Obchodní podmínky webového portálu „www.sblizujeme.cz“

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.

Úvodní ustanovení

1.1. Webový portál na internetové adrese: <www.sblizujeme.cz> (dále jen „Portál“) je
provozován společností KVIZUJ, s.r.o., zapsanou u Krajského soudu v Ústí na Labem, oddíl C
, vložka 37350; s adresou sídla Táborská 1132/6, 415 01 Teplice; IČ: 04967895; obsluhující
datovou schránku ID: 334sxrg ; E-mail: info@sblizujeme.cz ; mobil +420 777640202 (dále
jen „Provozovatel“).
1.2. Portál slouží k registraci osob Provozovatelem. Poté Provozovatel registrované osobě (dále
jen „Člen“) prostřednictvím Portálu nabízí zakoupení účasti na společenských akcích
pořádaných Provozovatelem samotným (dále jen „Akce“).
1.3. Provozovatel může pověřit plněním svých povinností a výkonem svých práv podle těchto
obchodních podmínek další osoby, které jsou v pracovněprávním nebo v jiném smluvním
vztahu k Provozovateli (dále jen „Organizátoři“).
1.4. Vytvoření osobního profilu Člena (dále jen „Profil“) a časově neomezené vedení tohoto
Profilu není Provozovatelem zpoplatněno, pokud-li Člen má zájem o události jiného
charakteru, než jsou události seznamovací.
Má-li Člen zájem o události seznamovacího charakteru, je odeslání dat rozšířeného
seznamovacího profilu zpoplatněno jednorázovým vstupním poplatkem 399 Kč.
2.

Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Členem

2.1. Předpokladem uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a zájemcem o služby poskytované
prostřednictvím Portálu (dále jen „Zájemce“) je úspěšné vyplnění stručného či rozšířeného
seznamovacího profilu (dále jen „Úvodního formuláře“) Zájemcem.
2.2. Zájemce úspěšně vyplní Úvodní formulář, pokud na webové stránce Provozovatele, která je
umístěna na internetové adrese: <http://www.sblizujeme.cz> nebo <http:
//www.sblizujeme.cz/klient/vytvorit-novy-profil/> :
a)

vyplní do Úvodního formuláře povinné údaje;

b)

zvolí si své uživatelské jméno a heslo;

c)

potvrdí svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami;

d)

potvrdí svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem ve smyslu
čl. 10. těchto obchodní podmínek;

e)

stiskem tlačítka „Vytvořit účet ZDARMA“ nebo „Vytvořit účet“ nebo „Odeslat data
provozovateli“ nebo „Souhlasím“ nebo „Odeslat“ zašle data vložená do vyplněného
Úvodního formuláře Provozovateli.

2.3. Zájemce může do Úvodního formuláře vyplnit i údaje označené jako nepovinné, jejich
nevyplnění nebrání úspěšnému vyplnění Úvodního formuláře. Nepovinné údaje umožňují
Provozovateli přesněji určit, který typ pořádaných Akcí bude Zájemce preferovat.
2.4. Úspěšně mohou vyplnit Úvodní formulář jen Zájemci starší patnácti (15) let. Zájemce
stiskem tlačítka „Vytvořit účet ZDARMA“ nebo „Vytvořit účet“ nebo „Odeslat data
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provozovateli“ nebo „Souhlasím“ nebo „Odeslat“ stvrzuje, že již dosáhl patnácti (15) let
věku, přičemž účast na událostech seznamovacího charakteru je možná od věku (18) let.
2.5. Stiskem tlačítka „Vytvořit účet ZDARMA“ nebo „Vytvořit účet“ nebo „Odeslat data
provozovateli“ nebo „Souhlasím“ nebo „Odeslat“ projevil Zájemce svou vůli uzavřít
s Provozovatelem smlouvu podle těchto obchodních podmínek. Tímto okamžikem tak
dojde k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zájemcem, který se stává Členem.
2.6. Provozovatel potvrdí uzavření smlouvy zasláním zprávy na adresu elektronické pošty,
kterou uvedl Člen ve svém úvodním formuláři.
2.7. Člen tímto prohlašuje, že všechny údaje jím uvedené v Úvodním formuláři a Profilu jsou
pravdivé a popisují pouze jeho osobně. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou tím,
že Člen uvede v Úvodním formuláři či Profilu nepravdivé nebo zkreslující údaje.
2.8. Každý Člen může mít veden pouze jeden Profil. V případě, že Provozovatel zjistí, že jeden
Člen má vedeno více Profilů najednou, má právo Členovi zrušit všechny Profily, vyjma
nejnověji založeného.
3.

Práva a povinnosti stran

3.1. Provozovatel se zavazuje zejména:
a)

vytvořit a vést po časově neomezenou dobu jedinečný Profil pro každého Člena;

b)

umožnit každému Členovi přístup do zákaznické sekce Portálu;

c)

zařadit každého Člena do databáze členů;

d)

nabízet Členům zakoupení účasti na Akcích v rozsahu podle těchto obchodních
podmínek.

3.2. Člen se zavazuje zejména:
3.3. dodržovat Provozovatelem stanovená pravidla účasti na Akcích, která jsou obsažena v čl. 4
těchto obchodních podmínek;
3.4. zaplatit vstupní poplatek ve výši 399 Kč, v tom případě, vyplnil-li Člen rozšířený
seznamovací profil, nebo v tom případě, má-li člen zájem o Akce seznamovacího
charakteru, nebo v tom případě, vybral-li si Člen možnost se účastnit Akcí seznamovacího
charakteru, nebo v tom případě, zaškrtl-li Člen v zákaznické sekci variantu určenou pro
zájem o vážné seznamování a o Akce seznamovací. Vstupní poplatek se stává splatným
patnáctým (15) dnem po uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Členem. Vstupní
poplatek uhradí Člen:
a)

bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Provozovatele, účet č.
2000974971/2010. Člen je povinen provést platbu pod variabilním symbolem, který
je totožný buď s číslem Profilu Člena nebo s devítimístným mobilním číslem, které
bylo použito při vyplňování osobního profilu. Jestliže Člen provádí platbu ze zahraničí
či v jiné měně než v českých korunách, pak vstupné uhradí převedením peněžních
prostředků na účet s následujícími údaji v mezinárodním formátu bankovního spojení
IBAN: CZ1620100000002000974971, BIC code/SWIFT: FIOBBCZPPXXX;
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b)

pomocí bodů evidovaných na účtu, který je veden při Profilu daného Člena;

c)

pomocí platební karty nebo dostupných metod platebních bran.

3.5. Provozovatel a Člen si ujednali, že Člen je povinen uhradit Provozovateli výše uvedený
poplatek i v případě, změní-li Člen svůj názor a rovněž v případě, kdy Člen ztratí zájem o
účast na Akcích seznamovacího charakteru a i v tom případě, kdy se Člen rozhodne se
účastnit Akcí jiných, než seznamovacích a tento svůj záměr stvrdí zaškrtnutím příslušné
varianty preferovaných Akcí jako přihlášený v zákaznické sekci.
3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo vydávat podle vlastní úvahy poukazy, se kterými je spojeno
právo stát se Členem i bez uhrazení vstupního poplatku.
4.

Pravidla účasti na Akcích

4.1. Provozovatel sděluje Členům informace o plánovaných Akcích prostřednictvím jejich
Profilů, které jsou vedeny na Portálu.
4.2. Akcí se rozumí Provozovatelem nebo Organizátory pořádané setkání přihlášených Členů
v prostorách předem zajištěných Provozovatelem nebo Organizátory. Náplní každé Akce je
kromě setkání Členů také doprovodný zábavný program zajišťovaný Provozovatelem nebo
Organizátory.
4.3. Provozovatel vybírá Členy, kterým sdělí informaci o konkrétní Akci, na základě jejich údajů a
preferencí evidovaných na Portálu. Provozovatel sdělí Členovi, jak daná Akce odpovídá jeho
preferencím.
4.4. Provozovatelem pořádané Akce jsou vytvářené za účelem vzájemného seznamování
jednotlivých Členů.
4.5. Každý Člen se účastní Akce anonymně. Provozovatel ani na žádost nesděluje osobní údaje o
Členech jiným Členům před konáním Akce. Člen si pro svou účast na Akci zvolí přezdívku,
kterou je po dobu konání Akce oslovován.
4.6. Účast na Akcích je zpoplatněna.
4.7. O možnosti zakoupit si účast na Akci, jakožto i o výši vstupného, jeho splatnosti a o
konkrétní náplni dané Akce, bude Člen informován s dostatečným předstihem
Provozovatelem, nejméně však třicet (30) kalendářních dní přede dnem konání Akce.
Provozovatel poskytuje informace Členovi prostřednictvím zpráv elektronické pošty,
textových zpráv či prostřednictvím telefonních hovorů; k tomuto účelu využívá
Provozovatel údaje uvedené Členem v jeho Profilu.
4.8. Člen si zarezervuje svou účast na příslušné Akci v zákaznické části Portálu.
4.9. Vstupné na konkrétní Akci Člen uhradí:
a)

bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Provozovatele, účet č.
2000974971/2010. Člen je povinen provést platbu pod variabilním symbolem, který
je totožný buď s číslem Profilu Člena nebo s devítimístným mobilním číslem, které
bylo použito při vyplňování osobního profilu. Jestliže Člen provádí platbu ze zahraničí
či v jiné měně než v českých korunách, pak vstupné uhradí převedením peněžních
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prostředků na účet s následujícími údaji v mezinárodním formátu bankovního spojení
IBAN: CZ1620100000002000974971, BIC code/SWIFT: FIOBBCZPPXXX;
b)

pomocí bodů evidovaných na účtu, který je veden při Profilu daného Člena;

c)

pomocí platební karty nebo dostupných metod platebních bran.

Poté může být v některých případech Členovi zaslána pomocí zprávy elektronické pošty
vstupenka na příslušnou Akci.
4.10. Člen je povinen uhradit vstupné nejpozději sedm (7) pracovních dní přede dnem konání
Akce. Pokud tak Člen neučiní, může vstupné uhradit pouze způsobem podle čl. 4. odst. 4.11
těchto obchodních podmínek.
4.11. Člen může případně uhradit vstupné na Akci v hotovosti, a to v místě konání Akce před
jejím zahájením, a to k rukám Provozovatele nebo příslušného Organizátora.
4.12. Provozovatel informuje Člena s dostatečným předstihem o tom, že na příslušnou Akci nebyl
přihlášen dostatečný počet Členů. Provozovatel poté vrátí Členovi uhrazené vstupné tím, že
Členovi přičte na účet vedený při jeho Profilu odpovídající počet bodů (dále jen „SBLIŽ
body“), za které si může Člen zakoupit vstup na Akce. Směnný poměr mezi českými
korunami a SBLIŽ body je 1:1
4.13. Člen je povinen zejména:
a)

dostavit se na Akci vhodně společensky oblečen a upraven;

b)

prokázat Provozovateli nebo Organizátorovi svou totožnost při vstupu na Akci
uvedením svého čísla Profilu;

c)

prokázat se při vstupu na Akci buď vstupenkou, nebo uhrazeným vstupným, nebo
variabilním symbolem;

d)

dodržovat zasedací pořádek určený Provozovatelem či Organizátorem;

e)

nenarušovat průběh Akce nevhodným chováním (např. vulgarismy, napadáním jiných
Členů, Provozovatele nebo Organizátora apod.).

4.14. Provozovatel nebo příslušný Organizátor jsou oprávněni odepřít vstup na Akci Členovi,
který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky. Takto vyloučený Člen nemá
nárok na vrácení uhrazeného vstupného.
4.15. Provozovatel nebo příslušný Organizátor mají právo ukončit účast Člena na Akci, jestliže
Člen i po předchozím napomenutí pokračuje v porušování pravidel účasti na Akcích. Takto
vyloučený Člen nemá nárok na vrácení poměrné části uhrazeného vstupného.
4.16. Člen je povinen na vyzvání prokázat před zahájením seznamovací akce Provozovateli nebo
Organizátorovi, že již dosáhl věku 18 let. Pokud Člen neprokáže, že již dosáhl 18 let věku,
pak jej Provozovatel či Organizátor vyloučí z další účasti na Akci. Takto vyloučený Člen nemá
nárok na vrácení poměrné části uhrazeného vstupného.
4.17. Člen může po písemné dohodě s Provozovatelem nebo s příslušným Organizátorem převést
právo účasti na Akci, na níž si Člen zakoupil vstup, na jiného Člena.
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4.18. Člen souhlasí s tím, že Provozovatel může nabízet vstup na Akce i osobám, které nejsou
Členy. Provozovatel zajistí, že tyto osoby budou zachovávat pravidla chování na Akcích
upravená v těchto obchodních podmínkách.
5.

Místo konání Akce

5.1. Akce se konají v regionech, které pro tyto potřeby určil Provozovatel (dále jen „Spádové
regiony“).
5.2. Spádovými regiony se rozumí:
a)

spádový region Brno-město pro okresy Blansko, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov a Znojmo;

b)

spádový region České Budějovice pro okresy Český Krumlov, Jindřichův Hradec,
Písek, Prachatice, Tábor a Strakonice;

c)

spádový region Hradec Králové pro okresy Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice,
Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Ústí nad Orlicí;

d)

spádový region Jihlava pro okresy Havlíčků Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad
Sázavou;

e)

spádový region Karlovy Vary pro okresy Cheb, Chomutov a Sokolov;

f)

spádový region Liberec pro okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily;

g)

spádový region Olomouc pro okresy Bruntál, Jeseník, Prostějov, Přerov, Svitavy a
Šumperk;

h)

spádový region Ostrava-město pro okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a
Opava;

i)

spádový region Plzeň-město pro okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-sever,
Rokycany a Tachov;

j)

spádový region Praha-město pro okresy Praha-východ, Praha-západ, Benešov,
Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram a
Rakovník;

k)

spádový region Ústí nad Labem pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Most a Teplice;

l)

spádový region Zlín pro okresy Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

5.3. Seznam míst, kde se jednotlivé Akce pořádané Provozovatelem uskutečňují v rámci
Spádových regionů, je k dispozici na Portálu, konkrétně na internetové adrese:
<http://www.sblizujeme.cz/pobocky/>.
5.4. Svůj preferovaný okres si Člen zvolí při vyplňování vstupního formuláře.
5.5. Provozovatel nabízí Členovi přednostně Akce pořádané v Členem preferovaném okresu,
případně ve spádové oblasti. Pokud Člen zakoupil vstupenku na akci Speed-dating, pak v
případě, že na daný termín nebude počet Členů ochotných se účastnit Akce stejný nebo
větší než čtyři, přičemž zároveň se musí jednat minimálně o dva muže a dvě ženy, si
Provozovatel a Člen ujednali, že Provozovatel splní řádně svou povinnost podle čl. 3 odst.
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3.1 písm. d) těchto obchodních podmínek zejména tím, že navýší Členovi plusový kredit o
výši uhrazeného vstupného, dále nabídne Členovi do 365 dní účast na náhradní Akci, která
se bude konat ve Spádovém regionu, do nějž patří Členem preferovaný okres. Pokud-li Člen
uhradí vstupné na událost zábavného, naučného, přátelského charakteru či na událost
zážitkovou, pak si Provozovatel a Člen ujednali, že minimální počet účastníků na těchto
akcích je (1) jeden, přičemč na pohlaví nezáleží.
6.

Zprostředkování výměny kontaktních údajů mezi Členy

6.1. Provozovatel negarantuje zprostředkování výměny kontaků jednotlivých Členů v případě,
že se jedná o akci zážitkovou, zábavní, sportovní či Akci přátelského charakteru. Členové se
účastní takových akcí za účelem nabytí nových znalostí či zkušeností, za účelem zábavy,
nikoliv za účelem vážného seznámení.
6.2. Za účelem případného předání telefonního čísla či adresy elektronické pošty uvedených
v členském profilu Člena (dále jen „Kontaktních údaje“) budou Členům rozdány
Provozovatelem připravené formuláře (dále jen „Zápisník sympatií“), prostřednictvím
kterých může Člen projevit souhlas s předáním svých Kontaktních údajů jiným Členům.
6.3. Provozovatel zajistí odeslání Kontaktních údajů těm Členům, kteří ve svých Zápisnících
sympatií vyslovili vzájemných souhlas s předáním svých Kontaktních údajů, a to na jejich
adresu elektronické pošty nebo prostřednictvím textové zprávy na telefonní číslo, které
jsou uvedeny v Profilu příslušného Člena.
6.4. Provozovatel vyrozumí Členy o tom, že došlo k vyslovení vzájemných souhlasů s předáním
Kontaktních údajů a k předáním Kontaktních údajů nejpozději do 48 hodin od okamžiku
ukončení příslušné Akce.
6.5. Provozovatel neodpovídá za to, že určitému Členovi nebude na Akci dán souhlas jiného
Člena k předání Kontaktních údajů.
7.

Vrácení vstupného v případě neúčasti na Akci

7.1. Člen smí svou účast na Akci zrušit jako přihlášený v zákaznické sekci a to kdykoliv od
provedení objednávky do (48) hodin před termínem zahájení Akce.
7.2. V případě, že Člen zruší svou účast na Akci nejméně čtrnáct (14) kalendářních dní přede
dnem jejího konání, vrátí mu Provozovatel uhrazené vstupné tím, že Členovi přičte na účet
vedený při jeho Profilu odpovídající počet SBLIŽ bodů.
7.3. Pro případ, že Člen zruší svou účast na Akci později než čtrnáct dní (14) kalendářních dní
přede dnem jejího konání, ujednali si Provozovatel a Člen, že se již uhrazené vstupné
Členovi nevrací. Tím není dotčeno ustanovení čl. 9. odst. 9.3 těchto obchodních podmínek.
8.

Akce s nižším počtem Členů

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit v případě, že si nezakoupí vstupenku dostatečný
počet Členů. Provozovatel bude o zrušení Akce informovat všechny Členy se zakoupenou
vstupenkou a bude jim navýšen plusový kredit při jejich osobním profilu o příslušný počet
bodů, které odpovídají uhrazenému vstupnému. Člen smí plusový kredit využít a uhradit
jím vstupné na další budoucí Akce.
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8.2. V případě, že v den konání Akce se dostaví méně jak čtyři (4) Členi, kteří uhradili vstupné,
mohou se přítomní Členové s Provozovatelem nebo s příslušným Organizátorem
dohodnout na tom, že se Akce uskuteční s nižším počtem Členů. Toto neplatí v případě,
jedná-li se o akci zábavného, naučného, zážitkového, sportovního charakteru, na kterých je
minimální počet účastníků (1) Člen.
8.3. Pokud se přítomní Členové nedohodnou podle čl. 8 odst. 8.1 těchto obchodních podmínek,
pak jim uhrazené vstupné nepropadá. Provozovatel Členům buď navýší plusový kredit při
jejich osobním profilu o příslušný počet bodů, nebo Členům umožní bezplatný vstup na
jednu (1) podobnou Akci.
9.

Výhrada změny místa a dne konání Akci

9.1. Provozovatel a Člen si ujednali, že Provozovatel má právo změnit místo anebo den konání
příslušné Akce, pokud:
a)

nedojde k naplnění minimální kapacity příslušné Akce;

b)

je to nezbytné z důvodů nezávislých na vůli Provozovatele nebo Organizátora (např.
nepříznivé počasí, dopravní kalamita, nemoc Provozovatele či Organizátora apod.);

c)

vlastník prostor či nájemce prostor, ve kterých se měla Akce konat, konání Akce
v těchto prostorách znemožní.

9.2. Provozovatel se zavazuje sdělit příslušným Členům, že dojde ke změně místa nebo dne
konání Akce, nejpozději dne, kdy se měla příslušná Akce původně konat.
9.3. Jestliže Provozovatel změní den konání Akce, může Člen zrušit svou účast kdykoliv před
novým dnem konání Akce. Provozovatel vrátí Členovi uhrazené vstupné tím, že přičte na
účet vedený při jeho Profilu odpovídající počet SBLIŽ bodů.
9.4. Pokud dojde k situacím popsaným v čl. 9 odst. 9.1 písm. a) až c) těchto obchodních
podmínek, a Provozovatel vynaložil veškerou snahu, kterou po něm lze rozumně vyžadovat,
k tomu, aby se Akce mohla uskutečnit na jiném místě nebo v jiný den, ale přesto není
možné příslušnou Akci uskutečnit, pak má Provozovatel právo příslušnou Akci zrušit. O
zrušení Akce je provozovatel povinen informovat příslušné Členy nejpozději v den, kdy se
měla příslušná Akce uskutečnit. Provozovatel vrátí příslušným Členům uhrazené vstupné
tím, že přičte na účty vedené při jejich Profilech odpovídající počty SBLIŽ bodů.
10.

Ochrana osobních údajů

10.1. Zaškrtnutím pole vedle textu: „Souhlasím s využitím osobních údajů dle obchodních
podmínek“ vyjadřuje Člen souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých
dobrovolně poskytnutých osobních údajů Provozovatelem, a to k účelu a po dobu dle
tohoto článku obchodních podmínek. Člen dále tímto souhlasí s poskytnutím svých
osobních údajů Organizátorům, pokud plní povinnosti a vykonávají práva ze smluvního
vztahu mezi Provozovatelem a Členem.
10.2. Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a)
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZOOÚ“), které mu Člen poskytne, pouze za účelem provozování služeb popsaných v těchto
obchodních podmínkách, zejména k zasílání údajů o budoucích Akcích, k poskytování
těchto údajů podle čl. 6. těchto obchodních podmínek jiným Členům či případně k zasílání
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obchodních sdělení podle čl. 15. těchto obchodních podmínek, pokud k tomu Člen udělí
souhlas. Provozovatel je veden Úřadem pro ochranu osobních údajů v evidenci
registrovaných správců pod reg. č. 00039030.
10.3. Člen dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje může Provozovatel poskytnout ve smyslu § 5
odst. 5 ZOOÚ dalším osobám.
10.4. Osobními údaji Člena ve smyslu čl. 10. odst. 10.2 těchto obchodních podmínek se rozumí:
a)

jméno (Provozovatel nepožaduje jméno Člena, Člen neposkytuje tento údaj);

b)

příjmení (Provozovatel nepožaduje příjmení Člena, Člen neposkytuje tento údaj);

c)

věk;

d)

adresa elektronické pošty;

e)

telefonní číslo;

f)

údaj o dosaženém vzdělání či o studovaném oboru;

g)

údaj o zaměstnání;

h)

údaje o partnerských preferencích Člena.

10.5. Provozovatel prohlašuje, že provedl odpovídající opatření proti neoprávněnému a
nahodilému přístupu ve smyslu § 13 ZOOÚ.
10.6. Provozovatel zpracovává osobní údaje Člena po dobu trvání smluvního vztahu.
10.7. Portál používá tzv. „cookies“, které individualizují a optimalizují Portál pro potřeby jeho
návštěvníků, zejména Členů. Člen může odmítnout povolení cookies, pak ovšem
Provozovatel neodpovídá za to, že Portál a aplikace na něm umístěné nebudou fungovat
bezporuchově.
10.8. Člen souhlasí s tím, aby Provozovatel využil analytických programů k vyhodnocení chování
Členů při využívání Portálu. Provozovatel k tomuto účelu používá zejména program
„Google Analytics“, program pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. Společnost
Google Inc. ukládá svým uživatelům, aby uvedli následující prohlášení:
„Informace získané pomocí cookies (včetně IP adresy) se přenášejí na server společnosti
Google v USA a tam se ukládají. Google zpracovává tyto informace k vyhodnocení využití
webové stránky a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich
provozovatele a dále pro poskytování služeb spojených s užíváním internetu. I když Google
tyto informace případně poskytuje i třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo
pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření Googlu. Google v žádném případě
nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji Googlu. Instalaci cookies můžete příslušným
nastavením softwaru Vašeho prohlížeče zabránit. Upozorňujeme Vás však, že v tomto
případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Užíváním této webové stránky udělujete svůj souhlas se zpracováním údajů, které o Vás
Google získal výše uvedeným způsobem, a s výše uvedeným účelem.“
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Provozovatel může použít i jiné analytické programy, vždy však takovým způsobem, že
nedojde ke spojení IP adresy Člena s dalšími údaji, které má Provozovatel o příslušném
Členovi k dispozici.
10.9. Provozovatel zpřístupní Členovi na základě jeho žádosti veškeré údaje, které o daném
Členovi získal. Člen má právo požadovat smazání nebo změnu těchto údajů za podmínek,
které vyplývají z právního řádu České republiky.
11.

Změna obchodních podmínek

11.1. Provozovatel a Člen si ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
jen „NObčZ“) ujednali, že Provozovatel má právo tyto obchodní podmínky přiměřeně
změnit i bez přechozího souhlasu Člena.
11.2. Provozovatel má právo změnit kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek.
11.3. Provozovatel oznámí Členovi budoucí změnu obchodních podmínek zprávou odeslanou na
adresu elektronické pošty, která je uvedena v Profilu Člena. V případě, že Člen nesouhlasí
se změnou obchodních podmínek, pak může do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení
zprávy o změně obchodních podmínek smlouvu vypovědět.
11.4. V případě podání výpovědi podle čl. 11. odst. 11.3 těchto obchodních podmínek smlouva
skončí uplynutím sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi Provozovateli.
12.

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

12.1. Člen má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Provozovatelem
podle čl. 2 těchto obchodních podmínek, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode
dne, kdy došlo podle čl. 2. odst. 2.4 těchto obchodních podmínek k uzavření této smlouvy.
12.2. Oznámení o odstoupení musí člen zaslat na adresu Provozovatele nebo na jeho adresu
elektronické pošty uvedené v čl. 1. těchto obchodních podmínek.
12.3. Člen může použít k odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát:
KVIZUJ, s.r.o.
Teplická 1132/6
415 01 Teplice
Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: vedení osobního profilu a
přístup do zákaznické sekce portálu www.sblizujeme.cz.
Datum registrace:
Jméno a příjmení:
Adresa:
12.4. Smlouva je skončena dnem, kdy dojde k doručení oznámení o odstoupení Provozovateli.
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12.5. Provozovatel umožňuje zaslání korespondence do datové schránky s ID: 334sxrg
13.

Deaktivace osobního profilu a výpověď smlouvy

13.1. Člen může kdykoliv deaktivovat svůj Profil prostřednictvím webové stránky, která je
umístěna na internetové adrese: <http://www.sblizujeme.cz/storno/>.
13.2. Po deaktivaci se může Člen znovu přihlásit až poté, co zašle zprávu elektronickou poštou
Provozovateli. V předmětu této zprávy musí být uvedeno číslo Profilu Člena a následující
text: „Žádám o novou aktivaci“. Provozovatel poté oznámí Členovi, že jeho Profil byl
opětovně aktivován.
13.3. V případě, že Člen deaktivuje svůj Profil a v následujících třech (3) měsících se do svého
Profilu nepřihlásí, pak smlouva mezi Provozovatelem a Členem zaniká bez dalšího
uplynutím třech (3) měsíců od prvního dne kalendářního měsíce, které následuje po měsíci,
ve kterém došlo k deaktivaci Profilu.
13.4. Člen může smlouvu uzavřenou s Provozovatelem vypovědět kdykoliv a z kteréhokoliv
důvodu, nebo i bez udání důvodu. Smlouva pak skončí uplynutím tříměsíční výpovědní
lhůty, která začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla výpověď doručena Provozovateli.
13.5. Provozovatel může smlouvu uzavřenou se Členem vypovědět pokud:
a)

vyjde najevo, že Člen uvedl ve svém Profilu nepravdivé údaje, zejména nepravdivě
uvedl, že dosáhl již (15) let věku;

b)

Člen nejméně dvakrát porušil pravidla účasti na Akci;

c)

vyjde najevo, že Člen nadále zakládá duplicitní Profily, přestože jeho předchozí
duplicitní Profily byly Provozovatelem smazány;

d)

Profil Člena je fiktivní;

e)

Provozovatel eviduje stížnosti jiných Členů na nevhodné, obtěžující či vulgární chování
tohoto Člena, přičemž nezáleží na tom, zda se výše uvedeného chování Člen dopustil
na Akcích či při jiné příležitosti.

Smlouva pak skončí uplynutím výpovědní lhůty sedmi (7) kalendářních dní, přičemž tato
lhůta počíná běžet ode dne, kdy byla Členovi výpověď doručena.
14.

Ukončení od smlouvy v případě neuhrazení vstupního poplatku

14.1. Pro případ, že vstupní poplatek podle čl. 3 odst. 3.2 písm. b) těchto obchodních podmínek
nebude uhrazen nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy, pak si Provozovatel a
Člen ujednali, že smlouva zaniká bez dalšího uplynutím 36 měsíců ode dne uzavření
smlouvy.
15.

Zasílání dalších obchodních sdělení Provozovatele

15.1. Člen může v rámci vyplňování úvodního formuláře zaškrtnutím pole vedle textu:
„Souhlasím se zasíláním zpráv s obchodním sdělením“ vyjádřit svůj souhlas se zasíláním
obchodních sdělení ze strany Provozovatele formou zprávy elektronické pošty nebo
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textové zprávy; za tímto účelem používá Provozovatel údaje uvedené v Profilu příslušného
Člena.
15.2. Člen může kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení ze strany Provozovatele, a to
prostřednictvím webové stránky Portálu, která je dostupná na internetové adrese:
<www.sblizujeme.cz/storno/>, nebo odesláním elektronické zprávy Provozovateli s textem:
„Žádám o zrušení zasílání obchodních sdělení formou SMS.“ nebo „Žádám o zrušení zasílání
obchodních sdělení formou e-mailové pošty“, přičemž v předmětu této zprávy bude
uvedeno: „Zrušení zasílání sdělení“ a číslo Profilu příslušného Člena.
16.

Závěrečná ustanovení

16.1. Člen musí činit veškerá oznámení vůči Provozovateli písemně, a to na poštovní adresu nebo
na adresu elektronické pošty Provozovatele uvedené v čl. 1 těchto obchodních podmínek.
16.2. Provozovatel musí činit veškerá oznámení vůči Členovi písemně, a to na adresu
elektronické pošty uvedené v Profilu příslušného Člena.
16.3. Zásilka obsahující oznámení ve smyslu čl. 16. odst. 16.1 těchto obchodních podmínek se
považuje za doručenou třetím dnem po jejím odeslání prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb. Zpráva elektronické pošty obsahující oznámení ve smyslu čl. 16. odst.
16.1 těchto obchodních podmínek se považuje za doručenou okamžikem jejího řádného
odeslání.
16.4. Provozovatel je povinen informovat Člena o změně své doručovací poštovní adresy nebo
adresy elektronické pošty do 90 dní ode dne, kdy této změně došlo.
16.5. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou tím, že Člen uvede ve svém Profilu
neaktuální nebo nesprávné údaje.
16.6. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv
na platnost či účinnost ostatních ustanovení.
16.7. Veškeré právní poměry mezi Provozovatelem a Členem se řídí právním řádem České
republiky.
16.8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.4.2016.
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