Všeobecné obchodní podmínky
společnosti iBizone s.r.o., IČO: 03814629, se sídlem Korunní 860/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
(dále jen „iBizone“)
1. Předmět a účel všeobecných obchodních podmínek
1.1.

Předmětem a účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava
vzájemných práv a povinností společnosti iBizone, jako poskytovatele a provozovatele
klientského portálu www.ibistore.cz (dále jen „iBistore“), a uživatele, který se na portálu iBistore
sám či prostřednictvím společnosti iBizone v souladu s těmito VOP registroval nebo byl
registrován (dále jen „Uživatel“), při poskytování služeb prostřednictvím portálu iBistore.

1.2.

VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají společnosti iBizone a Uživateli
na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb, kdy momentem uzavření smlouvy je
registrace budoucího uživatele služeb na portálu iBistore, resp. schválení Uživatele společností
iBizone pro plnohodnotné využití portálu iBistore, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

1.3.

Portál iBistore:
1.3.1.spravuje a zobrazuje obchodní, marketingové a další informace o Uživateli, které
Uživatel či iBizone do portálu iBistore za účelem propagace, nabídky služeb a zboží,
hledání dodavatelů, distributorů, prodejců atp. vloží;
1.3.2.zprostředkovává službu tzv. Centrálního objednávání, která Uživateli umožňuje učinit
hromadnou objednávku od více dodavatelů výrobků či služeb najednou.

2. Uživatelský účet
2.1.

Pro registraci do portálu iBistore a aktivaci uživatelského účtu je, pokud nebude dohodnuto
jinak, nezbytné vyplnit registrační formulář, který je přístupný na portálu iBistore. Pro
plnohodnotné využití služeb portálu (zejména přístupu k dále definovaným veřejně
nepřístupným údajům) je třeba schválení Uživatele společností iBizone. Uživatel bere na
vědomí, že na schválení přístupu k veřejně nepřístupným údajům společností iBizone není
žádný právní nárok. Po schválení Uživatele společností iBizone má Uživatel plnohodnotný
přístup do portálu iBistore a k veřejně nepřístupným údajům definovaným níže.
3. Deaktivace Uživatelského účtu

3.1.

Uživatel má možnost v portálu iBistore deaktivovat svůj účet, a to odesláním požadavku na
deaktivaci uživatelského účtu společnosti iBizone, která účet Uživatele deaktivuje bez
zbytečného odkladu od doručení daného požadavku.

3.2.

V případě, že Uživatel společnosti iBizone písemně vysloví nesouhlas se zpracováním
osobních údajů je mu automaticky deaktivován uživatelský účet i přístup do portálu iBistore.

3.3.

Společnost iBizone je oprávněna omezit, změnit, pozastavit či ukončit poskytování služeb
Uživateli, a to i bez udání důvodu. Společnost iBizone je rovněž oprávněna zrušit nebo
zablokovat účet Uživatele. O těchto skutečnostech není společnost iBizone povinna předem
Uživatele jakkoliv informovat.

4. Poplatky
4.1.

Ceny za užívání služeb portálu iBistore jsou, pokud nebude mezi iBizone
dohodnuto jinak, stanoveny aktuálním ceníkem na adrese www.ibistore.cz.

a Uživatelem

4.2.

Aktualizaci ceníku je společnost iBizone povinna zveřejnit na stránkách www.ibistore.cz. Změna
cen je vůči Uživateli účinná dnem uvedeným v ceníku.

4.3.

Faktury budou Uživateli vystavovány v elektronické podobně. Elektronické faktury budou
uloženy a Uživateli k dispozici klientské sekci portálu iBistore. Uživatel bude o jejich uložení
informován e-mailem, který bude obsahovat číslo příslušné faktury. Elektronická faktura se
považuje za doručenou Uživateli 1. (slovy: první) pracovní den po jejím uložení v klientské sekci
Uživatele.

5. Práva a povinnosti společnosti iBizone
5.1.

Společnost iBizone vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na portálu iBistore byly obsaženy přesné a
aktuální informace; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o jejich
přesnost a aktuálnost, a to zejména v případě dat, která jsou přebírána od Uživatelů.

5.2.

Společnost iBizone nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu
zveřejněném Uživateli. Užívání a prohlížení portálu iBistore je na vlastní riziko, s čímž je
Uživatel srozuměn.

6. Práva a povinnosti Uživatele
6.1.

Uživatel prohlašuje, že portál iBistore bude používat pouze k účelu, ke kterému byl vyvinut a
nebude jej používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními
předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, oprávněnými zájmy
společnosti iBizone, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných
prostřednictvím sítě Internet. Uživatel nebude činit nic, co by poškozovalo nebo narušovalo
poskytování služeb prostřednictvím portálu iBistore. V případě porušení povinností uvedených
v tomto článku se Uživatel zavazuje společnosti iBizone smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za
každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty
dotčen.

6.2.

Společnost iBizone umožňuje Uživatelům po jejich přihlášení, resp. schválení společností
iBizone přístup do klientské sekce, která obsahuje informace, které nejsou v internetové síti
veřejně přístupné (dále jen „veřejně nepřístupné údaje“) a které poskytují zcela aktuální
přehled o informacích poskytnutých ostatními Uživateli nebo získaných společnosti iBizone.

6.3.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vyjma kontaktních údajů jako např. telefon, e-mail,
fax apod. budou ostatní údaje o Uživateli zveřejněny v sekci přístupné všem uživatelům portálu
iBistore. Ostatní informace neuvedené výše (veřejně nepřístupné údaje), mimo objednávek
prostřednictvím Centrálního objednávání, budou zveřejněny pouze v klientské sekci, do které
mají přístup pouze registrovaní Uživatelé. Objednávky učiněné prostřednictvím Centrálního
objednávání budou přístupné pouze Uživateli samotnému.

6.4.

Pro předejití všech pochybností společnost iBizone prohlašuje a Uživatel toto potvrzuje, že
Uživatel má možnost kdykoli změnit přístup k údajům a datům uvedeným o daném Uživateli
v portálu iBistore dle čl. 6.3.. Uživatel je sám kdykoli po přihlášení do klientské sekce oprávněn
určit, které údaje a data budou veřejně přístupné všem uživatelům portálu iBistore, tj. i
uživatelům neregistrovaným, dále které údaje a data budou tvořit veřejně nepřístupné údaje a
budou zpřístupněna pouze registrovaným Uživatelům majícím přístup do klientské sekce, a
které údaje a data budou přístupná pouze Uživateli samotného.

6.5.

Společnost iBizone prohlašuje a Uživatel bere na vědomí, že při zprostředkovávání Centrálního
objednávání společnost iBizone nenese žádnou odpovědnost za následnou komunikaci
Uživatele s jednotlivými dodavateli. Ceny a další údaje o jednotlivých výrobcích a službách jsou

na portálu iBistore stanoveny pouze orientačně a společnost iBizone neposkytuje žádnou
záruku, že se ceny či další údaje o jednotlivých dodavatelích výrobků či služeb nebudou lišit.
Společnost iBizone je pouze zprostředkovatelem a Uživateli nevznikají při použití Centrálního
objednávání vůči společnosti iBizone žádné právní nároky.

7. Podmínky přístupu na webové stránky
7.1.

Společnost iBizone neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti
portálu iBistore.

7.2.

Společnost iBizone si vyhrazuje právo odepřít Uživateli přístup k veřejně nepřístupným údajům
či změnit heslo, které tento přístup Uživateli umožňuje, a dle svého vlastního uvážení
rozhodnout, zda Uživateli přidělí nové heslo a obnoví tak jeho přístup k veřejně nepřístupným
údajům. Odepření přístupu Uživatele k veřejně nepřístupným údajům nebo změnu hesla je
společnost iBizone povinna Uživateli oznámit bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím emailu. Společnost iBizone si vyhrazuje právo po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu
omezit Uživateli přístup k veřejně nepřístupným údajům, a to v případě technické poruchy,
rekonstrukce, oprav anebo úprav, což Uživatel bere na vědomí. Společnost iBizone je povinna o
omezení přístupu Uživatelů k veřejně nepřístupným údajům informovat Uživatele bez
zbytečného odkladu a vyvinout maximální úsilí k zajištění přístupu Uživatelů k veřejně
nepřístupným údajům v co nejširším rozsahu jiným způsobem.

7.3.

V důsledku změny hesla, odepření přístupu k veřejně nepřístupným údajům nebo nefunkčnosti
portálu iBistore či webové stránky www.ibizone.cz nevznikají Uživateli vůči společnosti iBizone
žádné nároky.
8. Poskytnutí údajů

8.1.

Uzavřením této smlouvy uděluje Uživatel společnosti iBizone výslovný souhlas se
shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, za účelem úpravy vzájemných
práv a povinností smluvních stran, které vznikají při poskytování služeb prostřednictvím portálu
iBistore. Společnost iBizone bude zpracovávat osobní údaje zejména elektronicky, a to
uložením na serveru společnosti iBizone nebo jiných datových nosičích.

8.2.

Uzavřením této smlouvy uděluje Uživatel společnosti iBizone výslovný souhlas, aby mu byly
společností iBizone zasílány a nabízeny další produkty nebo služby v rámci obchodního styku
anebo zasílány e-maily informující o novinkách a aktuálním dění ve vztahu nebo v souvislosti se
společností iBizone a jejím podnikáním. Uživatel je oprávněn v tomto článku uvedený souhlas
kdykoli písemně odvolat.

8.3.

Uživatel bere na vědomí, že údaje, které poskytne (při registraci, ve svém uživatelském účtu),
poskytuje dobrovolně a je povinen je uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změny je
povinen je aktualizovat.

9. Mlčenlivost
9.1.

Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v rámci
spolupráce se společností iBizone a přístupu k veřejně nepřístupným údajům. Zejména bere na
vědomí, že veškeré veřejně nepřístupné údaje, tzn. údaje zveřejněné v klientské části přístupné
pod přihlašovacím jménem a heslem a heslo samotné, není oprávněn sdělit třetím osobám (s
výjimkou svých zaměstnanců či spolupracovníků, kteří jsou povinni se k tomuto taktéž zavázat).

9.2.

Společnost iBizone se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozvěděla v rámci spolupráce s Uživateli portálu iBistore

10. Závěrečná ustanovení
10.1. VOP, resp. smlouva se řídí českým právem.
10.2. V případě rozporu mezi těmito VOP a smlouvou se přednostně použijí ustanovení smlouvy. V
případě rozporu mezi ustanovením smlouvy, VOP, popisem či informacemi uvedenými na
stránkách www.ibistore.cz či www.ibizone.cz se přednostně použijí ustanovením smlouvy nebo
VOP za použití věty první tohoto ustanovení.
10.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení, vyrozumění nebo jiné obdobné poskytnutí
informací v rámci běžného obchodního styku mezi smluvními stranami mohou být druhé straně
zaslána prostřednictvím e-mailu.
10.4. S ohledem na snahu zlepšovat poskytované produkty, na změny a vývoj právního řádu a
obchodní politiku společnosti iBizone si smluvní strany tímto sjednávají, že společnost iBizone
je oprávněna jednostranně změnit VOP vždy s účinností k 1. dni příslušného kalendářního
měsíce, přičemž nové znění VOP musí být zároveň nejpozději 1. den předchozího kalendářního
měsíce společností iBizone uveřejněno na webových stránkách www.ibistore.cz. Uživatel se
zavazuje, že se vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce na webových stránkách
www.ibistore.cz seznámí s aktuálními verzemi VOP a jejich případnými plánovanými změnami.
Uživatel je oprávněn změnu VOP písemně odmítnout, přičemž toto odmítnutí musí být
společnosti iBizone doručeno nejpozději 5 dní před plánovanou účinností nové verze VOP. Toto
odmítnutí změny VOP se považuje za výpověď smlouvy ze strany Uživatele, přičemž smlouva
bude v takovém případě ukončena k poslednímu dni platnosti původní verze VOP.
10.5. Tyto VOP byly schváleny společností iBizone a nabývají účinnosti dnem 21. 6. 2016.

