Všeobecné podmínky serveru POSILEJ.CZ
(dále jen „Podmínky“)
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Obecná ustanovení
„Poskytovatelem“ služeb na internetovém serveru POSILEJ.CZ (dále jen „Server“) je
společnost Palo Alto HiTec Solutions Czech, s.r.o., se sídlem Trojická 1910/7, Nové
Město, 128 00 Praha 2, IČ: 29132363, DIČ: CZ29132363, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202433.
„Uživatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, která na Serveru využívá služeb
Poskytovatele.
„Server“ je soubor technicky a funkčně propojeného hardware a software, který slouží
k zajištění přístupu Uživatele ke službám, zejména prostřednictvím webového rozhraní
na doméně posilej.cz.
„Zásilka“ je datový soubor nebo více datových souborů přístupných na Serveru
prostřednictvím odkazu s unikátním kódem.
Poskytovatel a Uživatel se zavazují k dodržování těchto Podmínek.
Princip služby
Poskytovatel zajišťuje pro Uživatele v síti Internet prostřednictvím Serveru službu
posílání (odesílání a přijímání) Zásilek, resp. poskytuje Uživateli technologie, software
a paměťový prostor pro ukládání dat a jejich stahování (dále jen „služba“).
Odesláním Zásilky se rozumí její uložení na Server. Server přiděluje Zásilce jedinečný
odkaz, prostřednictvím kterého lze následně Zásilku stáhnout do počítače, mobilu,
tabletu, nebo jiného obdobného zařízení Uživatele.
Poskytovatel na Serveru neposkytuje službu dlouhodobého ukládání dat. Zásilky jsou
na Serveru ukládány pouze krátkodobě a to pouze za účelem jejich stažení.
Služba odesílání a přijímání Zásilek je v základní verzi poskytována zdarma. Prémiové
služby Serveru jsou zpoplatněny dle podmínek a ceníku zveřejněných na webových
stránkách Serveru.
Na Serveru mohou být zobrazována obchodní sdělení a reklama Poskytovatele či
třetích osob.
Práva a povinnosti Uživatele
Uživatel pro každý jednotlivý případ odeslání a příjmu Zásilky prohlašuje, že je
oprávněn Zásilku uložit na Server a sdílet.
Uživatel se zavazuje, že prostřednictvím Serveru nebude posílat Zásilky (ukládat,
stahovat a sdílet data), jejichž obsah a stahování je protiprávní, zejména je v rozporu s
právním řádem České republiky, Evropské Unie nebo státu, z jehož území Uživatel
služby Poskytovatele využívá, resp. na jehož území se Uživatel zdržuje. Uživatel
nesmí ukládat, stahovat a sdílet zejména data
a) jejichž obsah je chráněn autorským zákonem, nebo jejichž stažením by mohla být
porušena autorská práva, jakož i ostatní práva z oblasti práva duševního vlastnictví,
b) která by mohla podněcovat k páchání trestné činnosti nebo neplnění povinností
stanovených zákonem, nebo která schvalují trestný čin,
c) která obsahují pornografická (sexuálně explicitní) díla, která zobrazují nebo jinak
využívají dítě, nebo v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo která
znázorňují pohlavní styk se zvířetem,
d) která propagují nebo podporují hnutí, které vede k potlačení práv a svobod člověka,
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e) která by mohla podněcovat k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině,
náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a povinností jejich
příslušníků,
f) která obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý ohrozit jeho vážnost u
spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
způsobit mu jinou újmu.
Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele vkládat na Server
jakoukoli reklamu či obchodní sdělení v jakékoli podobě, tj. zejména ve zprávách pro
příjemce Zásilek a v komentářích k Zásilkám.
Uživatel je povinen zachovávat při využívání služeb Serveru zdvořilost a dobré mravy,
zejména nesmí označovat Zásilky vulgárními názvy, vkládat vulgární komentáře apod.
Uživatel nesmí o obsahu Zásilek uvádět nepravdivé údaje.
Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah Zásilek, které prostřednictvím Serveru
odesílá a stahuje, případně sdílí. Uživatel takto odpovídá jak za obsah dat, jejichž je
původcem, tak za obsah dat získaných z jiných zdrojů. Uživatel bere na vědomí, že je
odpovědný za veškeré škody či jiné újmy, které způsobí Poskytovateli či jiným
osobám při užívání služeb Poskytovatele.
Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem narušovat provoz Serveru, zejména nesmí
webové rozhraní Serveru zatěžovat nadměrným počtem požadavků (využívat
automatizované skripty apod.) a zasílat Poskytovateli nevyžádanou poštu (spam).
Uživatel se zavazuje, že svou činností neohrozí dobré jméno Poskytovatele služeb
a Serveru.
Pokud Uživatel nebo třetí osoba zjistí, že jiný Uživatel poskytovaných služeb porušuje
tyto Podmínky, nebo se dopouští protiprávního jednání, je povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit Poskytovateli služeb prostřednictvím formuláře dostupného na
webovém rozhraní na adrese http://posilej.cz/abuse.
Uživatel souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel zejména prostřednictvím vyžádaného
e-mailu zasílal obchodní sdělení obsahující informace o nabízených službách,
popřípadě obchodní sdělení či reklamu třetích osob. Zasílání obchodních sdělení
Poskytovatele může Uživatel odmítnout.
Uložením Zásilky na Server Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatickému
uložení a zpracování Zásilky.
Při využívání Prémiových služeb se Uživatel registruje svou e-mailovou adresou a
heslem.
Prémiové služby jsou zpoplatněny. Platbu za Prémiové služby může Uživatel poukázat
Poskytovateli prostřednictvím platební karty, sms, nebo služby ePlatba+.
Pokud Uživatel využije službu ePlatba+, bude přesměrován na internetové
bankovnictví své banky, kde prostřednictvím internet bankingu odešle platbu za
Prémiové služby ze svého bankovního účtu. Převody peněz v rámci služby
ePlatba+ jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments
a.s. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost ComGate Payments a.s.
může v souvislosti s poskytováním služby ePlatba+ zpřístupnit zpracovávané osobní
údaje Uživatele třetím osobám.
Uživatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že
všechny osobní údaje poskytuje dobrovolně.
Uživatel souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů Poskytovatelem a
jeho zaměstnanci podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní
údaje Uživatele jsou zpracovávány za účelem vytváření databází uživatelů, zpracování
plateb uživatelů Prémiových služeb, reklamní a marketingové činnosti, zasílání
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obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku a
ke statistickým účelům pro vnitřní potřebu Poskytovatele. Uživatel souhlasí s tím, aby
Poskytovatel zpřístupnil osobní údaje Uživatele společnosti ComGate Payments a.s. za
účelem zpracování plateb Uživatele.
Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů ohledně všech
poskytnutých údajů na období pěti let od přijetí těchto podmínek.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, zejména dle § 12 a § 21 tohoto zákona.
3.15. Uživatel bere na vědomí, že webové stránky Serveru mohou používat „cookies“, což
jsou malé datové soubory ukládané v počítači Uživatele pro použití se softwarem
webového prohlížeče Uživatele. Cookies umožňují Uživateli přistupovat ke službám
Serveru a využívat jeho funkcí, např. funkce přihlášení uživatele. Přístupem na
webové stránky Serveru a přijetím těchto Podmínek Uživatel souhlasí s používáním
cookies. Pokud Uživatel s ukládáním cookies nesouhlasí, musí opustit webové stránky
Serveru a provést příslušné nastavení (zakázat cookies) ve svém webovém prohlížeči.
Zákaz cookies ve webovém prohlížeči Uživatele může narušit funkčnost webových
stránek Serveru.
3.16. Při poskytování služeb Server využívá službu Google Analytics poskytovanou
společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která také využívá cookies. Informace o
tom, jak Uživatel využívá služeb Poskytovatele, získané prostřednictvím cookies
(včetně IP adresy Uživatele) budou společností Google přeneseny a uloženy na
servery v USA. Google tyto informace využije k vyhodnocení používání Služby
Uživatelem, k vytváření zpráv o aktivitě Uživatele, a k poskytování dalších služeb
týkajících se činností na Posilej.cz a užívání internetu. Google může také poskytnout
tyto informace třetím stranám, bude-li to požadováno právními předpisy nebo budu-li
takové třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP
adresu Uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.
3.17. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem a Poskytovatelem v souvislosti
s poskytováním služeb má Uživatel právo (pokud se spor nepodaří urovnat přímo mezi
stranami) na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle § 20d a násl. zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Subjektem mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz).
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Práva a povinnosti Poskytovatele
Poskytovatel je při porušení těchto Podmínek Uživatelem oprávněn bez dalšího
zablokovat přístup Uživatele na servery Poskytovatele a zablokovat přístup z IP adresy
Uživatele.
Poskytovatel je oprávněn kdykoli smazat uložené Zásilky nebo zabránit posílání
Zásilek, přičemž není povinen sdělit Uživateli důvod.
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Zásilek ani za Zásilky, které
Uživatel posílá (ukládá na Server) či přijímá (stahuje). Na Poskytovatele nepřechází
žádné právo k Zásilce.
Poskytovatel není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na
protiprávní obsah Zásilek.
Poskytovatel neprovádí kontrolu ani zvláštní zálohu Zásilek ani jiných dat.
Poskytovatel není odpovědný za škodu či jinou újmu, která může Uživateli nebo třetí
osobě vzniknout v důsledku neúplného uložení či stažení Zásilky, poškození Zásilky,
nebo v důsledku případných chyb či nedostupnosti služeb Serveru.
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Poskytovatel je oprávněn umisťovat na Server nebo zasílat Uživateli prostřednictvím
e-mailu obchodní sdělení informující o nabízených službách, popřípadě obchodní
sdělení / reklamu dalších fyzických či právnických osob, které jsou s Poskytovatelem
ve smluvním vztahu.
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Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky jsou sepsány v češtině, případné další jazykové verze jsou vyhotoveny
pouze pro informaci. V případě rozdílů mezi jazykovými mutacemi těchto Podmínek
platí verze v českém jazyce.
Komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá výhradně elektronicky
(e-mailem) kromě výjimek uvedených v těchto podmínkách.
Poskytovatel je oprávněn kdykoli tyto Podmínky změnit.
Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2016.
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