Obchodní podmínky
Odesláním formuláře souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami.
Odesláním vyplněného formuláře nevzniká mezi Provozovatelem a Subjektem jakýkoliv
soukromoprávní vztah, Provozovateli ani Subjektu nevzniká vzájemná povinnost plnění.

I. Úvodní ustanovení
1. Pro potřeby těchto Obchodních podmínek se rozumí:
•
•
•
•

Provozovatelem RVC NET s.r.o., IČ 26957159, se sídlem Mánesova 4082/7, 586 01 Jihlava,
Česká republika, e-mail: info@rvcnet.cz,
Subjekt, který je veden v Databázi jako fyzická osoba/společnost pro Poptávku analýzy
aktuálního stavu pro potřeby GDPR (Poptávka),
Databází interní databáze údajů o subjektech vedená provozovatelem.
VOP se rozumí tyto Obchodní podmínky.

2. VOP upravují podmínky mezi Provozovatelem a Subjektem, za nichž bude provozovatel agregovat
a nakládat s osobními údaji a informacemi o subjektu. Ochrana osobních údajů je upravena Zásadami
pro ochranu osobních údajů.
3. Subjekty, které prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách poskytnou své
údaje za účelem zpracování Poptávky Provozovatelem, tak činí dobrovolně, svým jménem.
4. Znění VOP může provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatel e-mailem
informuje Subjekt nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li Subjekt se změnou VOP
souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.

II. Podmínky poskytování služeb
1. Provozovatel je konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje na
webu www.rvcnet.cz, jehož záložku „GDPR“ s odkazem na Microsoft Forms. Subjekt může formulář
vyplnit a odeslat Provozovateli. Podmínky nakládání s osobními údaji se řídí Zásadami pro ochranu
osobních údajů.
2. Provozovatel poskytnuté informace uloží v databázi a může je použít pro kontaktování Subjektu –
za účelem Poptávky analýzy zpracování osobních údajů pro GDPR. Tímto Subjekt uděluje
provozovateli souhlas se zpracováním údajů.
3. Databáze eviduje výhradně informace o Subjektu v rozsahu dle Zásad pro ochranu osobních údajů.
Údaje se do databáze ukládají odesláním vyplněného formuláře dle II. 1 a odsouhlasením VOP.
4. Účelem existence databáze je umožnění navázání kontaktu Subjektu a Provozovatele a sběr dat
pro účely Poptávky. Registrační formulář obsahuje především údaje nezbytné pro naplnění účelu
databáze.
5. Za odeslání formuláře a zajištění provozu databáze se nehradí odměna.
6. Kontakt mezi Provozovatelem a Subjektem proběhne komunikačními prostředky mimo databázi.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo informace o Subjektu do databáze nezahrnout a existující údaje
z databáze odebrat zejména v případě, že získá důvodné pochybnosti o pravosti údajů poskytnutých
Subjektem.
8. Provozovatel je pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

III. Prohlášení Subjektu
1. Subjekt se zavazuje, že:
•
•

Bude své údaje v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím
opětovně vyplněného registračního formuláře či e-mailem zaslaným provozovateli.
Poskytne Provozovateli pravdivé údaje.

2. Subjekty berou na vědomí a souhlasí, že:
•
•
•
•

•
•

Registrační formulář nemusí být dostupný nepřetržitě.
Provozovatel nekontroluje přímo či nepřímo vyplněné údaje Subjektů.
Provozovatel je oprávněn provozování databáze kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.
Zasláním registračního formuláře Subjektu nevzniká nárok na jakékoliv plnění ze strany
Provozovatele s výjimkou práv a povinností souvisejících s ochranou osobních údajů podle
Zásad pro ochranu osobních údajů.
Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou nesprávnými nebo nepravdivými údaji
uvedenými ve formuláři.
Provozovatel nebude poskytovat údaje a informace Subjektů třetím osobám bez předchozího
souhlasu Subjektu.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s databází se řídí právním řádem
České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů
vzniklých v souvislosti s VOP mezi Subjektem a provozovatelem jsou příslušné české soudy, které
budou aplikovat české právo.
2. Tyto VOP nabývají účinnosti 10. 2. 2018.

