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Objednáváme u vás závazně: “Informační systém pro města a obce Záchranný kruh" - podpora systému
prevence a přípravy obyvatel na běžná rizika i rizika mimořádných událostí - pro rok 2021

1 500,00 Kč celkem

CENA BEZ DPH:

315,00 Kč celkem

DPH (21 %):

1 815,00 Kč celkem

CENA CELKEM S DPH:

ÚHRADA:

Fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba
doručit nejpozději do dvou měsíců po realizaci zakázky na adresu statutárního města
Brna (viz fakturační údaje).
Uveďte prosím, zda jste plátcem DPH.

S pozdravem

vedoucí Odboru obrany

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Všeobecné smluvní podmínky provozu Informačního systému pro města a obce.
Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu Informačního systému pro
města a obce (dále jen Podmínky), které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů
mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě objednávky Informačního systému pro města a obce.
I. Smluvní strany
I. a) Provozovatel
Provozovatelem služby je Asociace Záchranný kruh, 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 27002896, DIČ:
CZ27002896 (dále jen "provozovatel").
I. b) Zákazník
Zákazníkem společnosti může být jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s
Provozovatelem uzavře řádnou objednávku Informačního systému pro města a obce, a následně řádně a úplně
vyplněnou objednávku (dále jen Objednávka) odešle prostřednictvím on-line formuláře Provozovateli nebo uzavře
objednávku Informačního systému pro města a obce s Provozovatelem jiným způsobem a řádným provedením úhrady
(se správným variabilním symbolem) objednaných služeb ze strany Zákazníka na bankovní účet Provozovatele.
Dokončením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s Podmínkami a všemi podmínkami
souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky
Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní
předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané
služby.
II. Objednávka
Uzavřením objednávky dává Zákazník najevo svůj souhlas a porozumění s tím, že je povinen do Objednávky a
případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě a v případě jejich změny je povinen
bez zbytečného odkladu provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi Provozovatele. Zákazník
bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či
duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do
databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.
Po uzavření objednávky a splnění případných dalších náležitostí (například uhrazení služby nebo doručení všech
potřebných dokumentů nebo souhlasů) je Zákazníkovi zřízena a zprovozněna objednaná služba a Zákazník zároveň
získává svůj unikátní přistup do administračního rozhraní, odkud spravuje své služby a jejich rozsah a taktéž veškeré
kontaktní údaje. Ke každé zprovozněné službě Zákazník od Provozovatele získá přístupové údaje nutné k využívání
služby.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat objednávku s Provozovatelem jménem třetích
stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré
objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených
přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své
přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu ze strany Provozovatele, a to tak, aby v maximální míře vyloučil
jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé
ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.
Provozovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních údajů Zákazníka či třetích
stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již
existujících záznamů a služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Provozovatel. Za zneužití těchto údajů ze strany
Provozovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedený kontaktní e-mail po zřízení služby, ani
jejich opětovné zaslání či sdělení Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem
ověřena oprávněnost jeho požadavku.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na kontaktní e-mail zasílat obchodní sdělení a
informace o novinkách ve své nabídce, a zároveň s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s
výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely. Jedná se především o
uvedení Zákazníka v referencích Provozovatele.
III. Informace o zpracovávání osobních údajů při nákupu online:
1. Asociace Záchranný kruh, z.s. (dále jen „Záchranný kruh") sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary Drahovice, IČ: 270 02 896, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 4326, zpracovává v rámci plnění

smlouvy následující osobní údaje kupujících:
o Jméno, příjmení objednávajícího;
o Identifikaci odběratele (název společnosti, instituce nebo jméno), jedná-li se o osobní údaj;
o Doménu, jedná-li se o osobní údaj;
o E-mail;
o Telefonní číslo;
o Fakturační adresu, jedná-li se o osobní údaj;
o Dodací adresu;

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č, 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně
osobních údajů)(dále jen „Nařízení"), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a
případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle
smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
-

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;

-

a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení - je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

2.

Záchranný kruh prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.
Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu,
který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými jsou
a,

Poskytovatel serverhostingu - Smartware s.r.o.

b.

Výrobce a distributor výukových materiálů pod licencí Záchranný kruh - EDU safety s.r.o.

b.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však

v současné době Záchranný kruh nevyužívá.
3.

Na emailovou adresu vám budou Záchranným kruhem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje
§ 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se
mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem - zasláním dopisu,
emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem
Záchranným kruhem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

4.

Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:
požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
-

vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě

-

požadovat omezení zpracování,
požadovat po společnosti výmaz osobních údajů - výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není
v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,

-

vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu
plnění smlouvy,

-

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku
zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
IV. Provoz
Provozovatel zajistí provoz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách Asociace Záchranný kruh, vždy s
nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. Provozovatel zajistí u všech nabízených služeb
nonstop servis a dohled. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností
bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní
Provozovatel bezplatný zkušební provoz. Součástí poskytovaného servisu je provoz zákaznické podpory, na kterou se
Zákazník může obrátit se svými dotazy, požadavky, či připomínkami. Provoz zákaznické podpory je u jednotlivých služeb
zajišťován v souladu a v rozsahu s nabízenými službami. Zákaznická podpora zajišťuje veškerou komunikaci se
Zákazníky a přijímá jejich požadavky, ale není oprávněná řešit požadavky nad rámec zákaznické podpory. Zákaznická
podpora není technickou podporou pro Zákazníky.
Provozovatel komunikuje se Zákazníkem především prostřednictvím svých internetových stránek
www.zachrannykruh.cz, administračním rozhraním zákazníka a dále pomocí e-mailu či telefonu. Zákazník s
Provozovatelem komunikuje prostřednictvím e-mailu, běžnou listovní poštou či telefonu. Provozovatel může pro zajištění
požadavku Zákazníka zejm. jakéhokoli zásahu do Zákazníkova uživatelského účtu a/nebo v něm evidovaných služeb,
vyžadovat ze strany Zákazníka autorizovaný způsob komunikace nebo zaslání žádosti doporučeným dopisem s úředně
ověřeným podpisem Zákazníka. V případě nedodržení nutné autorizace má Provozovatel právo požadavek na změnu
odmítnout.
Pro vybrané služby Provozovatel zajišťuje jejich on-line monitoring. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět
nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému (např. požár atp.), který
ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má Provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit
provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má
Provozovatel právo v případě takovéto situace informovat Zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti
osob a provozu.
V případě přerušení nebo nefunkčnosti služby nemá Zákazník nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv
výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje
kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,
vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele,
jejichž příčinou je vyšší moc.
Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru,
způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů,
software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k
technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek
z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti e-mailů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí.
V. Odstávky
Provozovatel si vyhrazuje právo provést u služby plánovanou odstávku. Odstávka slouží především k provedení nutných
bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru a/nebo jiných technických zařízení nutných k
provozu dané služby.
Provozovatel provede odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v
nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na
jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.
VI. Vyloučení z provozu
Provozovatel bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu neposkytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že
nabízejí obsah, sdílejí obsah nebo stahují obsah:
který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná
země vázána, kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva, kterým dochází k nelegálnímu
získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto
nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření), který
lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spárnu, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování
služeb Zákazníkům, kteří jsou spojování a publikováni v souvislosti s pojmem spam, který obsahuje nedovolené aplikace
a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci serverů, který přetěžuje
infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele nebo případně jiných osob, který ohrožuje soukromí nebo

bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv
jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.), který lze označit jako hudební,
zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva
k jejich šíření a distribuci, který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele a/nebo jeho
pracovníků, který je vlastnictvím Asociace Záchranný kruh a Zákazník jej šíří bez písemného svolení Provozovatele, který
je součástí poskytované služby Zákazníkovi přičemž zákazník nemá od Provozovatele písemné svolení^ poskytovaní
služby nebo její části třetím osobám, který může vzbudit dojem, že Zákazník jedná jménem Asociace Záchranný kruh,
přestože není oprávněným spolupracovníkem Asociace Záchranný kruh, kterým jsou přímo či^nepřímo poškozována
jakékoliv práva třetích osob, který je v rozporu s dobrými mravy, a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše
uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uváženi
Provozovatele.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším
Zákazníkům nebo třetím stranám. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných
služeb může Provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximalm
možné míře zabránil jejich možnému zneužití.
, ,
Provozovatel má při zjištění tohoto jednání ze strany Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytovaní
služby Klientovi, ukončit smluvní vztah odstoupením od Smlouvy a zároveň má Poskytovatel právo vyžadovat náhradu
ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem doručení oznámení o
odstoupení Zákazníkovi.
VII. Změna nabídky
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry
poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s účinností od dalšího následujícího kalendářního měsíce,
přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného
období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dava
Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu.
^
Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například
poskytnutím nové služby či nové doplňkové služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časové
omezeného zvýhodnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku,
zvýhodněním zvýšenou využitelností služby a nebo poskytnutím vybrané doplňkové služby či technologie bezplatné
apod. včetně jakékoli kombinace několika typů zvýhodnění zároveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídi
zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré služby, které jsou v okamžiku
zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají narok na
získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční
nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje
právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.^
Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z
nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník ma
možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky
Provozovatele Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož
uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou
službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. Veškeré změny uveřejni
Provozovatel na svých Internetových stránkách.
Za dostatečnou informaci o změně nabídky dle tohoto odstavce se považuje patřičná úprava na stránkách
Provozovatele.
Vlil. Platby
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Provoz služby je ze strany Provozovatele zajištěn po uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to na období jednoho roku. Svůj
zájem na prodloužení provozu již existující služby u Provozovatele dává Zákazník najevo tím, že ze svého
administračního rozhraní včas (nejpozději 1 měsíc před ukončením stávajícího předplaceného období) zašle požadavek
na prodloužení provozu služby, nebo řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou automaticky
vygeneruje Provozovatel a to v rozsahu odpovídajícím typu služby včetně veškerých případných doplňkových služeb tak,
jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 10
Slajd není uvedeno jinak, má Zákazník možnost změnit způsob provozu nebo rozsah objednané služby pro další období,
zejména přidáním či ubíráním dodatečných služeb apod,, a to v rozsahu, který odpovídá aktuální nabídce služeb
Provozovatele, Zákazník má právo měnit obsah nebo rozsah poskytované služby pro další zvolené období kdykoliv s
výjimkou třiceti dní před datem expirace již provozované služby. Účinnost změn obsahu nebo rozsahu poskytované
služby je od prvního dne příštího období. Příplatková služba bude Zákazníkovi poskytnuta ihned po řádném přijetí platby

za tuto službu na účet Provozovatele. O blížícím se datu expirace služby může být Zákazník ze strany provozovatele
informován odpovídajícím způsobem s předstihem nejméně třicet dní před datem expirace služby, a to zejména
zveřejněním informace v administračním rozhraní Zákazníka, případně zasláním zprávy na Zákazníkův kontaktní e-mail.
jakmile není požadavek na prodloužení služby Zákazníkem odeslán Provozovateli ve lhůtě nejméně třiceti dní před
datem expirace služby původní, nebo nedojde k řádné a včasné úhradě výzvy k zaplacení dalšího období, považuje se
služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) za vypovězenou se všemi z toho
vyplývajícími důsledky.
Dokončením objednávky jakékoli služby nabízené Provozovatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání
objednané služby, a zároveň porozumění obsahu nabídky na jejímž základě Zákazník objednávku uskutečnil. V případě
potřeby může bližší informace ke konkrétní nabídce Zákazník získat především ve Znalostní bázi Provozovatele,
případně dotazem na zákaznickou podporu Provozovatele. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník také svůj souhlas
s cenou, která je na tuto službu uplatňována. Pokud není na stránkách uvedeno jinak, jsou nabízené ceny služeb
zveřejňovány včetně DPH. Na základě dokončené objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi na kontaktní e-mail
informace potřebné pro provedení platby za objednanou službu, případně ho o nové pohledávce informuje i dalším
vhodným způsobem.
Pokud není speciálními smluvními podmínkami ke konkrétní službě stanoveno jinak, fakturuje se zálohově dopředu,
přičemž se služba zřídí (nebo je prodloužena) až v okamžiku, kdy má Provozovatel na svém bankovním účtu dispoziční
práva k platbě přijaté od Zákazníka.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny po přijetí objednávky. Pokud
platba za objednané služby nebude na účet Provozovatele připsána do 3 týdnů od data vyfakturování, bude celá
objednávka stornována. Pokud se jedná o prodloužení již existující služby, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že
pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného
období se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za
vypovězenou a provoz poskytovaných služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných
škod Provozovatelem.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve
správné výši, pod správným symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby
musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Provozovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu,
poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line platební kartou apod. Pokud Zákazník neprovede platbu
řádně, nebude možné přijatou platbu na straně Provozovatele identifikovat a služba bude považována za neuhrazenou
se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Provozovatel zajišťuje včasné informování Zákazníka o nutném provedení platby,
a to doručením oznámení na kontaktní e-mail Zákazníka nebo zobrazením informace k platbě v administračním rozhraní.
Platba je považována za uhrazenou, pokud je v řádném termínu připsána na správný účet Provozovatele, pod správným
variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech poplatků - zejména u plateb ze zahraničí). Po připsáni platby
ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který
Zákazníkovi dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Za dostatečné se pro tyto
účely považuje například zaslání prostřednictvím e-mailové pošty nebo zpřístupnění daňového dokladu v administraci ve
vhodném elektronickém formátu (například PDF nebo HTML). Uvedené ceny jsou včetně DPH dle platných právních
předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Zákazník má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněné služby. Pokud Zákazník nevyužívá
nebo nadále nechce využívat zprovozněnou službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve
uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto službou.
Provozovatel se zavazuje použít přijatou platbu na údržbu, aktualizaci a NON STOP dohled objednané
služby. Dále poskytnuté platby budou použity na vývoj, rozvoj a realizaci služeb souvisejících se stanovami
provozovatele.
X. Závěr
Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o
veškerých informacích týkajících se všech služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či snížen
nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem
je považována za přísně důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné
komunikace, třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací Provozovatelem o svých
Zákaznících, které bude může být použito na webových stránkách Asociace Záchranný kruh a případně v jeho
marketingových a reklamních tiskovinách. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o sdělení informací
orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality
služeb.
Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
Tyto smluvní podmínky lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou číslovaných dodatků.. Zachováním
provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentu, dává

Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých
služeb.
Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 15. února 2011.

