Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky fyzické osoby Radek Bachtík, ScanAct.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů
1.1 Definice některých pojmů
1.1.1 Systém na webové stránce www.scanact.cz je automatizovaný systém, který zajišťuje
registraci osob poptávajících různé produkty dovážené ze Skandinávie a Služby spojené se
zprostředkováním výjezdu hokejových a jiných sportovních týmů do Skandinávie, jejich
prezentaci, předání jejich kontaktů mezi sebou, zejména jména a příjmení, e-mailu, adresy, sídla
a telefonu, z vyplněného a odeslaného poptávkového formuláře na www.scanact.cz nebo získané
jinou cestou přímo od subjektu údajů za účelem propojení výše uvedených osob a realizace
poptávaných produktů nebo služeb (dále jen Účel webu ScanAct“). Informace publikované
na http://www.scanact.cz/ (dále jen „webové stránky“) jsou pro širokou veřejnost zveřejněny
bezplatně a jejich účelem je poskytnout uživateli informace o nabízených produktech a službách.
1.1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vedle platných Všeobecných
obchodních podmínek, dostupných na www.scanact.cz , smluvní vztahy mezi fyzickou osobou
Radek Bachtík, ScanAct (dále jen „Provozovatel“) a uživateli (zvláště Poptávajícími nebo
Inzerenty na webových stránkách www.scanact.cz (dále jen „Systém“).
1.1.3 Systém umožňuje poptávajícímu subjektu, dále jen „Poptávající“, který hledá pro svoji
potřebu vhodný produkt nebo sportovní turnaj, zadat svou poptávku zdarma do Systému. Tato
poptávka bude po kontrole administrátora Systému odeslána vhodným výrobcům nebo
organizátorům sportovních turnajů. Poptávající tímto způsobem získá nabídky od Provozovatele
webu nebo přímo od příslušných výrobců nebo organizátorů sportovních turnajů. Bližší
podmínky této služby jsou uvedeny v bodě č. 4 v Předpisu a pravidlech pro zadávání poptávek.
1.1.4 Systém umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a
subjektům v ČR (dále jen „Poptávající“) možnost registrace v Systému ScanAct, Provozovatele.
1.1.5 Provozovatel - provozovatelem Systému ScanAct je fyzická osoba Radek Bachtík, ScanAct,
IČO 46050388 se sídlem U Potůčku 615/20, Liberec 6 - Rochlice, 460 06 Liberec, registrovaná u
Živnostenského úřadu Magistrátu města Liberec pod č.j. 06/10372/94/F/VO.
1.1.6 Poptávající - fyzická nebo právnická osoba, dále osoba nepodnikající, která uzavřela s
Provozovatelem Smlouvu o užívání Systému ScanAct.
1.1.7 Smlouva - smlouva o užívání Systému ScanAct, uzavřená mezi fyzickou osobou Radek
Bachtík, ScanAct a Poptávajícím, Inzerentem a jiným uživatelem Systému ScanAct pro splnění
Účelu Systému ScanAct. Smlouva je uzavírána jako smlouva nepojmenovaná podle ustanovení §
1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni

uzavření Smlouvy (dále jen „Občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena dokončením registrace
ze strany Poptávajícího a – v případě placených služeb – zaplacením celé ceny za objednaný
produkt nebo poskytované služby. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
1.1.8 Inzerent - subjekt, jehož reklama nebo PR článek je zveřejněn prostřednictvím webových
stránek ScanAct.
1.1.9 Poptávající - poptávající subjekt (fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo
nepodnikající), která poptává zboží nebo služby a hledá pro svoji potřebu vhodný produkt nebo
službu (Sportovní turnaj).
1.1.10 Kupující - zákazník (fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo nepodnikající), která
kupuje zboží nebo služby prostřednictvím webu ScanAct.
1.2 Všeobecné obchodní podmínky
1.2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy,
uzavřené mezi Provozovatelem a Poptávajícím nebo Inzerentem. Upravují vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran Smlouvy a dále práva a povinnosti veškerých uživatelů při užívání
systému ScanAct.
1.2.2 Pokud není ve Smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo
platnost některých ustanovení těchto VOP není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována,
platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.
1.2.3 Objednávka a kupní smlouva
Nabízené zboží je možné objednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách
www.scanact.cz nebo odesláním samostatného mailu na adresu scanact@volny.cz nebo zadáním
telefonické objednávky. Závazná kupní smlouva na nákup zboží je považována za uzavřenou,
když dostanete potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou jste uvedli ve formuláři.
Prostřednictvím zadání Vaší objednávky souhlasíte s těmito VOP.
1.2.4 Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin (od jejího zadání), považujeme objednávku za
zrušenou. Storno můžete provést telefonicky nebo poslat e-mailem. Při zrušení objednávky je
nutné uvést Vaše jméno, e-mail, datum a číslo objednávky.
1.2.5 Cena, poplatky a platba
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a bez DPH (21%).
Částka za balné, poštovné nebo jiné poplatky (přepravné po ČR atd.) je uvedena na webových
stránkách ScanAct u každého zboží samostatně.
Platba za zboží je vyžadována předem (na základě vystavené faktury nebo zálohového listu se
všemi údaji k platbě) nebo je zboží zasíláno na dobírku (s daňovým dokladem). Při platbě na
fakturu je zboží expedováno nejpozději do 48 hodin po připsání fakturované částky na bankovní
účet prodejce – nebo dle dohody, především u přímého dovozu od skandinávského výrobce. Při
výběru platby na fakturu můžete objednávat pouze na Vaši zaregistrovanou adresu a musíte být

starší 18 let v době objednání.
Při platbě dobírkou budete za objednané zboží platit při jejím převzetí v hotovosti.
1.2.6 Dodací podmínky
Internetový obchod je otevřen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale dodávky se expedují od pondělí
do pátku s výjimkou státních svátků.
Po obdržení objednávku zpracujeme a zboží expedujeme v co nejkratším možném termínu.
Nevyzvednuté zásilky odeslané na dobírku budou po 14 dnech odeslány zpět na naši adresu.
V takovém případě vám bude účtován poplatek ve výši Kč 300,- na pokrytí administrativních
a přepravních nákladů.
1.2.7 Dodací lhůta
Zboží skladem expedujeme do 48 hodin od připsání úhrady na bankovní účet (u platby na fakturu
předem) nebo do 48 hodin od potvrzení objednávky (u platby dobírkou). V případě, že objednané
zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámíme Vám
předpokládaný termín dodání. V tomto případě budeme požadovat Váš souhlas s dodávkou
v náhradním termínu. Dodací lhůtou zde uvedenou se rozumí předání zboží smluvnímu
přepravci.
1.2.8 Odeslání zboží
Zboží odesíláme po ČR prostřednictvím České pošty jako "Balík do ruky", který by měl být
doručen následující pracovní den po dni podání. Je možné zásilku poslat i PPL nebo jinými
druhy přepravy. Přímý dovoz ze zahraničí – od výrobce k zákazníkovi - je realizován
prostřednictrvím přepravní společnosti DSV Roads a.s.
1.2.9 Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno
mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat
stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto
skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta
přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Na pozdější reklamace způsobené vinou přepravy pak
nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
1.2.10 Reklamace a vrácení zboží
Chcete-li vrátit zakoupené zboží, můžete tak učinit bez udání důvodu, ato ve lhůtě 14 dnů poté,
co jste zboží obdrželi. Obdržíte plnou náhradu za zakoupené zboží, ato do 10 pracovních dnů od
okamžiku, kdy zboží obdržíme zpět na naši adresu. O přijetí zboží Vás budeme informovat emailem. Peníze budou vráceny pouze na Váš bankovní účet. Pokud jste zboží platili fakturou,
obdržíte storno faktury.
Upozornění: Zboží bude přijato zpět pouze tehdy, pokud bude v perfektním stavu! To znamená,
že zboží je nové, nepoužité a jeho jednotlivé části zcela neporušeny. Zboží musí být vráceno
v originálním obalu. Zboží nebude přijato zpět, pokud bude již použité, špinavé nebo poškozené
jiným způsobem. V takovém případě bude zboží zasláno zpět kupujícímu.
1.2.11 Jak zásilku připravit k odeslání zpět dodavateli
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste

ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte také doklad o koupi. Vždy, prosím, použijte balícího
papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání nebo jinému
znehodnocení originálního obalu. Neposílejte zboží na dobírku, dobírka nebude přijata.
Doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit. Protože Vám budou peníze vráceny
pouze na Váš bankovní účet, nezapomeňte jej uvést.
1.2.12 Vyšší moc
Pokud nebude moci být zásilka odeslána a dodána na adresu kupujícího z důvodu vyšší moci
(výbuch, požár, povodeň, zemětřesení nebo jiná havárie), nenese prodejce za pozdní dodání
zodpovědnost.
1.2.13 Záruka
Na dodávané výrobky je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se
vztahuje na vady materiálu a zpracování.
V balíku vždy najdete vystavený daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným
na dokladu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako
náhrada za čas dopravy ke kupujícímu.
1.3 Předmět Smlouvy
1.3.1 Smlouvou se Provozovatel zavazuje k tomu, že bude poskytovat služby v rozsahu
ujednaném podle těchto VOP a Poptávající nebo Inzerent se zavazuje za tyto služby platit
Provozovateli předem sjednanou cenu nebo cenu podle ceníku reklamy dostupného na webových
stránkách a službu využívat za podmínek podle těchto VOP.
1.4 Ochrana práv a oprávněných zájmů Provozovatele
1.4.1 Celý Systém ScanAct a jeho interaktivní databáze, stejně jako grafická podoba
internetových stránek, jejich struktura, texty, ilustrace, soubory, obrázky, software, skripty,
grafika, fotografie, zvuky, hudba, videa, informace, obsahy, materiály, adresy URL, technologie,
dokumentace a interaktivní funkce jsou autorskými díly. Jakékoliv užití shora uvedených
autorských děl, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, je zakázáno.
Užití autorských děl nebo děl v databázi bez příslušného souhlasu je neoprávněným zásahem do
autorských práv ve smyslu autorského zákona. Nositel autorských práv má v takovém případě
mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv, takového jednání zdržela,
odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v
penězích, vydala bezdůvodné obohacení a nahradila veškerou způsobenou škodu.
1.4.2 Ustanovení odst. 1.4.1 není dotčeno ujednáním smluvních stran o propagaci Provozovatele
prostřednictvím obsahu dodaného Provozovatelem a implementovaného s výslovným souhlasem
Provozovatele na webových prezentacích, facebookových prezentacích a dalších prezentacích
organizátorů sportovních akcí.
1.4.3 Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na webových
stránkách a může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací
prezentovaných na webových stránkách, jakož i funkčních možností webových stránek.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které uživatelům

mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek, i když vznikly na základě použití
nebo nemožnosti použití webových stránek, a to i v případě, že by Provozovatel byl označen jako
možný původce těchto škod.
1.4.4 Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích
subjektů, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek. Provozovatel také nenese žádnou
odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem
prostřednictvím webových stránek.
1.4.5 Je zakázáno šířit prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách obchodní
sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů.
1.5 Zakázané údaje
1.5.1 Je zakázáno zveřejňovat údaje, jejichž podstata je v rozporu s dobrými mravy či platnými
právními předpisy.
1.5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze Systému ScanAct (popřípadě upravit) veškeré
položky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by
mohly mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.
1.6 Inzerce a PR články
1.6.1 Provozovatel je oprávněn poskytovat Inzerentům reklamní plochy na webových stránkách k
prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků, kterými jsou např. reklamní bannery
nebo PR články.
1.6.2 Reklamní plochu na webových stránkách lze objednat na základě písemné objednávky se
stanovenými náležitostmi, kterými jsou alespoň: název kampaně; určení Inzerenta, pro kterého je
kampaň realizována; termíny; fakturační údaje (IČO, DIČ, fakturační adresa); kontaktní osoba,
telefon, fax, e-mail, kompletní podklady k inzerci, reklamní pozice.
1.6.3 Objednaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo písemně schválit obsah objednaného reklamního sdělení.
Provozovatel se zavazuje zveřejnit reklamní sdělení Inzerenta po úplné úhradě ceny dle ceníku
reklamy s tím, že Inzerent je povinen uhradit cenu alespoň 10 dnů před začátkem reklamní
kampaně.
1.6.4 Inzerent nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního
sdělení umísťovaného na webové stránky. V případě, že Inzerent zjistí, že reklamní sdělení
porušuje jakákoli práva třetích osob, je povinen na tuto skutečnost Provozovatele neprodleně
upozornit a zajistit odstranění reklamního sdělení anebo jeho uvedení do souladu s právními
předpisy. Inzerent dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů souhlas s
šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím webových stránek v rámci celosvětové
počítačové sítě internet a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu
veškerých potřebných práv k předmětnému reklamnímu sdělení, zejména pak, že je oprávněn

vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným
reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které
jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení
obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti
výše zmíněných tvrzení nese Inzerent veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti
uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy. Na vyžádání Provozovatele
je Inzerent povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Inzerenta
vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.
1.6.5 Z důvodu ochrany spotřebitelů před klamavými reklamními praktikami je Inzerent povinen
stránky, na které reklamní sdělení odkazuje, opatřit svým označením v rozsahu dle právních
předpisů, a to alespoň formou standardního odkazu na stránku, kde takové označení bude
uvedeno. Inzerent je dále povinen uzpůsobit stránky, na které reklamní sdělení odkazuje tak, aby
odchod uživatele z těchto stránek nebyl komplikován dodatečnými potvrzujícími okny či jinými
technickými překážkami. Nesplnění podmínek tohoto ustanovení opravňuje Provozovatele k
odstoupení od uzavřené smlouvy.
1.6.6 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního
sdělení, pokud:
1. nosič reklamního sdělení není v souladu s technický mi požadavky Provozovatele či reklamní
podklady neodpovídají těmto VOP,
2. reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána,
3. reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný
pořádek,
4. reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům
Provozovatele.
1.6.7 Inzerent je plně odpovědný za dodání podkladů řádně a včas, tj. alespoň 10 dnů před
začátkem reklamní kampaně, a nese odpovědnost za to, když tak neučiní. Pokud podklady
nebudou kompletní, není Provozovatel povinen reklamní kampaň spustit, a to bez nároku
Inzerenta na vrácení uhrazených poplatků za reklamní kampaň.
1.6.8 Cena je kalkulována na základě ceníků reklamy zveřejněného na webových stránkách nebo
dle dohody. Cena za reklamu je placena předem na základě výzvy k úhradě a faktury (viz odst.
2.1.6 a 2.1.7 těchto VOP).
2 Cena za služby
2.1 Cena za služby a vznik práva na zaplacení ceny
2.1.1 Cena za sjednané služby a objednané produkty je buď přímo uvedená na webových
stránkách www.scanact.cz nebo je stanovena dohodou. Právo na zaplacení ceny za služby nebo
objednané výrobky, a to ve výši a za podmínek uvedených v těchto VOP, vzniká Provozovateli
registrací v poptávkovém formuláři a následné dohodě s Poptávajícím. Cena za služby a
objednané výrobky je placena předem na základě výzvy k úhradě a faktury.

2.1.2 Cena za služby uvedená v ceníku reklamy je cenou za období 6 měsíců, jednoho roku nebo,
nebo dle dohody, a to na základě volby provedené Inzerentem. Právo na zaplacení ceny za
služby, a to ve výši a za podmínek uvedených v těchto VOP a v ceníku reklamy, vzniká
Provozovateli podáním písemné objednávky reklamy ze strany Inzerenta, nebo dle vzájemné
domluvy možno podáním telefonické objednávky.
2.1.3 Kromě případů výslovně uvedených v těchto VOP nemá Inzerent na vrácení ceny za služby
nárok. Provozovatel posoudí jeho žádost vždy individuálně.
2.1.4 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny za služby s tím, že cena za služby se počítá
vždy dle aktuálního stavu a ceníku reklamy v době splatnosti ceny. Cena za služby je průběžně
zveřejňována na webových stránkách.
2.1.5 Provozovatel vystaví každému Inzerentovi, kterému vznikla povinnost hradit cenu za
služby, Výzvu k úhradě. Výzva k úhradě bude Inzerentovi zaslána na e-mailovou adresu
uvedenou v rámci registrace či objednávky reklamy, se splatností do 10 dnů ode dne vystavení
Výzvy k úhradě.
2.1.6 Do 15 dnů od připsání platby na účet Provozovatele bude zaslán na e-mailovou adresu
Inzerenta daňový doklad (tj. faktura) v elektronické podobě ve formátu PDF.
2.1.7 Cena za služby je placena běžným bankovním převodem.
3 Ochrana osobních údajů
3.1 Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
3.1.1 Zaškrtnutím pole „souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami“ na webových
stránkách a odesláním tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na pole
"Odeslat", provedeným poté, co se uživatel seznámil také s níže uvedenými informacemi o
zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) uživatel výslovně souhlasí s touto částí VOP týkající se
ochrany osobních údajů.
Osobní údaje uživatele webu ScanAct v rozsahu, v jakém je uvedl v poptávkovém formuláři
(zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) nebo jak je jinak poskytl Provozovateli, budou
zpracovávány fyzickou osobou Radek Bachtík, ScanAct, IČO 46050388, se sídlem U Potůčku
615/20, Liberec 6 - Rochlice, 460 06 Liberec, registrovanou u Živnostenského úřadu Magistrátu
města Liberec pod č.j. 06/10372/94/F/VO (dále v tomto čl. 3 jen „správce osobních údajů“) za
účelem provozování webových stránek, evidence subjektů údajů, navázání kontaktu mezi
uživateli webu ScanAct navzájem, zpracování nabídky, uzavření Smlouvy, plnění Smlouvy a ke
splnění Účelu webu ScanAct (dále jen „Účel“).
Právní důvod zpracování osobních údajů je splnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na žádost. Uživatel shora uvedeným úkonem prohlašuje, že uvedené
osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn tento souhlas s VOP udělit. Uživatel
souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v

elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o
uzavření smluvního vztahu. Bez předchozího souhlasu s VOP není možné registraci v
poptávkovém formuláři dokončit. Subjekt údajů souhlasí s tím, že k jím poskytnutým údajům
mohou být ze strany správce osobních údajů přiřazeny údaje další.
3.1.2 Obdobný souhlas, jaký uděluje uživatel webových stránek ScanAct postupem uvedeným
shora v odst. 3.1.1 těchto VOP, dává Inzerent objednáním reklamní plochy.
3.2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu nařízení
3.2.1 Správce osobních údajů uživatele informuje, že:
a) jeho osobní údaje budou zpracovávány pro Účel;
b) mezi další zpracovatele uživatelových osobních údajů patří následující kategorie zpracovatelů:
účetní poradce, daňový poradce;
c) osobní údaje uloží pouze na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení obchodního případu;
d) má právo požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost
osobních údajů (tj. získat od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci);
e) lze odvolat souhlas, poskytne-li osobní údaje se souhlasem,
f) lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;
g) poskytnutí osobních údajů není povinností;
h) nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování;
i) má právo získat od správce osobních údajů potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány případně kopie zpracovávaných osobních údajů;
j) má právo na výmaz osobních údajů (i) jestliže osobní údaje již nejsou potřebné pro Účel, (ii)
jestliže odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznese
námitky proti zpracovávání na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů nebo námitky
proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže osobní
údaje byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže osobní údaje musí být vymazány ke splnění
právní povinnosti, (vi) jestliže osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti;
k) má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se uživatele týkají a
byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce
osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto důvodech;
l) má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing, když
správce osobních údajů upozorňuje, že uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí
založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro uživatele má
právní účinky nebo se uživatele významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění
Smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu;
m) při porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva
a svobody uživatele, správce osobních údajů oznámí uživateli toto porušení bez zbytečného
odkladu.
3.2.2 Poskytnuté osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné
podobě.

3.2.3 Správce osobních údajů činí příslušná technická opatření proti náhodným a záměrným
manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob do údajů, které uživatel
poskytl.
3.2.4 Poskytnutím souhlasu nebo v souvislosti s prodejem služby ve smyslu ustanovení §7
zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti, ve znění pozdějších
předpisů, bere fyzická osoba - uživatel, Poptávající a Inzerent na vědomí, že mu budou od
Provozovatele zasílána obchodní sdělení na jeho e-mailovou adresu. Uživatel, Poptávající i
Inzerent zároveň souhlasí, že může být kontaktován prostřednictvím nevyžádaného
telemarketingu obsahující obchodní sdělení týkající se produktů nebo služeb Provozovatele a
třetích osob. Jakékoliv odvolání tohoto souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění
Provozovatele na zpracování údajů i informací, které vyplývá z právních předpisů, ledaže by
výslovně stanovily jinak. Toto oprávnění Provozovatele zánikem Smlouvy nezaniká. Uživatel,
Poptávající a Inzerent jsou ovšem oprávněni příslušný souhlas odvolat. Odvolání je možno učinit
písemně na email scanact@volny.cz .
4 Předpis a pravidla pro zadávání poptávek Poptávajícími
4.1.1 Poptávka musí mít vyplněné pravdivé kontaktní údaje a popis poptávky v poptávkovém
formuláři na webu ScanAct. Poptávající nesmí vkládat takové poptávky do Systému, které slouží
ke konkurenční nekalé či neférové soutěži, k monitoringu konkurenčního prostředí na trhu a
podobným účelům.
4.1.2 Poptávající souhlasí s poskytnutím osobních údajů Provozovateli a jeho spolupracujícím
firmám. Poptávající odesláním poptávky souhlasí s posláním informací uvedených v poptávce a
kontaktních údajů uvedených v poptávce na e-maily nebo adresy spolupracujících firem.
Poptávající souhlasí, že mu mohou chodit na jím uvedené e-maily nabídky od výrobců nebo od
organizátorů sportovních akcí, kterých se chce účastnit a které poptával. Provozovatel za nabídky
od organizátorů jednotlivých sportovních akcí nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel
Systému má právo zasílat Poptávajícím na e-mail zprávy s novinkami a aktualitami Systému
nebo reklamu a nabídky třetích stran. Poptávající souhlasí s případnými úpravami obsahu
poptávek, tak, aby byl zachován účel poptávky.
4.1.3 Provozovatel má právo podle vlastního úsudku nezveřejnit na webové stránce, nerozeslat
nebo odmítnout poptávky, které nemají řádně vyplněny kontaktní údaje a popis poptávky, nemají
vyplněny pravdivé údaje, mohou ohrozit dobré jméno Provozovatele, jsou v rozporu s dobrými
mravy nebo právními předpisy a které slouží k monitoringu konkurenčního prostředí.
4.1.4 Provozovatel má právo údaje, které uvedl Poptávající v poptávkovém formuláři webu
ScanAct zveřejnit na www.scanact.cz a podle zcela vlastní úvahy Provozovatele rozeslat
poptávku vhodným organizátorům sportovních akcí.
4.1.5 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny v podmínkách, údajích, službách apod.,
které jsou již používány nebo zveřejněny, a to bez předchozího upozornění.
4.1.6 Je zcela v kompetenci a na úsudku Provozovatele, kterým vybraným výrobcům nebo
organizátorům sportovních akcí v zahraničí poptávku Poptávajícího rozešle a kterým

organizátorům předá poptávku s kontaktními údaji na Poptávajícího. Může však brát ohled na
požadavky a přání Poptávajícího.
4.1.7 Provozovatel nemůže v žádném případě garantovat a negarantuje Poptávajícímu zaslání
nabídky od výrobce nebo výrobců nebo od organizátora sportovní akce. V žádném případě
Provozovatel neručí za to, pokud Poptávající neobdrží žádnou nabídku a Provozovatel není za
toto žádným způsobem sankcionován nebo penalizován.
4.1.8 Provozovatel v žádném případě negarantuje Poptávajícímu realizaci jeho poptávky,
neodpovídá za průběh realizace poptávky a finanční vypořádání poptávky mezi konkrétním
výrobccem nebo organizátorem akce a Poptávajícím.
4.1.9 Odesláním poptávky s těmito pravidly Poptávající bez připomínek souhlasí a těmito
pravidly se řídí. Poptávající prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami,
dále se zpracováním a ochranou osobních údajů a že s nimi souhlasí. Současně potvrzuje, že se
seznámil s obsahem webové stránky www.scanact.cz , s principem fungování služeb.
5 Závěrečná ustanovení
5.1.1 Součástí Smlouvy a VOP je i ceník reklamy pokud je uveřejněný na webových stránkách.
Provozovatel je oprávněn změnit VOP a ceník reklamy. Provozovatel je povinen oznámit
Poptávajícím a Inzerentům, že byly VOP a ceník reklamy změněny. Oznámení se děje zveřejním
nového znění na webových stránkách. Poptávající nebo Inzerent má právo Smlouvu z důvodu
změny ceníku reklamy nebo VOP vypovědět do 14 dnů od oznámení nového znění VOP.
Poptávající a Inzerent potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze VOP pokaždé, když aktivně
použije Systém webových stránek ScanAct.
5.1.2 Závazkový vztah založený Smlouvou a VOP se řídí Občanským zákoníkem. Ke změně či
doplnění Smlouvy, VOP a ceníku reklamy může dojít pouze písemnou dohodou smluvních stran.
Ústní změna či doplnění Smlouvy, VOP a ceníku reklamy je vyloučena.
5.1.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo VOP neplatné, nedotýká se to
ostatních ustanovení Smlouvy a VOP, která zůstávají nadále platná a účinná. Strany Smlouvy se
zavazují dohodou bezodkladně, po takovémto případném zjištění, nahradit neplatné ustanovení
novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému
účelu neplatného ustanovení a nebude představovat zřejmý prospěch či neprospěch žádné strany
na úkor či ve prospěch strany druhé. Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní
ustanovení smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění stran naplněny výše
uvedené předpoklady. Nezahájení jednání o nahrazení neplatného ujednání dohodou do 30 dnů
od výzvy kterékoliv ze stran představuje rozvazovací podmínku platnosti celé smlouvy.
5.1.4 V případě zániku tohoto smluvního vztahu odstoupením od Smlouvy či výpovědí, učiněnou
jednou či druhou stranou, nejsou smluvní strany povinny vzájemně si vracet to, co již bylo v
souladu se Smlouvou a VOP plněno. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny splnit
veškeré své povinnosti v souladu se Smlouvou a VOP až do data platného zániku smluvního
vztahu, tj. do data doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, resp. do uplynutí

výpovědní doby.
5.1.5 Poptávající nebo Inzerent řádným dokončením registrace, resp. uzavřením Smlouvy,
potvrzuje, že se seznámil s celým zněním těchto VOP a ceníku reklamy a s jejich obsahem
bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané mezi Poptávajícím,
Inzerentem a Provozovatelem.
5.1.6 Poptávající provedením registrace v poptávkovém formuláři souhlasí, že Provozovatel
může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům.
5.1.7 Provozovatel Systému neručí za bezchybnost systému, přesto že se o to neustále a ze všech
sil snaží, a tudíž jakékoliv chyby nebo poškození Poptávajícího nebo Inzerenta (např. neobdržení
poptávky, chybné údaje v poptávce), neopravňuje nárok Poptávajícího nebo Inzerenta na náhradu
škody ani jakýkoliv jiný nárok.
5.1.8 Stornování objednávky musí být provedeno vždy písemně. I v tomto případě jsou nároky
Provozovatele na platbu produktu nedotčeny. To znamená, že Provozovatel má nárok na
odstupné ve výši 100% ceny.
5.1.9 Provozovatel může tyto VOP jednostranně změnit, a to i bez předchozího upozornění.
Každý Poptávající nebo Inzerent má právo odmítnout změnu v těchto podmínkách provedenou
Provozovatelem a má právo na kontaktní mail Provozovatele požádat o smazání své firmy z
databáze Systému, přičemž do předmětu zprávy uvede Odmítnutí změny VOP a uvede své
kontaktní údaje na sebe. Provozovatel Systému do 14 pracovních dnů po obdržení e-mailu
vymaže daného Poptávajícího, Inzerenta ze Systému.
5.1.10 Smluvní vztah s Provozovatelem neopravňuje Poptávajícího nebo Inzerenta k
označování jeho výrobků nebo jejich částí jménem, názvem, logem nebo jiným podobným
způsobem, pokud se nedohodli jinak.
5.1.11 Provozovatel, Poptávající, a Inzerent si ujednávají, že náhradu škody, kterou uhradí
Provozovatel Poptávajícímu, Inzerentovi či jiné újmy vzniklé z porušení této smlouvy nebo v
souvislosti s touto smlouvou, je omezena nejvýše na částku již Provozovatel obdržel od
Poptávajícího nebo Inzerenta jako úplatu z této smlouvy a v případě, že nebude příslušná
smlouva úplatná, na částku 100 korun. Ustanovení §2898 zákona č.89/2012 Sb. tím není dotčeno.
5.1.12 Provozovatel a Inzerent si ujednávají, že Provozovatel je oprávněn odmítnout plnění podle
uzavřené smlouvy i pro případy, kdy Poptávající, Inzerent bude v prodlení svého jiného závazku,
který vznikl z jiného právního důvodu vůči Provozovateli.
5.1.13 Provozovatel v žádném případě neručí a nemůže ručit za smluvní vztah mezi
Poptávajícími a organizátory turnajů nebo výrobci poptávaných produktů, jakékoliv škody
vzniklé v důsledku činnosti organizátora sportovní akce vůči Poptávajícímu nebo důsledkem
chybné, nevhodné poptávky Poptávajícího, kdy může vzniknout škoda pořadateli sportovní akce,
nelze vymáhat po Provozovateli tohoto poptávkového Systému. V případě, že vzniknou v
důsledku porušení těchto VOP nebo jinou činností třetí straně vinou organizátora sportovní akce
nebo vinou Poptávajícího škody nebo ztráty, nese Poptávající, který tyto škody způsobil, plnou

odpovědnost. Provozovatel Systému je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje organizátora
sportovní akce. Zároveň Provozovatel má nárok na náhradu škody i nemajetkové újmy po
organizátorovi sportovní akce nebo na Poptávajícím, jestliže Poptávající nebo organizátor
sportovní akce svým chováním poškodil dobré jméno Provozovatele.
5.1.14 Provozovatel má právo v případě neplacené služby službu přerušit, zrušit, omezit, aniž by
o tom informoval Inzerenta nebo Poptávajícího.
5.1.15 Pokud je jednání organizátora sportovní akce opakovaně nebo hrubým způsobem v
rozporu s těmito VOP, dobrými mravy nebo zákonem může Provozovatel od smlouvy odstoupit.
Možnost sjednání doby po kterou není možné smlouvy vypovědět, není tímto dotčena.
5.1.16 Ustanovení §§1799 a 1800 zákona č.89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Ustanovení
§1805 odst.2, §1950, §1952 odst.2 a §1995 odst.2 zákona č.89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.
5.1.17 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a organizátorem sportovní akce v ČR se řídí českým
právem, vylučují se normy kolizní.
5.1.18 VOP nabývají účinnosti dne 25. května 2018

