PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMFACTORY.CZ
1.

2.

Obecná ustanovení
1.1.

Provozovatelem webových stránek www.formfactory.cz („Formfactory.cz“) je společnost
Form Factory s.r.o., se sídlem Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:
028 62 786, („Provozovatel“), která je oprávněna vykonávat veškerá práva ke stránce
Formfactory.cz. Provozovatel tímto vydává tyto podmínky pro užívání stránek
Formfactory.cz („Podmínky“), které se vztahují na všechny osoby, jež mají v úmyslu užívat
stránky Formfactory.cz.

1.2.

Základní informace o stránkách Formfactory.cz. Formfactory.cz poskytuje uživatelům
online přístup k informacím a různým materiálům (například texty, dokumenty, obrázky,
grafika, loga, autorská díla a jiné informace) (společně jako "Obsah"). S výjimkou sekcí
určených výhradně pro Členy Klubu, jak jsou definováni ve Všeobecných obchodních
podmínkách Provozovatele či pro registrované uživatele stránek Formfactory.cz („Klubové
sekce“), jsou stránky Formfactory.cz přístupné široké veřejnosti.

Právo duševního vlastnictví a omezení
2.1.

Autorské právo. Pokud z obsahu stránek Formfactory.cz nevyplývá něco jiného, je veškerý
jejich Obsah a software (včetně jejich sestavení a uskupení) autorským dílem
Provozovatele nebo třetích stran a je chráněn autorským právem.

2.2.

Licence. Provozovatel stránek Formfactory.cz tímto uděluje uživateli, který přistoupí na
tyto Podmínky v souladu s jejich článkem 4.1 Podmínek, omezenou licenci pro přístup a
osobní užívání stránek Formfactory.cz a jejich Obsahu a softwaru. Bez předchozího
písemného souhlasu Provozovatele však uživatel nesmí jakkoliv zasahovat do technické
podstaty či obsahu stránek Formfactory.cz. Výlučně Provozovatel je oprávněn rozhodovat
o změně, doplnění nebo odstranění stránek Formfactory.cz nebo jejich částí. Uživatel též
není oprávněn komerčně využívat stránky Formfactory.cz, shromažďovat jakýkoliv Obsah
stránek Formfactory.cz za účelem komerčního využití, ať již vlastními silami nebo za
pomocí robotů, extrakčních nástrojů nebo obdobných zařízení. Uživatel rovněž nesmí bez
předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírovat, šířit, duplikovat nebo prodávat
stránky Formfactory.cz nebo jakýkoliv jejich Obsah či software.

2.3.

Ochranné známky. Některá označení umístěná na stránkách Formfactory.cz jsou
registrovanými ochrannými známkami. Uživatel prohlašuje, že tyto ochranné známky
nebude používat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebo jiných vlastníků
příslušných ochranných známek.

2.4.

Jiná práva duševního vlastnictví. Doména stránky Formfactory.cz, názvy produktů nebo
služeb, loga partnerů Provozovatele, obchodní firmy či jiné údaje umístěné na stránkách
Formfactory.cz mohou být předmětem duševního vlastnictví Provozovatele nebo třetích
osob. Uživatel prohlašuje, že tyto nebude používat bez předchozího písemného souhlasu
Provozovatele nebo příslušných třetích osob.

2.5.

Omezení uživatele při používání stránek Formfactory.cz. Použití stránek Formfactory.cz
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nebo pokus o použití těchto stránky za jakýmkoliv nezákonným, podvodným nebo
neoprávněným účelem je přísně zakázáno. Uživatel též nesmí vyvinout jakoukoliv činnost,
která by mohla poškodit, přetížit, vyřadit z činnosti nebo narušit kterýkoliv server stránek
Formfactory.cz, nebo která by mohla zasáhnout do řádného fungování stránek
Formfactory.cz. Uživateli je dále zakázáno v souvislosti s činností na stránkách
Formfactory.cz jakýmkoliv způsobem usilovat o neoprávněné získání přístupu k
uživatelským účtům, počítačovým systémům nebo sítím prostřednictvím prostředků
počítačového pirátství.

3.

2.6.

Uživatel se zavazuje, že nebude na stránky Formfactory.cz nahrávat nebo přenášet žádný
obsah, který je nezákonný, vulgární, hanlivý nebo jinak nevhodný. Provozovatel za takový
obsah nenese žádnou odpovědnost a je oprávněn jej kdykoli na základě vlastního uvážení
smazat.

2.7.

Provozovatel je oprávněn jakékoliv příspěvky uživatelů na stránkách Formfactory.cz
jakkoliv užívat mj. i ke své propagaci, přičemž je oprávněn při citování příspěvku uživatele
uvést křestní jméno a první písmeno příjmení uživatele, popř. uvést nick uživatele, pokud jej
uživatel na stránkách Formfactory.cz používá.

2.8.

Uživatel prohlašuje, že nebude při používání stránky Formfactory.cz používat nebo
nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně nebo jiný software nebo programy, které
mohou poškodit počítač nebo majetek třetí osoby.

Obsah stránek a odpovědnost uživatele a provozovatele
3.1.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve stránkách Formfactory.cz je informativního
charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.

Informace o produktech a službách. Na stránkách Formfactory.cz zveřejňuje Provozovatel,
kromě jiného, též informace o jím nabízených produktech a službách, přičemž se při jejich
zveřejňování snaží, aby informace o těchto produktech a službách byly co nejpřesnější.
Přesto provozovatel upozorňuje uživatele, že veškeré informace umístěné na stránkách
Formfactory.cz týkající se produktů a služeb nabízených Provozovatelem slouží pouze k
informativním účelům, přičemž konkrétní podmínky nalezne uživatel ve smluvní
dokumentaci vztahující se k příslušnému produktu nebo službě, popř. v aktuálně platných
Všeobecných obchodních podmínkách.

3.3.

Informace poskytnuté třetími stranami. Některé z informací zveřejněných na stránkách
Formfactory.cz přebírá Provozovatel ze zdrojů poskytnutých mu třetími stranami, které
považuje za důvěryhodné. Provozovatel nicméně neodpovídá za správnost a aktuálnost
těchto informací.

3.4.

Změna Obsahu. Provozovatel je oprávněn kdykoliv dle vlastního uvážení změnit vzhled
nebo Obsah stránek Formfactory.cz. Provozovatel také může kdykoliv ukončit nabízení
jednotlivých služeb nebo produktů, a to i bez předchozího oznámení.

3.5.

Odpovědnost uživatele. V případě vzniku újmy (škody) Provozovateli nebo třetí straně
způsobené v důsledku používání stránek Formfactory.cz uživatelem v rozporu s právními
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předpisy, smluvními závazky s Provozovatelem nebo těmito Podmínkami, je uživatel
povinen poskytnout Provozovateli nebo třetí straně náhradu takové újmy, včetně
přiměřených nákladů na právní zastoupení. Při používání stránek Formfactory.cz
uživatelem v rozporu s právními předpisy, smluvními závazky s Provozovatelem nebo
těmito Podmínkami, je Provozovatel oprávněn, mimo jiné, odejmout uživateli povolení či
licenci k užívání stránek Formfactory.cz, popř. smazat jeho uživatelský účet.
3.6.

4.

Odpovědnost Provozovatele. Provozovatel stránek Formfactory.cz nenese odpovědnost za
jakoukoliv případnou újmu (škodu) způsobenou uživateli v souvislosti s používáním stránek
Formfactory.cz. Provozovatel rovněž neodpovídá za reklamní prezentaci či jinou propagaci
třetích stran na stránkách Formfactory.cz ani za obsah internetových stránek třetích osob,
které uživatel navštíví prostřednictvím odkazů na stránkách Formfactory.cz.

Souhlas
4.1.

Souhlas uživatele s Podmínkami. Přístupem na stránky Formfactory.cz, jejich prohlížením
nebo použitím, uživatel potvrzuje, že se s těmito Podmínky pečlivě seznámil, že Podmínky
plně pochopil a vyjadřuje s Podmínkami bez výhrad svůj souhlas a vůli být Podmínkami
vázán. Dále prohlašuje, že při používání Formfactory.cz bude jednat v souladu s veškerými
příslušnými zákony a nařízeními, které se na něj jako uživatele stránek Formfactory.cz
vztahují. Pokud z jakéhokoliv důvodu uživatel nesouhlasí s Podmínkami či s některými
jejich částmi, není oprávněn používat stránky Formfactory.cz ani jakýkoliv Obsah umístěný
na stránkách Formfactory.cz.

4.2.

Souhlas uživatele se zpracováváním osobních údajů. Přístup na stránky Formfactory.cz,
případně na vybrané služby poskytované na stránkách Formfactory.cz, může být podmíněn
poskytnutím určitých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.

4.3.

Provozovatel prohlašuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními
předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto
údaje získávány a uživatel používáním stránek Formfactory.cz vyslovuje souhlas s výše
uvedeným postupem Provozovatele.

4.4.

Bližší informace o ochraně osobních údajů naleznou uživatelé ve Všeobecných obchodních
podmínkách.

4.5.

Souhlas uživatele se zasíláním informací. Některé služby Poskytovatele uváděné na
stránkách Formfactory.cz mohou být podmíněny vyslovením souhlasu uživatele se
zasíláním informací, který uživatel uděluje při registraci uživatele jako Člena Klubu. Udělený
souhlas je možná kdykoliv odvolat zasláním emailu s tímto požadavkem na adresu
hello@formfactory.cz. Uživatel bere na vědomí, že neudělení souhlasu se zasíláním
informací, případně jeho odvoláním, může mít za následek nefunkčnost některých služeb
poskytovaných na stránkách Formfactory.cz.

4.6.

Používání cookies. Stránky Formfactory.cz používají tzv. cookies, což jsou informace, které
může internetový server umístit na počítač uživatele během návštěvy uživatele na příslušné
internetové stránce. Cookies jsou používány za účelem zvýšení pohodlí uživatele, neboť
umožňují internetové stránce rozpoznat nastavení uživatele z předchozí návštěvy a uživatel
3

tak nemusí při každé další návštěvě internetové stránky znovu zadávat své údaje. Cookies
stránek Formfactory.cz neshromažďují citlivé osobní údaje. Pokud však nechce uživatel
cookies při návštěvě stránek Formfactory.cz používat, může si tuto možnost jednoduše
nastavit ve svém internetovém prohlížeči. Uživatel bere na vědomí, že pokud se uživatel
rozhodne odmítnout používání cookies, může toto odmítnutí mít za následek, že uživatel
nebude moci využívat některých služeb nebo funkcí stránek Formfactory.cz.
5.

6.

Zabezpečení a provoz
5.1.

Přístup do Klubových sekcí - hesla, účty a zabezpečení. Uživatel získá přístup do
Klubových sekcí, pouze pokud je Členem Klubu nebo registrovaným uživatelem stránek.
Podmínky členství v Klubu jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách
Provozovatele.

5.2.

Uživatel je plně odpovědný za zachování důvěrnosti svého přihlašovacího jména a hesla.
Uživatel též odpovídá za veškerou činnost na stránkách Formfactory.cz, uskutečněnou pod
jeho přihlašovacím jménem a heslem. Provozovatel není povinen nahradit uživateli újmu
(škodu), kterou uživatel utrpí v souvislosti s použitím jeho přihlašovacího jména nebo hesla
třetí osobou. V případě ztráty přihlašovacího jména a/nebo hesla nebo jejich
neoprávněného použití nebo v případě jakéhokoliv porušení bezpečnosti, je uživatel
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Provozovatele. Uživatel je povinen
nahradit případnou újmu (škodu) která vznikne Provozovateli nebo třetí osobě v důsledku
použití uživatelského jména nebo hesla uživatele třetí osobou.

5.3.

Monitorování obsahu. Provozovatel je oprávněn kdykoliv uzná za vhodné monitorovat
obsah stránek Formfactory.cz vč. Klubových sekcí za účelem sledování jejich obsahu,
předcházení škodám, prověřování dodržování právních předpisů, smluv, OP a těchto
Podmínek.

Závěrečná ustanovení
6.1.

Změna Podmínek. Tyto Podmínky mohou být Provozovatelem průběžně měněny a
doplňovány, a to bez předchozího upozornění, přičemž změny a doplňky Podmínek jsou
účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránkách Formfactory.cz. Provozovatel proto
doporučuje uživateli při užívání stránek Formfactory.cz pravidelně kontrolovat aktuální
znění Podmínek.

6.2.

Postoupení. Uživatel není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z
těchto Podmínek nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu
Provozovatele.

6.3.

Rozhodné právo. Tyto Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních
stran, jež nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých
právních předpisů.

6.4.

Účinnost. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 23. ledna 2017.
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