Obchodní podmínky použití aplikace IN-SEZNAM.CZ

1. Úvod
Tyto obchodní podmínky upravují použití aplikace IN-SEZNAM.CZ veřejně dostupné na adrese
http://www.in-seznam.cz (dále jen „Aplikace“) a platí pro všechny jeho uživatele.
Autorem a poskytovatelem Aplikace je společnost TUK-TUK s.r.o., Frýdlantská 2143, Frýdek - Místek,
PSČ 738 01, IČ: 29387213 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod
spisovou značkou C 38160 (dále jen „Poskytovatel“).
Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen
„Uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména, vyplnění údajů o
Uživateli a potvrzení autorizačního kódu zaslaného na email Uživatele.
Aplikace je webová služba sloužící primárně k vedení seznamu akcionářů akciové společnosti podle
§264 a násl. zákona č. 90/112 Sb., o obchodních korporacích.
2. Licenční ujednání
Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský
zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních
dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží Poskytovateli.
Poskytovatel tímto uděluje Uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání
aplikace.
3. Práva a povinnosti Uživatelů
3.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace vést seznam akcionářů a
importovat či exportovat data do nebo z aplikace, a to v rozsahu, v jakém to aplikace
rozsahem svých funkcí umožňuje.
3.2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva
Poskytovatele.
3.3. Uživatel nesmí z vygenerovaných dokumentů odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné
značky, název Poskytovatele nebo název aplikace.
3.4. Poskytovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 12 měsíců,
pokud není dohodou stanoveno jinak.
4. Ceník
Tato aplikace a z ní vyplývající služby jsou zpoplatněné dle platného ceníku uveřejněného na stránce
www.in-seznam.cz.
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5. Vyloučení odpovědnosti a záruk
5.1. Poskytovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak
stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
5.2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese Uživatel. Poskytovatel nenese v
žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
5.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí seznamu akcionářů s platnými a
účinnými právními normami a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a
bezchybnosti.
6. Ochrana osobních údajů
6.1. Poskytovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6.2. Některé údaje poskytnuté při využívání Aplikace mají povahu osobních údajů ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).
Poskytovatel, se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje Uživatelů
ochránil. Poskytovatel nebude osobní údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru
poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto obchodních podmínkách, zejména
nebude tyto údaje předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě.
6.3. Akciová společnost, jejíž seznam akcionářů je veden prostřednictvím Aplikace, je správcem
údajů akcionářů společnosti a Poskytovatelem je jejich zpracovatelem. Z tohoto důvodu se
musí být mezi správcem a zpracovatelem uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů.
Návrh smlouvy bude zaslán Uživateli na jeho email uvedený při registraci po zahájení užívání
Aplikace.
6.4. Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje podle Zákona a je registrován u Úřadu
pro ochranu osobních údajů.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Uživatel prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, porozuměl jim a s uvedenými ustanoveními
výslovně souhlasí.
7.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 3. 2014.
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