
nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení Systému.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku
technických problémů, zejména odpovědnost za škody, které mohou Inzerentovi
nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti Systému,
případně ztráty dat umístěných v Systému.
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2.1.5. Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, prostřednictvím
které je umožněno ukládání informací uživatelem dle § 5 Zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti (dále jen „ZoNSIS“), ve znění
pozdějších předpisů. Jako takový neodpovídá za Uživatelem vložený obsah, není-li
naplněna některá z podmínek § 5 ZoNSIS. V souladu s požadavky zákona
si Provozovatel vyhrazuje právo odstranit se Systému jakékoliv informace vložené
Uživatelem, které by byly protiprávního charakteru.

2.2. Registrace
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Podmínkou vkládání Inzerátů a využívání služeb prostřednictvím Systému
MyBillboards je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele.
Uživatel se může registrovat jako Inzerent, nebo jako Zájemce.
V případě, že se registruje fyzická osoba, postačí při registraci zadat jméno
a příjmení, email, telefonní číslo, adresu trvalého pobytu, přihlašovací jméno
a heslo. V případě registrace fyzické osoby – podnikatele, je Uživatel povinen
rovněž uvést identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ) a informaci
o tom, zda je či není plátcem DPH.
Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název
právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné popř. zmocněné jednat
za tuto právnickou osobu s Provozovatelem, dále sídlo, identifikační číslo (IČ),
daňové identifikační číslo (DIČ), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské
jméno a heslo. Uživatel - právnická osoba je povinen uvést uživatelské jméno
(login), pod kterým se bude účastnit Transakcí.
Uvedení pouhého P. O. Boxu jako kontaktního údaje Uživatele (bez ohledu na to,
zda je fyzickou či právnickou osobou, podnikatelem nebo nepodnikatelem) je
nedostatečné a Provozovatel bude v takovém případě požadovat doplnění údajů.
Registraci Podnikatelského účtu je oprávněn provést pouze sám podnikatel –
fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat
za právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná.
Uživatel je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje
uvedeného v článcích 2.2.3 – 2.2.4, a to ihned, kdy k takové změně dojde. Uživatel
však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé
nebo zavádějící. Uživatelské jméno může obsahovat písmena, číslice a následující
znaky: "_" a "-". Uživatelské jméno nesmí obsahovat vulgární výrazy a podobat
se (připomínat) názvu internetové domény. Uživatelské jméno (login) zadané
během registrace nelze změnit.
Pro zajištění bezpečného obchodování prostřednictvím Systému MyBillboards je
důležité, aby byly identifikační údaje Uživatelů aktuální – proto si Provozovatel
vyhrazuje právo zablokovat či smazat účet Uživatele, který změny identifikačních
údajů neoznámí a považuje takový případ za podstatné porušení Smlouvy.
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Ze stejného důvodu je Provozovatel oprávněn vyzvat Uživatele v případě
pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich
správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno,
je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet Uživatele zablokovat.
2.2.9. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také
oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Provozovatele.
2.2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Uživatelů ověřit platnost
Uživateli zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms
a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že Uživatel zadá při registraci telefonní
číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel
právo jeho Inzeráty nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové
adresa ověřena ze strany Provozovatele.
2.2.11. Uživatel registrací vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu
s ustanovením hlavy 4.

2.3. Nakládání s uživatelským účtem
2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.

Zakazuje se jakákoli dispozice s Uživatelským účtem jiného Uživatele,
takové jednání opravňuje Provozovatele a druhou stranu (Zájemce či Inzerenta)
odstoupit od jakékoliv smlouvy uzavřené v takovém omylu. Uživateli jednajícím
v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně
disponovala Uživatelským účtem jiného Uživatele.
Uživatel není oprávněn užívat Uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit
svůj Uživatelský účet třetí osobě.
Uživatel rovněž nesmí zakládat nové Uživatelské účty za účelem vyhýbání
se placení poplatků za vložení Inzerátu a další služby.
V případě, že Uživatel není schopen obnovit své heslo ani za použití, podmiňuje
Provozovatel zaslání nového hesla Uživateli doručením scanu nebo kopie
relevantního dokladu totožnosti Uživatele.
Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo
osobních údajů Inzerenta třetí osobou, zejména pokud Inzerent sdělil svůj
uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto
údajům přístup.

3. Inzerce v systému MyBillboards
3.1. Vkládání Inzerátů
3.1.1. Inzerent je povinen vkládat do Systému pouze Inzeráty, které jsou v souladu
s Pravidly pro inzerci v Systému MyBillboards (čl. 3.2). Provozovatel je oprávněn
Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Služby odstranit, a to i bez
předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
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3.1.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost
za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto
smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.
3.1.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými
soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob.
Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
3.1.4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem nebo k nimž
vykonává majetková práva autorská, uděluje okamžikem vložení Inzerátu
do Systému Provozovateli nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu
zveřejnění Inzerátu a ke způsobům užití v souladu s určením Systému
MyBillboards a v souladu s těmito smluvními podmínkami.
3.1.5. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů ostatních Inzerentů,
či fotografie, k jejichž zveřejnění nedisponuje autorskoprávním oprávněním.
3.1.6. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Systému odstranit fotografie, které nesplňují
pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.
3.1.7. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném
Reklamním prostoru a to včetně umístění, rozměru, podmínek uzavření smlouvy
o pronájmu a dalších informací zadávaných do Systému.
3.1.8. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden Reklamní prostor.
3.1.9. Inzerent není oprávněn vkládat do Systému duplicitní Inzeráty. Duplicitním
Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem a nebo Inzerát
prostřednictvím kterého je nabízen shodny Reklamní prostor za obdobných
podmínek.
3.1.10. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky
označené jako povinné, zejména typ reklamního prostoru, jeho umístění , cenu za
pronájem Reklamního prostoru a alespoň jednu fotografii. Provozovatel
si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují povinné údaje odstranit ze Systému
bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Systémem při
zadávání Inzerátu.
3.1.11. Zveřejnění inzerátu je zpoplatněno v souladu s aktuálním Ceníkem služeb
MyBillboards, dostupným na adrese: http://www.mybillboards.cz/price-list.
Provozovatel si vyhrazuje právo Cenik služeb kdykoliv měnit, přičemž se změněná
cena bude vztahovat na služby objednané Inzerentem vždy ode dne následujícího
po dni zveřejnění nového Ceníku služeb.

3.2. Nakládání s inzerátem
3.2.1. Inzerentem vložený Inzerát je v inzertním rozhraní Systému zobrazován
omezenou dobu a to po dobu Inzerentem předplaceného zobrazení inzerátu.
Inzerent bere na vědomí, že uplynutím této doby nebude Inzerát zobrazován na
veřejné části Systému, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta.
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3.2.2. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Systému kdykoli odstranit. Odstraní-li
však inzerát před skončením předplacené doby inzerování, nevzniká mu nárok
na refundaci ceny za zobrazení na dobu nezveřejnění takového inzerátu.
3.2.3. Inzerent je povinen udržovat informace uvedené v Inzerátu aktuální. Je zejména
povinen aktualizovat vložené údaje o dostupnosti Reklamního prostoru,
jestliže Reklamní prostor pronajme mimo Systém MyBillboards.
3.2.4. Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Systému
a zároveň se nebude zobrazovat ani v administračním rozhraní uživatele.
3.2.5. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto
podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez
náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Uživatelský účet vyřadit
ze systému a/nebo mu odepřít přístup do Systému, a to zejména z důvodu
porušení některého z ustanovení těchto Podmínek.
3.2.6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny
v Systému či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob;
k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
3.2.7. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování v Systému zařazovány
do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti
je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení.
Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů v Systému,
včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
3.2.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga MyBillboards do fotografií
připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných v Systému. K tomuto úkonu
poskytuje Inzerent Provozovateli bezúplatnou a nevýhradní licenci.
3.2.9. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných
chyb a/nebo překlepů v textu před i po zobrazení Inzerátu v Systému. Gramatickou
úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů
obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn inzerovaný Reklamní
prostor poskytnout a že Zájemce je oprávněn takovou službu přijmout.

3.3. Zviditelněné inzeráty
3.3.1. Zviditelněné Inzeráty v Systému jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí
těmito Obchodními podmínkami.
3.3.2. Zviditelněné Inzeráty jsou v Systému fakultativně a za poplatek zobrazovány
na zvýhodněných pozicích nebo zvýrazněným způsobem. Zvýhodněnou pozicí
je pozice na úvodní straně Systému, nebo první pozice ve výpisu Inzerátů
v kategorii. Zobrazením zvýrazněným způsobem je zobrazení Inzerátu
se zvýrazněním barev a/nebo zvětšením písma textu Inzerátu.
3.3.3. Doba platnosti Zviditelnění je 7 dnů. Po uplynutí této doby se Inzerát na Serveru
zobrazuje standardním způsobem.
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3.3.4. Zviditelněný Inzerát zůstává ve výpisu Inzerátů v Systému ve zvýhodněné pozici
do okamžiku zviditelnění jiného Inzerátu zobrazením na zvýhodněné pozici jiným
Inzerentem. V okamžiku zviditelnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem
zobrazením na zvýhodněné pozici se dříve zviditelněný Inzerát posune na druhou
zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.
3.3.5. Způsob zobrazení Zviditelněného Inzerátu zvýrazněným způsobem se může měnit
v souvislosti se změnami v layoutu, změnami grafického rozhraní Systému,
nebo jinými změnami, které provádí Provozovatel i bez upozornění Uživatele.
3.3.6. Zviditelnění inzerátu je zpoplatněno v souladu s aktuálním Ceníkem služeb
MyBillboards, upraveným v odst. 3.1.11 těchto Obchodních podmínek.

3.4. Platby za inzerci v Systému MyBillboards
3.4.1. Inzerent může platby za zpoplatněné služby Systému MyBillboards uskutečnit
prostřednictvím služby PayU.
3.4.2. Systém PayU je komplexním řešením plateb za internetové transakce,
který provozuje poskytovatel platebního systému PayU Czech Republic s.r.o., IČ
241 29 119, Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 181237.
3.4.3. Průběh a realizace platby se řídí relevantními ustanoveními Všeobecných
obchodních podmínek provozu a užívání platebního systému PayU, které jsou
dostupné na stránkách provozovatele platebního systému – www.payu.cz. Platba
může být prostřednictvím platebního systému PayU toliko způsoby, které jsou
Uživateli nabídnuty v rámci Systému MyBillboards.
3.4.4. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu
splatnosti v systému MyBillboards, Inzerci Inzerenta nezveřejnit a to do doby
úplné úhrady.

3.5. Zprostředkování kontaktu mezi Zájemcem a Inzerentem
3.5.1. Zájemci je umožněno poptávat pronájem Reklamního prostoru v době
dostupnosti, kterou určuje Inzerent a minimálně na dobu, kterou požaduje
Inzerent. Doba dostupnosti určená Inzerentem není pro žádnou ze stran Transakce
závazná.
3.5.2. Po ověření dostupnosti Reklamního prostoru bude Inzerent Zájemcem
kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován
v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře a kontaktní údaje Zájemce
zadané při Registraci do Systému Provozovatel odešle na emailovou adresu
Inzerenta, uvedenou Inzerentem při Registraci do Systému. Po odeslání
kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující
komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem.
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3.5.3. Provozovatel toliko zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem.
Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost kvalitu
inzerovaných služeb ani kvalitu obsahu komunikace mezi Inzerentem a Zájemcem.
Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku. Odpovědnost za poskytnutí služby a zaplacení služby nesou
plně Inzerent a Zájemce.

4. Nakládání s osobními údaji
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, Uživatel registrací výslovně prohlašuje, že souhlasí
se zpracováním, užitím a uchováním veškerých svých osobních a citlivých údajů
Provozovatelem prostřednictvím Systému MyBillboards za účelem zpřístupnění
těchto údajů ostatním uživatelům Systému za účelem zprostředkování kontaktu
pro vzájemné sjednání služeb v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
Současně Uživatel souhlasí, aby se tito příjemci s jeho osobními údaji seznámili
a případně jej mohli oslovit s nabídkou svých služeb. Uživatel bere na vědomí,
že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné.
Za účelem realizace služeb Systému MyBillboards jsou získávány následující osobní
údaje Uživatelů: jméno a příjmení, obchodní firma, adresa, telefonní číslo, e-mail.
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím Systému
MyBillboards.
Uživatel tímto potvrzuje, že byl poučen o:
4.4.1. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
4.4.2. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
4.4.3. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených
zákonem č. 101/2000 Sb., mám právo při splnění zákonných podmínek žádat
správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný
stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné,
(iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to
neodporuje jiným právním předpisům, (iv) o přiměřené zadostiučinění
v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní
práva a (v) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;
4.4.4. svém právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatel uděluje Poskytovateli na dobu
10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení uživatelského
účtu na základě žádosti Uživatele, nastane-li toto dříve.
Uživatel souhlasí s využíváním svého elektronického kontaktu za účelem šíření
obchodních sdělení Provozovatele. V případě, že se uživatel při registraci přihlásil
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4.7.

k příjmu Newsletterů, souhlasí také s využitím svého elektronického kontaktu
za účelem šíření obchodních sdělení Inzerentů prostřednictvím Systému.
Osobní údaje, které má Provozovatel k dispozici, a s nimiž nemůže Uživatel ve svém
Uživatelském účtu přímo nakládat, mohou být ze Systému MyBillboards odstraněny
na žádost Uživatele. Provozovatel není povinen osobní údaje odstranit v případě,
že je může zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, v souladu se ZOOÚ. I bez souhlasu
Uživatele může Provozovatel osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to
nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných
dotčených osob (v souladu s ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ).

5. Změna obchodních podmínek, ukončení smlouvy
5.1. Změna obchodních podmínek
5.1.1. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně
změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn
ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli či způsob uzavírání, změn a ukončení
Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných
Provozovatelem. Provozovatel je dále oprávněn změnit Obchodní podmínky tehdy,
pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky partnerů,
jejichž služeb užívá Provozovatel k zajištění Systému MyBillboards nebo jakékoliv
související služby. Nová verze Obchodních podmínek se však v žádném případě
neužije na služby, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze
Obchodních podmínek.
5.1.2. Provede-li Provozovatel změny Obchodních podmínek, je povinen oznámit
to Uživateli alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních
podmínek (prostřednictvím webového portálu Systému MyBillboards). Součástí
oznámení bude rovněž odkaz na znění Obchodních podmínek. Informace
o provedených a plánovaných změnách Obchodních podmínek a jejich příloh bude
viditelná při přihlašování Uživatele ke svému Uživatelskému účtu.
5.1.3. Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě
výpovědi doručené elektronicky na emailovou adresu Provozovatele. Neodmítne-li
Uživatel změny Obchodních podmínek, má se za to, že novou verzi (nové znění)
Obchodních podmínek akceptoval.
5.1.4. Podá-li Uživatel Provozovateli způsobem dle čl. 5.1.3 výpověď ze Smlouvy, uplatní
se na veškeré právní vztahy s Uživatelem původní znění Obchodních podmínek.
Provozovatel je oprávněn neumožnit Uživateli zadávání Inzerátů a to až do doby
skončení výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta skončí po potvrzení přijetí výpovědi
Provozovatelem, nejdříve však po 30 dnech od skončení poslední Transakce,
které se Uživatel účastnil jako Prodávající nebo Kupující a dále za předpokladu,
že Uživatel uhradil vůči Provozovateli všechny své závazky.
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5.2. Ukončení smlouvy
5.2.1. Provozovatel má právo Smlouvu vypovědět z důvodu odmítnutí změn Obchodních
podmínek Uživatelem. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet prvního dne
následujícího po doručení výpovědi. Výpověď je účinná okamžikem doručení
výpovědi.
5.2.2. Uživatel má právo i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu, nejdříve však po
30 dnech od skončení využívání služeb. Výpověď musí být v textové podobě a musí
být doručena Provozovateli výlučně v elektronické podobě na emailovou adresu
Poskytovatele.
5.2.3. Uživatel, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, je oprávněn
odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření
Smlouvy.
5.2.4. Bez ohledu na možnost odstoupení Uživatele bez udání důvodu dle čl. 12.3.1 jsou
Uživatel i Provozovatel oprávněni od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení
Smlouvy druhou stranou za podmínek dle § 2002 NOZ.
5.2.5. Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody,
na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Bez ohledu na to, zda je Uživatel český nebo zahraniční subjekt, použije se na právní
vztah vzniklý ze Smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti
s užíváním Systému MyBillboards české právo, zejména NOZ.
6.2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami
a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho
Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
6.3. Je-li Provozovatelem zveřejněno více jazykových verzí těchto Obchodních
podmínek, má se za to, že závazným zněním ustanovení Obchodních podmínek je
znění v českém jazyce. Ostatní jazykové verze mají toliko informativní charakter.
6.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo
z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost
neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
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