Všeobecné obchodní podmínky port{lu www.webdenik.cz, který provozuje společnost
WEBDENIK.cz s.r.o., vydané s platností a účinností od 12. října 2011
1. Úvodní ustanovení
1. Vztahy mezi společností WEBDENIK.cz s.r.o., IČ 24170844, sídlem Praha 5,
Smíchov, Vodní 587/15, 150 00, jakožto provozovatelem registrů dokumentace
zveřejňovaných na port{lu www.webdenik.cz (d{le jen „Provozovatel“) a třetí
osobou – partnerem, který zveřejní dokument v jednom z registrů (d{le jen
„Partner“) se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené těmito
obchodními podmínkami se řídí platnými z{kony ČR, zejména Obchodním
z{koníkem č. 513/1991 Sb ve znění příslušných novel.
2. Registry dokumentů na www.webdenik.cz, které zahrnují registr Všeobecných
obchodních podmínek, registr Pravidel rozhodčích řízení a registr Ostatních
dokumentů jsou d{le v těchto VOP označeny pouze jako „registr“.
2. Uzavření smlouvy
1. K uzavření smlouvy o zveřejnění dokumentu Partnera dojde na z{kladě
Partnerem provedené registrace na webových str{nk{ch www.webdenik.cz a
vložením požadovaného dokumentu do registru. Smlouva o zveřejnění
dokumentu je d{le označov{na také jako „smlouva“.
2. Partner bere na vědomí, že po provedené registraci a po vložení dokumentu do
registru mu bude vystavena z{lohov{ faktura znějící na č{stku dle ceníku.
Z{lohov{ faktura bude Partnerovi doručena na jím uvedenou e-mailovou adresu.
Po uhrazení z{lohové faktury bude Poskytovatelem Partnerovi vystaven ř{dný
daňový doklad.
3. V případě, že nebude z{lohov{ faktura Partnerem uhrazena v termínu
splatnosti, je Poskytovatel opr{vněn dokument Partnera z registru odstranit.
Partner bere na vědomí, že Poskytovatel v takovém případě opětovně zveřejní
dokument do 14 pracovních dnů poté, co bude fakturovan{ č{stka Partnerem
uhrazena.
4. Neuhrazení z{lohové faktury nem{ vliv na platnost smlouvy, Partner bere na
vědomí, že k uzavření smlouvy doch{zí splněním podmínek uvedených v odst. 1
tohoto čl{nku.
3. Prodloužení smlouvy a změna ceny
1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Partnerem se uzavír{ vždy na dobu určitou, a
to na dobu zvolenou Partnerem při registraci. Partner je opr{vněn smlouvu
vypovědět vždy ve lhůtě minim{lně 30 dnů před ukončením platnosti a účinnosti
smlouvy. V případě, že k výpovědi ze strany Partnera v uvedené lhůtě nedojde,
bude smlouva automaticky prodloužena o dobu, na kterou byla uzavřena.
Dokument tedy bude zveřejněn nad{le v registru a Poskytovatel vystaví
Partnerovi fakturu na stejnou č{stku, jako při vložení dokumentu do registru.
Partner souhlasí s tím, že mu faktura bude doručena na e-mailovou adresu a
zavazuje se ji uhradit v termínu splatnosti 14 dní ode dne jejího doručení.
2. Partner bere na vědomí, že Poskytovatel může v průběhu doby trv{ní smlouvy
změnit (zvýšit nebo snížit) cenu za zveřejnění dokumentu v registru. Ke změn{m
ceny zveřejnění bude doch{zet zpravidla k 1. lednu a to zejména s ohledem na
míru inflace a rozsah služeb poskytovaných Poskytovatelem. Změněn{ cena však
bude platit pro Partnera až ode dne prodloužení smlouvy. V případě změny ceny
zveřejnění je Poskytovatel nové ceny zveřejnit v ceníku umístěném na port{lu
www.webdenik.cz, a to vždy nejpozději do 30 dní ode dne změny ceny.
4. Ukončení smlouvy
1. Partner je opr{vněn smlouvu vypovědět bez ud{ní důvodů, a to v termínu
uvedeném výše v čl. 3 těchto VOP.

zavazuje se s nimi nakl{dat pouze v souladu s tímto čl{nkem a platnými pr{vními
předpisy.
3. Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení,
adresa, rodné číslo, popř. n{rodní identifik{tor, datum narození, čísla
předložených dokladů, telefonní čísla a e-mailov{ spojení, obchodní firma, n{zev,
sídlo, místo podnik{ní, identifikační číslo, údaje o platb{ch a platební mor{lce a
jiné údaje získané o Partnerovi.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracov{v{ Údaje
manu{lně i automaticky, s{m nebo prostřednictvím osob uvedených na jeho
internetových str{nk{ch, a že je opr{vněn zpracov{vat Údaje (tj. shromažďovat,
ukl{dat, zpřístupňovat, vyhled{vat používat, uchov{vat, třídit je) pro účely
vyplývající z příslušných pr{vních předpisů a pro účely poskytov{ní služeb a
platebního styku mezi Partnerem a Poskytovatelem, včetně souvisejících
provozních činností, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a
po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu platnosti
smlouvy či do úplného vypoř{d{ní pr{v a povinností ze smlouvy, nebo po dobu
stanovenou příslušnými pr{vními předpisy, nestanoví-li tyto VOP jinak.
5. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je opr{vněn
zpracov{vat Údaje pro účely nabízení obchodu a služeb, pro marketingové a
obchodní účely, telemarketing, průzkum trhu, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje
Partnerem poskytnuty.
6. Partner výslovně uděluje souhlas a současně zmocnění k tomu, aby
Poskytovatel zpracov{val jím poskytnuté údaje (v rozsahu: jméno, příjmení,
datum narození, rodné číslo, adresa, n{zev, obchodní firma, místo podnik{ní, IČ.
Partner potvrzuje, že byl poučen o pr{vu k přístupu ke svým osobním údajům ve
smyslu § 11 a § 12 z{kona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li Partner, že
Poskytovatel, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny,
porušil některou z povinností stanovenou jí z{konem o ochraně osobních údajů,
m{ pr{vo se obr{tit na sdružení SOLUS nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz) s ž{dostí o zajištění opatření k n{pravě. Partner potvrzuje,
že byl poučen o svých n{rocích vůči porušiteli podle § 21 z{kona o ochraně
osobních údajů. Partner souhlasí s tím, že Poskytovatel je opr{vněn informovat jej
o svých služb{ch a produktech, popř. o služb{ch a produktech dalších subjektů.
Obchodní sdělení je Poskytovatel opr{vněn zasílat elektronicky (zejména formou
SMS, MMS, e-mailu) nebo písemně. Partner souhlasí s tím, že po ukončení
smlouvy je Poskytovatel opr{vněn po dobu neurčitou zpracov{vat jméno,
příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje Partnera (včetně telefonního čísla, bylo-li
Partnerem uvedeno), a to za účelem nabízení obchodu a služeb. Partner je
opr{vněn svůj souhlas se zpracov{ním jeho Údajů kdykoli odvolat a to
výslovným, určitým a srozumitelným způsobem (písemně dopisem). Zpracov{ní
Údajů na z{kladě z{kona nelze odmítnout. Partner m{ pr{vo na informace o
Údajích, které Poskytovatel nebo jin{ opr{vněn{ osoba zpracov{v{, a pr{vo na
jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 z{kona na
ochranu osobních údajů. Zjistí-li Partner, že Poskytovatel zpracov{v{ Údaje v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života z{kazníka nebo v rozporu se
z{konem, m{ pr{vo pož{dat Poskytovatele o vysvětlení, případně o odstranění
takového stavu, zejména o blokov{ní, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
takových Údajů. Nevyhoví-li Poskytovatel ž{dosti Partnera o vysvětlení či
odstranění z{vadného stavu, m{ Partner pr{vo obr{tit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů, a to i přímo. Další pr{va Partnera a další informace ke zpracov{ní
Údajů jsou uvedeny v § 21 z{kona o ochraně osobních údajů a jsou rovněž
zveřejněny na webových str{nk{ch Poskytovatele. Odstranění nebo oprava budou
provedeny v přiměřené lhůtě, kter{ odpovíd{ technickým a administrativním
možnostem Poskytovatele.
6. Ostatní a z{věrečn{ ustanovení

2. Poskytovatel je opr{vněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Partner
neuhradí z{lohovou, nebo jinou fakturu, vystavenou Poskytovatelem na z{kladě
smlouvy, v termínu splatnosti.
5. Ochrana a zpracov{ní osobních údajů
1. Při zpracov{ní osobních údajů a důvěrností naše společnost db{ o dodržov{ní
nejpřísnějších norem zabezpečení v souladu se z{konem č.101/2000Sb. o ochraně
osobních údajů v aktu{lním znění.
2. Poskytovatel může vést datab{zi, kter{ by obsahovala osobní, identifikační,
provozní a lokalizační údaje z{kazníků (d{le jen „Údaje“), které Poskytovatel
získal v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytov{ním služeb či jiným přímým
nebo nepřímým kontaktem s Partnerem či od třetích osob. Poskytovatel chr{ní
Údaje v maxim{lní možné míře, kter{ odpovíd{ stupni technického rozvoje, a

1. Poskytovat a Partner se dohodli, že vešker{ písemn{ korespondence mezi nimi
může probíhat prostřednictvím emailu. Emailov{ adresa Poskytovatele, na kterou
je Partner povinen posílat sv{ pod{ní je info@webdenik.cz nebo jin{ e-mailov{
adresa uveden{ na webových str{nk{ch Poskytovatele jako adresa určen{ pro
dotazy Partnerů i široké veřejnosti. Poskytovatel bude veškeré své e-maily –
písemn{ pod{ní zasílat Partnerovi na e-mailovou adresu uvedenou Partnerem při
registraci.
2. Do platných VOP lze nahlížet i v sídle společnosti poskytovatele.
3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 12. října 2011.
____________________________________________________
V Praze, dne 12.října 2011

WEBDENIK.cz s.r.o. *Všeobecné obchodní podmínky společnosti WEBDENIK.cz s.r.o., IČ 24170844, sídlem Praha 5, Smíchov,
Vodní 587/15, 150 00, zapsan{ v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 185237]

