
Obchodní podmínky

I. Kontaktní údaje provozovatele

Jméno a příjmení: Theodor Spitzer
Telefon: (+420) 774 038 614
E-mail: info@profp.cz
Webové stránky: www.profp.cz
Adresa: Mikovcova 605/4, 120 00 Praha 2
IČO: 74792652
Nejsem plátcem DPH
Evidenční číslo ŽL: Sp-MCP2/001086/2015
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 6. ledna 2015
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 2
Registrační číslo při Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00056423
Bankovní spojení: 670100-2212437123/6210 (mBank S.A., Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8)

II. Informace

Tyto  obchodní  podmínky  upravují  vztah  mezi  provozovatelem  a  uživatelem  při  používání
webových stránek a služeb profinancniporadce.cz.

Provozovatelem  se  pro  účely  těchto  obchodních  podmínek  rozumí  provozovatel
profinancniporadce.cz, webových stránek a služeb pro finanční poradce.

Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo uzavře smlouvu o používání
profinancniporadce.cz, webových stránek a služeb pro finanční poradce.

Fotografie  uvedené  na  stránkách  provozovatele  odpovídají  nabízeným  webovým  stránkám  a
službám.

Není-li uvedeno jinak, je provozovatel vlastníkem majetkových autorských práv k dílům, která tvoří
webové stránky a služby. Kopírování děl provozovatele je zakázáno.

III. Garance dostupnosti služeb

Přes veškerou snahu nemůže provozovatel z důvodů údržby, aktualizací, poruch, nelegálního zásahu
třetí  osoby,  zmíněných  situací  na  straně  subdodavatele  a  zásahů  vyšší  moci  garantovat  100%
dostupnost  webových stránek a  služeb.  Nedostupnost  webových stránek a  služeb musí  uživatel
strpět bez nároku na náhradu škody kromě dále uvedené výjimky.

Při nedostupnosti webových stránek a služeb po dobu více než jednoho týdne v daném měsíci bude
uživateli vrácena polovina měsíční platby nejpozději do posledního dne následujícího měsíce. 

IV. Práva a povinnosti provozovatele

Je povinností provozovatel snažit o maximální dostupnost webových stránek a služeb.

Provozovatel  zajišťuje  provoz  webových  stránek  a  služeb  nejpozději  do  týdne  od  potvrzení
objednávky a dohodě s uživatelem o výsledném vzhledu stránek a služeb.
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Provozovatel  neodpovídá  za  porušení  práv,  kterého  se  dopustí  uživatel  používáním  webových
stránek a služeb.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či ztrátu, která by mohla být uživateli způsobena v
souvislosti s používáním webových stránek a služeb.

Provozovatel může odmítnout zahájení či okamžitě zastavit další používání webových stránek a
služeb uživateli,  jehož aktivita  byť jen částečně porušuje některá z  následujících pravidel:  je  v
rozporu s právním řádem České republiky; je v rozporu s dobrými mravy; poškozuje přímo či
nepřímo provozovatele; souvisí s rozesíláním nevyžádané pošty (spamu). Rozhodnutí o porušení
pravidel je na uvážení provozovatele.

V. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČO, zápis v
obchodním či jiném veřejném rejstříku) uvádět pravdivě a bez zbytečného odkladu je aktualizovat.

Osobní  údaje  uživatele  budou  provozovatelem  zpracovány  pouze  po  dobu  trvání  účelu  jejich
zpracování, to jest do konce smluvního vztahu.

Uživatel při souhlasu se smlouvu, tedy odesláním první platby, zároveň vyjadřuje souhlas s těmito
obchodními  podmínkami  a  se  zpracování  osobních  údajů.  Jakýkoliv  z  těchto  souhlasů  může
uživatel kdykoliv odvolat. Odvolání se ovšem může stát důvodem pro výpověď smlouvy.

Uživatel nesmí upravovat, rozmnožovat jakékoliv informace provozovatele nebo z nich vytvářet
souborná či odvozená díla.

Uživatel odpovídá za obsah informací, které byly jím vytvořeny (především položky na webových
stránkách: Kontakty, O mně, Služby, English,  Reference, Jiné) nebo které byly na základě jeho
požadavků upravovány.

Uživatel  není  oprávněn  užívat  loga,  doménová  jména  ani  jiná  označení  či  obchodní  prvky
provozovatele bez provozovatelova písemného souhlasu.

Uživatel  při  používání  webových  stránek  a  služeb  odpovídá  za  veškerou  škodu  způsobenou
provozovateli či dalším osobám.

Uživatel  provozuje,  tedy  si  objedná  či  převede,  svou  doménu  u  doménového  registrátora
INTERNET CZ (Forpsi). Doménu platí uživatel. Provozovatel je při výběru, objednávání, převodu
uživateli nápomocen. V případě žádosti uživatele jej provozovatel zastoupí a doménu, při placení
uživatelem, provozuje sám. Po ukončení smluvního vztahu ji na uživatele bez odkladu převede.

Uživatel provozuje službu MailChimp pro rozesílání newsletterů svým klientům. Provozovatel je
při výběru a nastavení služby uživateli nápomocen. V případě žádosti uživatele jej provozovatel
zastoupí a službu MailChimp provozuje jeho jménem. Po ukončení smluvního vztahu ji na uživatele
bez odkladu převede. Bezplatnost služby MailChimp je omezena počtem klientů a newsletterů.

Uživatel má právo na změnu výběru webových stránek a služeb – včetně jejich úpravy na míru –
vždy po aktualizaci nabídky (portfolia webových stránek na webu profp.cz) provozovatele.
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VI. Ochrana osobních údajů

Uživatel  souhlasí  s  tím,  aby  poskytnuté  osobní  údaje  byly  provozovatelem  zpracovávány  a
uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění
předmětu smlouvy. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je
oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Provozovatel  se  zavazuje  zabezpečit  ochranu  osobních  údajů  v  souladu  se  zákonem  –  před
neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátě, zničení či jinému zneužití.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje uživatele jiným subjektům.

Provozovatel není oprávněn nahlížet do elektronické pošty uživatele s výjimkou situace, kdy si tyto
informace vyžádají státní orgány na základě zákona.

Provozovatel  i  uživatel  se  zavazují  k  mlčenlivosti  o  všech  skutečnostech,  které  se  vzájemně
dozvěděli v souvislosti se zřízením a používáním webových stránek a služeb.

VII. Platby

Jediným přijímaným způsobem platby je bezhotovostní platba na účet provozovatele.

Při neuhrazení platby jsou webové stránky a služby pozastaveny. Při prodlením s platbou o více než
měsíc  jsou  webové  stránky  a  služby  zrušeny  a  provozovatel  uživateli  vypoví  smlouvu.
Pozastavením  nebo  zrušením  webových  stránek  a  služeb  před  ukončením  smlouvy  nezaniká
povinnost uhradit nezaplacené platby.

VIII. Smlouva

K uzavření smlouvy dojde prvním zaplacením platby ze strany uživatele. Smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy do jednoho měsíce ode dne jejího uzavření. Uvedená lhůta
je určena k tomu, aby se uživatel seznámil s webovými stránkami a službami. První platba uživatele
bude ovšem použita na uhrazení práce provozovatele s přípravou stránek a služeb pro uživatele.

Při  ukončení  používání  webových  stránek  a  služeb  nezaniká  uživateli  povinnost  uhradit
nezaplacené platby.

IX. Závěrečná ustanovení

Uživatel i provozovatel se zavazují řešit případné spory nejprve smírnou cestou.

E-mailová korespondence má dle dohody smluvních stran hodnotu písemné formy.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.
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