PODMIENKY používania Profilu Záujemcu a použitia fotografií a iných diel v rámci Zdieľaného webového rozhrania spoločnosti: Slevomat.cz, s.r.o., IČO:
24698059, so sídlom Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 01, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel C, vložka 166961, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky: Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka
Slovensko, IČO: 46 031 103, Mlynské Nivy č. 73, 821 05 Bratislava, SR, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka
1938/B, pre Záujemcu (ďalej len „Podmienky“)
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Výklad pojmov
„Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť Slevomat.cz, s.r.o., IČO: 24698059, DIČ: CZ24698059, so sídlom Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ
118 01, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 166961, podnikajúca na území Slovenskej
republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky: Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko, IČO: 46 031 103, DIČ: 4020309887, IČ
DPH: SK4020309887, so sídlom Mlynské Nivy č. 73, 821 05 Bratislava, SR, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,
oddiel Po, vložka 1938/B.
„Záujemca“ je podnikateľ, ktorý má záujem pravidelne využívať služby Poskytovateľa a ponúkať svoje služby a/alebo tovary prostredníctvom
Portálu tretím osobám (zákazníkom) a to za využitia Zdieľaného webového rozhrania Poskytovateľa a teda uzatvárať Sprostredkované zmluvy so
Zákazníkmi využívajúc pri tom služby Poskytovateľa za podmienok dojednaných v uzavretej príslušnej Jednotlivej zmluve (v tomto prípade
Jednotlivej zmluve všeobecnej).
„Zákazník“ je tretia osoba, ktorá má prostredníctvom Portálu možnosť uzatvoriť so Záujemcom Sprostredkovanú zmluvu.
„Zdieľané webové rozhranie“ je internetová stránka sprístupnená Poskytovateľom Záujemcovi, (i) kde je Záujemcovi a Poskytovateľovi najmä
umožnené zostavovať a špecifikovať podmienky, za ktorých by mal Záujemca záujem s Poskytovateľom uzavrieť Jednotlivú zmluvu všeobecnú a
odosielať Poskytovateľovi Podnet, a prijímať Poskytovateľove Návrhy na uzavretie Jednotlivej zmluvy všeobecnej, (ii) kde sú Poskytovateľom
evidované Unikátne kódy Voucherov, a (iii) kde Záujemca v súlade s Jednotlivou zmluvou všeobecnou a/alebo VOP overuje platnosť Voucherov,
označuje ich využitie, môže vytvárať Zákazníkom rezervácie a sleduje štatistiky o celkovom využití Voucherov a môže v obmedzenej miere
komunikovať s Poskytovateľom a/alebo Zákazníkmi, a to prostredníctvom príspevkov do diskusie a kde nájde ďalšie informácie o Akcii a/alebo
Jednotlivej zmluve všeobecnej, najmä Jednotlivú zmluvu všeobecnú, VOP Poskytovateľa a ďalšie dokumenty, a (iv) kde Záujemca môže
Poskytovateľovi odosielať Podnet.
„Portál“ je portál hromadného nakupovania, t.j. internetová stránka www.slevomat.cz a/alebo www.zlavomat.sk prevádzkovaná Poskytovateľom,
prostredníctvom ktorej majú Zákazníci po dobu Akcie možnosť uzatvoriť so Záujemcom Sprostredkovanú zmluvu a získať/obdržať Voucher.
„Profil“ znamená profil Záujemcu vytvorený prostredníctvom Zdieľaného Webového rozhrania na Portáli Slevomat.cz a/alebo Portáli Zlavomat.sk,
ktorého obsah je vytvorený Záujemcom a/alebo Poskytovateľom, a ktorý obsahuje základné informácie o Záujemcovi podľa funkcionalít Profilu,
medzi ktoré môžu patriť najmä hodnotenia Zákazníkov, prehľad Akcií, prehľad prevádzok a pod...
Obsah Profilu
Záujemca súhlasí s tým, aby obsah Profilu vytváral taktiež Poskytovateľ. Pokiaľ Záujemca nebude súhlasiť s obsahom Profilu vytvoreným
a zverejneným Poskytovateľom, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa a písomne mu oznámiť svoje výhrady k zverejnenému obsahu. Poskytovateľ je
povinný v primeranej dobe, výhrady Záujemcu zapracovať a/alebo predmetný obsah zmazať.
Záujemca sa zaväzuje, že bude na Profil umiestňovať iba taký obsah, ktorý bude pravdivý, aktuálny, a ktorý neodporuje právnemu poriadku Českej
ani Slovenskej republiky, najmä nevyvoláva nebezpečné zámeny služieb a/alebo tovaru, klamlivú reklamu a.i., ani neoprávnene nezasahuje do práv
tretích osôb a Záujemca bude oprávnený takýto obsah používať podľa týchto Podmienok, najmä k propagácii Portálu, Záujemcu a/alebo
Poskytovateľa a ich služieb.
Poskytovateľ a Záujemca sa dohodli, že pokiaľ obsah vložený Záujemcom na Profil spĺňa znaky diela v zmysle ust. § 3 zákona č. 185/2015 Z.z.,
Autorský zákon, v aktuálnom znení (ďalej iba „AZ“), najmä ak sa jedná o fotografie, texty a.i. (ďalej iba „Dielo“), udelí Záujemca Poskytovateľovi
okamihom vloženia takéhoto Diela na Profil oprávnenie k výkonu právo Dielo použiť (ďalej iba „Licencia“) v pôvodnej, spracovanej či inak
zmenenej podobe, a to v neobmedzenom rozsahu, všetkými v tej dobe známymi spôsobmi použitia a Poskytovateľ od Záujemcu Licenciu prijíma.
Licencia sa udeľuje ako nevýhradná, bezplatná, bez územného či množstvového obmedzenia a na celú dobu trvania autorských práv, pričom
Poskytovateľ nie je povinný Licenciu využiť.
Záujemca výslovne udeľuje Poskytovateľovi súhlas (i) k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do Diela. Poskytovateľ je k zverejňovaniu, úpravám,
modifikáciám, skúmaniu, prekladu, spracovaniu, zostavovaniu, ako aj dokončeniu Diela a jeho jednotlivých častí Poskytovateľom alebo treťou
osobou, ktorú si Poskytovateľ zvolí, k jeho skráteniu, deleniu, spojeniu s inými autorskými dielami v dielo nové, k zaradeniu Diela do diela
súborného, a to i bez súčinnosti Záujemcu, a k použitiu Diela po zmene, úprave či inému zásahu, v spojení s iným dielom či v rámci súborného diela
menom Poskytovateľa alebo tretej osoby, (ii) poskytnutí ďalšej licencie a/alebo postúpenia Licencie k Dielu na tretiu osobu.
Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek i bez predchádzajúceho upozornenia obsah Profilu upraviť, zmeniť a/alebo odstrániť, a to z akéhokoľvek
dôvodu. Pre vylúčenie pochybností berie Záujemca na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený Dielo použiť v jednotlivých akciách Záujemcu a/alebo
tretích osôb na Portáli a/alebo Dielo zverejnené Záujemcom na Profile upraviť a nahradiť takto upraveným Dielom.
Záujemca sa najmä zaväzuje, že obsah (najmä Diela) ním vložený na Profil neporušuje práva tretích osôb, ani akékoľvek právne predpisy a Záujemca
je oprávnený k ich šíreniu, použitiu a predávaniu Poskytovateľovi a najmä k udeleniu Licencie k Dielam, a to v rozsahu a za účelom podľa týchto
Podmienok, najmä k propagácii Portálu, Záujemcu a/alebo Poskytovateľa a ich služieb. Záujemca ďalej výslovne prehlasuje, že pokiaľ sú obsahom
Diela písomnosti, rozmnoženiny, zvukové či obrazové záznamy týkajúce sa konkrétnej osoby alebo jeho prejavu osobnej povahy, získal od takejto
osoby Záujemca súhlas so spracovaním (najmä zachytením a rozširovaním podoby danej osoby) takýchto rozmnoženín či záznamov (najmä
fotografií, video záznamov a hlasových záznamov) a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov, a to v rozsahu, aby mohol Záujemca udeliť
Poskytovateľovi Licenciu tak, ako je popísaná v týchto Podmienkach.
Záujemca prehlasuje a zaväzuje sa, že je oprávnený udeliť Licenciu k Dielam. Pokiaľ by ktokoľvek dôvodne a právne záväzným spôsobom (i)
obmedzoval práva Poskytovateľa v súvislosti s poskytnutou Licenciou alebo (ii) mu bránil v jeho riadnom výkone, a to v dôsledku nepravdivosti
prehlásenia Záujemcu podľa predchádzajúcej vety, je Záujemca povinný a zaväzuje sa na vlastné náklady takémuto jednaniu v súčinnosti
s Poskytovateľom zabrániť a uhradiť Poskytovateľovi vzniknutú ujmu.

Záujemca používaním Profilu vyššie uvedené „Podmienky používania Profilu“ prijíma.

