Obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ pro službu Vizus COOKIES

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VIZUS.CZ S.R.O. PRO SLUŽBU
VIZUS COOKIES
1

POSKYTOVATEL A ZÁKAZNÍK

1.1

Poskytovatel je společnost VIZUS.CZ s.r.o., IČ: 27155315, se sídlem Armády 2793/26, Stodůlky, 155 00
Praha 5, Česká republika, vedená u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 100486 („Poskytovatel“).

1.2

Poskytovatel dodává technické řešení pro správu souhlasu s použitím cookies od společnosti
consentmanager GmbH („Služba“).

1.3

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala Službu („Zákazník“).

1.4

Poskytnutí Služby Zákazníkovi se řídí těmito Obchodními podmínkami společnosti VIZUS.CZ s.r.o. pro
službu Vizus COOKIES („Podmínky“).

2

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se uzavírá přes formulář na webové stránce
Poskytovatele, kde se Zákazník přihlásí přihlašovacími údaji a vybere si doménu nebo domény webů,
pro které chce poskytnout Službu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník udělí souhlas
s těmito Podmínkami.

2.2

Všechny nově objednané domény webů Zákazníka, které Zákazník hostuje u Poskytovatele, budou
automaticky předmětem Služby podle těchto Podmínek a podle toho budou též účtovány, pokud
Zákazník neurčí jinak.

3

POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3.1

Služba zahrnuje poskytnutí, zobrazení a vyžádání souhlasu ke shromažďování souborů cookies, na
základě které, může uživatel webu udělit souhlas s použitím některých či všech cookies, odmítnout
souhlas udělit, případně nereagovat. Součástí Služby je automatizovaná kategorizace a obecný popis
souborů cookies.

3.2

Součástí ceny dle bodu 4.1 těchto Podmínek je použití předem nadefinovaného formátu,
kategorizace a obecného popisu souborů cookies. Individuální úprava textů a designu není součástí
ceny za Službu a lze ji objednat separátně.

3.3

Poskytovatel splní svou povinnost přidáním Služby na web, pro který si Zákazník Službu objednal.
Poskytovatel je oprávněn vložit na web Zákazníka technický kód Služby.

3.4

Poskytovatel dodává Službu od třetí strany, konkrétně od společnosti consentmanager GmbH, a
proto si vyhrazuje možnost Službu kdykoliv změnit, pozastavit či zcela zrušit bez nároku na náhradu,
a to zejména pokud dojde k takové změně Služby ze strany dodavatele.

3.5

Rozsah Služby může Zákazník kdykoliv změnit. Zákazník je oprávněn objednat Službu pro nový web či
další doménu stejného webu, nebo zrušit Službu pro existující web či doménu kdykoliv během trvání
smlouvy.

3.6

Při poskytnutí Služby nedochází k instalaci software, jde o poskytnutí software jako služby (SaaS).
Práva k software, kterým je Služba poskytována, jakožto i veškeré související materiály náležejí třetí
osobě a Zákazník je povinen nakládat se Službou v souladu s těmito právy a nijak je nenarušovat.

4

PLATBY

4.1

Cena za Službu je 100 Kč bez DPH za kalendářní měsíc za každou doménu webu, pro kterou byla
Služba objednána. K ceně bude připočtena DPH v příslušné výši.
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4.2

Služba je hrazena za zúčtovací období dané Smlouvou o provozu a servisní podpoře mezi
Poskytovatelem a Zákazníkem.

4.3

V případě, že Zákazník rozšíří Službu v průběhu zúčtovacího období, bude mu účtována cena za
přidané webové domény dle bodu 4.1 Podmínek až od začátku následujícího zúčtovacího období.
V případě, že Zákazník sníží počet domén webových stránek, pro které je Služba poskytována
v průběhu zúčtovacího období, nevrací se mu poměrná část ceny za nevyčerpané období ze
zúčtovacího období.

4.4

Platba za Službu bude prováděna na základě vystavených faktur.

5

UKONČENÍ SMLOUVY

5.1

Poskytovatel i Zákazník mají právo kdykoliv vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a bez udání
důvodu, a to bez nároku na vrácení poměrné části ceny za nevyčerpané období ze zúčtovacího
období.

6

ODPOVĚDNOST

6.1

Zákazník bere na vědomí, že Služba je technickým řešením pro poskytování souhlasu s uložením
cookies a nezaručuje tudíž soulad celkové implementace s právními předpisy. Poskytovatel zejména
upozorňuje, že obecné texty dodávané se Službou nemusí odpovídat zpracování, které probíhá při
použití cookies u Zákazníka.

6.2

Za soulad souhlasu s použitím cookies a zpracování osobních údajů získaných z cookies s právními
předpisy odpovídá Zákazník. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za soulad Služby a zpracování
osobních údajů s právními předpisy. Zákazník je povinen zkontrolovat, že obsah Služby se všemi svými
náležitostmi odpovídá po formální i materiální stránce právním předpisům.

6.3

Poskytovatel neodpovídá za vzniklé škody nebo ušlý zisk při použití Služby, zejména za škodu na
zařízeních či software Zákazníka, uživatelů či jiné třetí osoby. Poskytovatel taktéž neodpovídá za to,
že Služba nenaruší bezproblémové fungování webu Zákazníka.

6.4

Poskytovatel jakožto dodavatel Služby od třetí osoby nezaručuje úroveň dostupnosti Služby.

7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Poskytovatel má právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit, včetně ceny. Poskytovatel
oznámí změnu Podmínek zasláním emailové zprávy Zákazníkům alespoň 30 dnů předem. Pokud
Zákazník se změnou nesouhlasí, je oprávněn smlouvu vypovědět ke dni účinnosti změny Podmínek.

7.2

Poskytovatel může změnit tyto podmínky z důležitých důvodů, zejména v případě změny funkcionalit
Služby, změny cenové politiky, změna dodavatele Služby, změny právních předpisů, technických
změn, za účelem zabránění zneužívání Služby apod.

7.3

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy a těchto Podmínek
budou řešeny před soudy České republiky příslušnými podle sídla Poskytovatele.

7.4

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 12. 2021.
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