Podmínky užití mobilní aplikace Fishsurfing

Instalací mobilní aplikace Fishsurfing (dále jen „aplikace“) a provedenou registrací nebo přihlášením
do aplikace uživatel aplikace souhlasí s těmito podmínkami užití mobilní aplikace (dále jen
„podmínky“). Při využívání aplikace je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a
upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí aplikace.
1. Informace o aplikaci
-

Aplikaci provozuje společnost FISHSURFING s.r.o., se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky,
158 00 Praha 5, IČ: 28709047, DIČ: CZ28709047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212833 (dále jen „provozovatel“).

-

Aplikace je vydána v České republice a řídí se právními předpisy České republiky.

2. Přihlášení a registrace v aplikaci
-

Pro využívání služeb dostupných prostřednictvím aplikace je nutné se do aplikace přihlásit.
V případě, že uživatel doposud nemá zřízený uživatelský účet, je možné registrovat se
prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný v aplikaci, popřípadě na webovém
rozhraní www.fishsurfing.com (dále jen „webové rozhraní“).

-

Je možné zřídit osobní nebo podnikatelský účet. Podnikatelský účet může zřídit pouze
fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo právnická osoba.

-

Pro jednu osobu není možné vytvořit více uživatelských účtů stejného typu. Každý uživatel
aplikace nebo webového rozhraní je oprávněn mít zřízen pouze jeden uživatelský účet
každého typu.

-

Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení,
popřípadě obchodní firmu, kontaktní e-mail. Pokud má uživatel zájem zřídit si podnikatelský
účet, je nutné v registračním formuláři potvrdit, že je podnikatelem. Na výzvu provozovatele
je uživatel povinen zaslat provozovateli doklad prokazující, že je podnikatelem nebo
právnickou osobou.

-

Registrací je založen uživatelský účet. Po provedení registrace zašle provozovatel uživateli
informační e-mail, ve kterém registraci uživatele potvrdí. Potvrzením registrace je uzavřena
smlouva o poskytování služeb. Podmínky poskytování bezplatných i placených služeb a
jejich ukončení se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele, které jsou
umístěné na webovém rozhraní (dále jen „obchodní podmínky“).

-

Přístupové údaje k uživatelskému účtu tvoří e-mail a heslo. Přístupové údaje k uživatelskému
účtu je uživatel povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití
uživatelského účtu třetími osobami. V případě změn v údajích je uživatel povinen tyto údaje
neprodleně v uživatelském účtu upravit.

-

Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit nebo po dobu nutnou k nápravě
závadného stavu zablokovat uživatelský účet, jehož prostřednictvím dochází k porušování
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těchto podmínek, obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých
mravů.

3. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím aplikace a webového rozhraní
-

Smlouva, jejímž předmětem je vytvoření uživatelského účtu (osobního či podnikatelského), je
uzavřena okamžikem, kdy je uživateli doručeno potvrzení o provedené registraci v aplikaci.
Toto potvrzení zasílá provozovatel na e-mail, který uživatel uvede v registračním formuláři.

-

Prostřednictvím aplikace nelze uzavírat smlouvu, jejímž předmětem jsou placené služby
provozovatele. Tyto smlouvy je možné uzavřít na webovém rozhraní prostřednictvím
uživatelského účtu.

-

Instalací aplikace je mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena smlouva o užívání aplikace.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí bezúplatné, nepřevoditelné, nevýhradní, místně
neomezené licence k užití aplikace v rozsahu těchto podmínek. Tato smlouva je uzavřena na
dobu, po kterou má uživatel aplikaci nainstalovanou ve svém mobilním či jiném obdobném
zařízení.

-

Smlouva není uzavírána písemně; tvoří ji tyto podmínky, obchodní podmínky, registrační
formulář, popřípadě Vaše objednávka placených služeb na webovém rozhraní.

4. Využívání aplikace
-

Aplikace nabízí stejné možnosti využívání osobního i podnikatelského účtu. Prostřednictvím
aplikace můžete spravovat svůj uživatelský účet, přidávat příspěvky a komentáře v aplikaci a
v souladu s těmito podmínkami vkládat do aplikace fotografie, popřípadě další povolený
obsah.

-

Prostřednictvím aplikace nelze využívat placené služby. Placené služby jsou dostupné pouze
prostřednictvím webového rozhraní.

5. Vkládání obsahu prostřednictvím aplikace
-

Za obsah vkládaný prostřednictvím aplikace lze považovat zejména, avšak nikoliv výlučně
fotografie, obrázky a texty, včetně komentářů a příspěvků, které prostřednictvím služby
uživatel vloží do aplikace.

-

Do aplikace je možné vkládat pouze obsah, který svou povahou souvisí s tématikou rybaření.
Jakýkoliv obsah, který nebude spadat do tohoto tematického zaměření, jsme oprávněni
z aplikace odstranit. Pokud je takový obsah předmětem placených služeb, není provozovatel
povinen vracet uživateli peníze, které od něho v souvislosti s placenou službou přijal.

-

Prostřednictvím aplikace nesmí uživatel vkládat obsah, který:
-

poškozuje nebo je způsobilý poškodit dobré jméno či pověst třetích osob;

-

jehož zveřejnění by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platnými
právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za
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urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále
příspěvky erotického či pornografického charakteru;

-

-

obsahuje texty a vyobrazení, k nimž uživatel nemá náležitá autorská práva na
základě vytvoření autorského díla či na základě licence;

-

obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být
považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

-

obsahuje viry nebo jiný software, který je způsobilý způsobit škodu provozovateli,
ostatním uživatelům nebo třetím osobám;

-

obsahuje reklamu nebo zprávy sloužící k obchodním sdělením (vyjma případů
stanovených v obchodních podmínkách).

Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že je držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu.
Pokud obsah zachycuje jeho podobu a/nebo podobu třetích osob, uděluje provozovateli
výslovný souhlas s rozšiřováním své podoby v rámci výše uvedené licence a potvrzuje, že
souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen
na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.

6. Práva provozovatele související s obsahem vkládaným uživatelem prostřednictvím aplikace
-

Zveřejněním obsahu prostřednictvím uživatelského účtu uživatel udílí provozovateli
bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv
zveřejněnému obsahu pro účely propagace svých služeb, webového rozhraní a/nebo
aplikace.

-

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nebo znepřístupnit obsah vložený uživatelem, který
je nebo může být v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo platnými právními
předpisy České republiky nebo jiného státu.

-

Bude-li po provozovateli z důvodu porušení (ze strany uživatele) právních předpisů České
republiky nebo jiného státu, dobrých mravů nebo těchto obchodních podmínek vymáhána
náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti,
případně jiné obdobné plnění, uživatel je povinen uhradit poskytovateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s takovým porušením vznikla.

7. Výhrady provozovatele
-

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a zákonnost obsahu
vkládaného do aplikace jednotlivými uživateli. Provozovatel příspěvky uživatelů žádným
způsobem nekontroluje, neschvaluje ani neupravuje. Příspěvky jednotlivých uživatelů
vyjadřují osobní názory těchto uživatelů, za které provozovatel nepřebírá žádnou
odpovědnost.

-

Užívání aplikace je na vlastní riziko uživatele. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou
ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo
nemožnosti užití aplikace.
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-

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit uživateli poskytování placených nebo bezplatných
služeb, pokud prostřednictvím jeho uživatelského účtu dochází k porušování těchto
podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů. Provozovatel je dále
oprávněn ukončit poskytování služeb při ukončení provozování služeb, webového rozhraní
nebo aplikace.

-

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
aplikace nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Při využívání aplikace nesmí
uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by
mohly mít negativní vliv na její provoz, tj. především narušit funkci systému nebo
nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by
mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící aplikaci a užívat aplikaci nebo její části či
softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

-

Provozovatel neručí za nepřerušený přístup do aplikace, ani nezávadnost a bezpečnost
aplikace. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání
aplikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných v aplikaci, škody
způsobené přerušením provozu, poruchou aplikace, počítačovými a jinými viry, škodu v
důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

8. Zásady ochrany osobních údajů
-

Aplikace zpracovává následující informace o uživateli, které jsou nebo mohou být osobními
nebo citlivými údaji (dále jen „uživatelské údaje“):
a)
b)
c)
d)

jméno a příjmení uživatele
kontaktní údaje uživatele (email)
fotografie uživatele
případné další údaje, které uživatel do aplikace nahraje (zejména fotografie či texty)

-

Výše uvedené uživatelské údaje zpracovávané aplikací jsou získávány výlučně od uživatele,
nikoliv prostřednictvím aplikace.

-

Aplikace může dále získávat ze zařízení uživatele informace o poloze uživatele a informace,
které nejsou osobními či citlivými údaji (operační systém, typ a verze zařízení, softwarové
vybavení, informace o připojení zařízení). Před zahájením získávání, přenosu a využívání
informací o poloze uživatele bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn a požádán o
souhlas.

-

V případě, že s tím uživatel vyjádří souhlas, bude aplikace využívat pro přidávání fotografií do
aplikace fotoaparát zařízení uživatele.

-

V případě, že by byly ze zařízení uživatele získávány informace, které jsou nebo mohou být
osobními nebo citlivými údaji, bude uživatel vždy požádán o souhlas.

-

Veškeré uživatelské údaje požadované aplikací jsou nezbytné pro správné fungování aplikace
a jsou aplikací zpracovávány výlučně pro účely fungování aplikace, tj. zejména pro účely
fungování sociální sítě. Údaje nebudou uchovávány ve službě iCloud.
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-

Veškeré uživatelské údaje zadané uživatelem nebo získané aplikací jsou chráněny proti
zneužití.

-

Uživatelské údaje nebudou předávány žádné další osobě bez předchozího souhlasu uživatele.
Součástí žádosti o souhlas bude i poučení o tom, komu jsou údaje předávány a jakým
způsobem s nimi bude dále nakládáno.

-

Shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá v souladu s právními předpisy České
republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

-

Uživatel má nárok požadovat informace o shromažďování a zpracování svých uživatelských
údajů a v případě, že se domnívá, že je shromažďování a zpracování uživatelských údajů
v rozporu se zákonem nebo s oprávněnými zájmy uživatele, má nárok požadovat nápravu.

9. Ochrana autorských práv provozovatele
-

Obsah aplikace vložený provozovatelem (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně
programového vybavení aplikace a těchto podmínek, je chráněn autorským právem
provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Tento obsah nesmí uživatel
měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu
provozovatele či souhlasu držitele autorských práv.

-

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
obchodními známkami příslušných vlastníků.

-

Provozovatel jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů
do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného
obsahu.

-

Dále má provozovatel právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25.05.2018.
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