Licenční podmínky:
Provozovatelem internetové stránky www.body-analyzer.com je PERUN SK s.r.o. se sídlem:
1. mája 131/20, SK-96001 Zvolen, IČO: 50 402 935, DIČ: 2120312106, zapsané v Obchodním
rejstříku vedeném Okresním soudem v Banské Bystrici, oddíl: vložka: č. 30163/S (dále jen
provozovatel).



Provozovatel je v souladu se zákonem č. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech
souvisících s autorským právem oprávněn provozovat majetková práva k těmto
internetovým stránkám.



Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním
stránek www.body-analyzer.com a ani za obsah a škody způsobené používáním stránek
patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.bodyanalyzer.com .



Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické
podstaty anebo obsahu stránek www.body-analyzer.com. Právo realizovat změny,
odstranění anebo doplnění jakýchkoli součástí stránek má výhradně Provozovatel.



Je zakázáno přenášet na internetové stránky www.body-analyzer.com, anebo jejich
prostřednictvím odesílat jakékoli materiály a informace odporující dobrým mravům anebo
porušujícím právní předpisy.



Přebírání a šíření údajů z internetových stránek www.body-analyzer.com je dovoleno s
podmínkou uvedení jejich zdroje. Tímto však nejsou dotčeny podmínky k používání
nabízených programů Provozovatele; tyto se řídí samostatnými licenčními podmínkami.



Poskytovatel poskytuje návštěvníkům stránek možnost vytvářet si odkazy na
stránky www.body-analyzer.com a umísťovat je do dokumentů a na jiné internetové
stránky.



Připomínky k obsahu a vzhledu stránek lze zasílat Provozovateli na adresu info@bodyanalyzer.com .

Ochrana osobních údajů


Kliknutím na souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete jako dotčená osoba svůj
dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu
zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých
zákonů provozovateli PERUN SK s.r.o. se sídlem: 1.mája 131/20, SK-96001 Zvolen, IČO:
50 402 935 (dále jen „provozovatel“), v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, e-mail.
Uvedené údaje se budou zpracovávat po dobu 5 let od jejich poskytnutí. Svůj souhlas
můžete kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na info@body-analyzer.com anebo
písemně na adresu provozovatele.



Poskytnuté osobní údaje se mohou dále poskytovat a zpřístupňovat příjemcům a třetím
osobám jen tehdy, vyžaduje-li to zvláštní zákon a údaje se nezveřejňují. V případě zájmu
Vám bude poskytnut jejich aktuální seznam.



V případě vašeho požadavku máte právo, aby oprávněná osoba, která bude
zpracovávat výše uvedené osobní údaje, prokázala svou totožnost, případně
poskytla další doplňující údaje podle § 15 zákonu. Vaše práva při zpracování osobních
údajů upravuje § 28 zákonu.

Práva dotčených osob podle § 28 zákonu
(1) Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:
a) potvrzení, jsou-li, či nejsou-li osobní údaje o ní zpracovávány,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním
systému v rozsahu podle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí
podle odseku 5 je dotčená osoba oprávněná obeznámit se s postupem zpracování
a vyhodnocování operací,
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal její osobní
údaje ke zpracování,
d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování,
e) opravu anebo likvidaci svých nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů,
které jsou předmětem zpracování,
f) likvidaci jejích osobních údajů, kterých účel zpracování se skončil; jsou-li předmětem
zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení
zákonu,
h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho
platnosti, zpracovává-li provozovatel osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.
(2) Právo dotčené osoby podle odseku 1 písm. e) a f) lze omezit, vyplývá-li takové omezení
ze zvláštního zákonu anebo byla by-li jeho uplatněním porušena ochrana dotčené osoby,
anebo porušena práva a svobody jiných osob.
(3) Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat proti
a) zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou anebo budou
zpracovávány k účelům přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm.
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) k účelům přímého marketingu
v poštovním styku, anebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) k účelům přímého
marketingu.
(4) Dotčená osoba na základě písemné žádosti anebo osobně, nesnese-li věc odklad, má
právo u provozovatele kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů v případech podle §
10 ods. 3 písm. a), e), f) anebo g) vyslovením oprávněných důvodů anebo předložením

důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou
anebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny;
nebrání-li tomu zákonní důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná,
provozovatel je povinen osobní údaje, kterých zpracování dotčená osoba namítala, bez
zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jen co to okolnosti umožní.
(5) Dotčená osoba na základě písemné žádosti anebo osobně, nesnese-li věc odklad, má dále
právo u provozovatele kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí provozovatele, které by
mělo pro ni právní účinky anebo významný dosah, vydá-li se takové rozhodnutí výlučně na
základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotčená osoba má právo
žádat provozovatele o prozkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od
automatizované formy zpracování, přičemž je provozovatel povinen žádosti dotčené osoby
vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při prozkoumaní rozhodnutí bude mít oprávněná
osoba; o způsobu prozkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu
ve lhůtě podle § 29 ods. 3. Dotčená osoba nemá toto právo jenom v případě, ustanovuje-li to
zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zabezpečení oprávněných zájmů dotčené
osoby, anebo vydal-li provozovatel v rámci předsmluvních vztahů anebo během existence
smluvních vztahů rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotčené osoby, anebo udělal-li
provozovatel na základě smlouvy jiná přiměřená opatření k zabezpečení oprávněných zájmů
dotčené osoby.
(6) Uplatní-li dotčená osoba své právo
a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za
podanou podle tohoto zákonu; žádost podanou elektronickou poštou anebo faxem dotčená
osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů dní ode dne jejího odeslání,
b) osobně ústní formou do zápisnice, z které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se
domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápisnici, jeho podpis a podpis dotčené osoby; kopii zápisnice
je provozovatel povinen odevzdat dotčené osobě,
c) u zprostředkovatele podle písmene a) anebo písmene b), je ten povinen tuto žádost anebo
zápisnici odevzdat provozovateli bez zbytečného odkladu.
(7) Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může
podat úřadu návrh k začetí řízení o ochraně osobních údajů.
(8) Nemá-li dotčená osoba způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,15) její práva může
uplatnit zákonný zástupce.16)
(9) Nežije-li dotčená osoba, její práva, která jí náležela podle tohoto zákonu, může uplatnit
blízká osoba.17)
Použití údajů


Při vyplnění formulářů jsou vyžadovány některé informace, které mohou být potřebné pro
vybavení požadavků návštěvníků stránek. Provozovatel kromě těchto vědomě
poskytnutých údajů údaje nezpracovává ani nezískává žádné další informace
o zákaznících, např. během jejich návštěvy stránek www.body-analyzer.com, stahování
programů a využívání ostatních služeb poskytovaných na stránkách.



Všechny údaje, které použivatel poskytne Provozovateli, jsou zpracovány ve smyslu
Zákonu a nejsou poskytnuty třetím osobám. Použivatel má právo písemně požádat o
poskytnutí informací, které osobní údaje o něm Provozovatel eviduje.



Provozovatel si vyhrazuje právo použít poskytnuté kontaktní údaje návštěvníků stránek a
svých zákazníků k zasílání informací potřebných pro využití produktů, služeb, jako i k
informování o jiných skutečnostech.



Každý návštěvník stránek anebo zákazník má právo požádat o vyřazení ze seznamů
k zasílání těchto informací ze strany Provozovatele.

Právní informace stránek www.body-analyzer.com platí s účinností od 10. 10. 2014.
Všeobecné obchodní podmínky PERUN SK s.r.o.
I. Úvodní ustanovení
1) Tyto Všeobecné obchodné podmínky (dále jen VOP) blíže vymezují základní obchodní
podmínky a vztahy mezi společností PERUN SK s.r.o. se sídlem: 1. mája 131/20, SK-96001
Zvolen, IČO: 50 402 935, DIČ: 2120312106, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem v Banské Bystrici, oddíl: vložka: č. 30163/S (dále jen provozovatel) a její
zákazníky v oblasti prodeje produktů a tovaru a poskytovaní služeb. Podmínky a vztahy
neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem Slovenské republiky.
2) Je-li smluvní stranou spotřebitel, vztahy neupravené VOP se řídí zákonem č. 40/1964 Z. z.
Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotřebitele,
v platném znění, zákonem č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji tovaru anebo
poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo
provozních prostor prodávajícího, v platném znění, zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně
osobních údajů, v platném znění, licenčními podmínkami PERUN SK s.r.o. k programu Body
Analyzer a reklamačním řádem PERUN SK s.r.o.
3) Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené VOP
zákonem č. 513/1991 Z. z., Obchodního zákoníku, v platném znění, ustanoveními zákonu č.
185/2015 Z. z., O autorském právu, v platném znění, licenčními podmínkami PERUN SK s.r.o.
podmínkami internetových služeb a reklamačním řádem PERUN SK s.r.o.
4) Kontaktní údaje:
Poštovní adresa: PERUN SK s.r.o. 1.mája 131/20, SK-96001 Zvolen
IČO: 50 402 935
DIČ: 2120312106
č. ú. 4023609562/7500
IBAN SK 19 7500 0000 0040 2360 9562

E-mail: info@body-analyzer.com.
II. Vymezení pojmů
1) Poskytovatelem se rozumí společnost PERUN SK s.r.o. se sídlem: 1. mája 131/20, SK-96001
Zvolen, IČO: 50 402 935, DIČ: 2120312106, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem v Banské Bystrici, oddíl: vložka: č. 30163/S.
2) Nabyvatelem se rozumí kupující anebo spotřebitel, který nabyl produkt od společnosti
PERUN SK s.r.o. anebo od jejího registrovaného prodejce.
3) Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavíraní a plnění smlouvy nekoná v rámci své
podnikatelské činnosti. Za spotřebitele není pro účely těchto VOP považován ani kupující,
který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno
a identifikační číslo.
4) Kupujícím se rozumí podnikatel (fyzická anebo právnická osoba, která není ve smyslu
těchto VOP spotřebitelem), který s poskytovatelem uzavírá kupní smlouvu za účelem svého
podnikání.
5) Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a nabyvatelem, které
předmětem je tovar anebo služba s výjimkou počítačového programu.
6) Licenční smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a nabyvatelem,
které předmětem je počítačový program.
7) Webovým sídlem se rozumí internetové stránky poskytovatele www.body-analyzer.com .
III. Informace o produktech, službách a jejich cenách
1) Informace o produktech a službách poskytovatele jsou veřejně dostupné na webovém
sídle poskytovatele a v tištěných materiálech. Na vyžádání nabyvatele lze tyto informace
poskytnout v sídle poskytovatele anebo v některé z jeho poboček a k dispozici jsou i v
aktuálních tištěných materiálech vydávaných poskytovatelem. Ceny produktů a služeb
poskytovatele jsou upraveny aktuálním ceníkem uvedeným na webovém sídle
poskytovatele. Všechny ceny produktů a služeb jsou uvedeny s DPH a taktéž bez DPH.
IV. Vybavování objednávek
1) Objednávku může kupující vystavit v centrále anebo pobočkách poskytovatele a to
osobně, telefonicky, e-mailem, na webovém sídle poskytovatele na základě vyplnění
objednávkového formuláře anebo v internetovém systému Zóna pro klienta (www.bodyanalyzer.com). Realizací objednávky nabyvatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami,
akceptuje ponuku poskytovatele a závazně objednává předmět objednávky. Objednávka je
návrhem kupní smlouvy anebo smlouvy o poskytnutí služeb. K uzavření kupní smlouvy
dochází momentem odeslání objednávky nabyvatelem a její přijetí poskytovatelem anebo na

základě objednávky nabyvatele a přímo její plnění poskytovatelem. Kupní smlouva může být
uzavřena i ústně, ale i odevzdáním předmětu koupě nabyvateli.
2) Je-li kupní smlouva uzavřena se spotřebitelem, návrhem k uzavření kupní smlouvy je
umístnění nabízeného tovaru na webovém sídle poskytovatele. Uskutečněním objednávky
nabyvatelem dochází ke vzniku smlouvy a nabyvatel vyslovuje souhlas s těmito VOP. Přijetí
objednávky poskytovatel potvrdí spotřebiteli e-mailem na e-mailovou adresu zadanou
spotřebitelem. Toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu lze
měnit anebo rušit jen na základě dohody stran anebo na základě zákonem stanovených
důvodů. Objednávku s dodatkem anebo odchylkou smluvní strany nepovažují za přijetí
objednávky. Nabídka musí být nabyvatelem přijata bez jakýchkoli výhrad, případně
poskytovatel na žádost spotřebitele vypracuje upravenou nabídku. V případě cenové
kalkulace anebo ponuky je smlouva uzavřena momentem odsouhlasení cenové kalkulace
anebo nabídky oběma smluvními stranami.
3) Uzavřením smlouvy uděluje nabyvatel současně souhlas k zasílání informací týkajících se
počítačových programů, služeb a tovaru, ale i souvisících služeb a produktů, a to jak
v písemné, tak i v elektronické podobě. Tento souhlas může být nabyvatelem kdykoli
odvolán písemnou formou na adresu sídla poskytovatele.
4) Poskytovatel v co nejkratším termínu, obvykle však do 3 pracovních dní, vybaví
objednávku odesláním produktu anebo poskytnutím služby, anebo objednávku potvrdí.
V. Odstoupení od smlouvy
1) Je-li smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, spotřebitel je oprávněn
odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákonu č. 102/2014 Z. z. o
ochraně spotřebitele ve lhůtě 14 dní od převzetí tovaru anebo ode dne uzavření smlouvy o
poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči (počítačový program)
anebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Tovar se považuje za převzatý spotřebitelem
momentem, kdy spotřebitel převezme všechny části objednaného tovaru. Spotřebitel může
odstoupit od s smlouvy, předmětem které je dodání tovaru, i před začetím plynutí lhůty
k odstoupení od smlouvy.
2) Právo k odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel uplatnit následujícím způsobem:
Spotřebitel kontaktuje poskytovatele, nejlépe písemně dopisem anebo e-mailem a uvede, že
odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, datumu objednání, svého jména, adresy
a čísla účtu k vrácení platby. Spotřebitel může použít i formulář k odstoupení od smlouvy,
který je zveřejněný na webovém sídle poskytovatele. Poskytovatel mu ihned po přijetí
odstoupení potvrdí jeho přijetí e-mailem.
3) Platby přijaté od spotřebitele lze vrátit i poštovní poukázkou, byl-li tovar uhrazen formou
dobírky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno poskytovateli nejpozději poslední den 14
denní lhůty. Spotřebitel musí v případě využití práva k odstoupení od smlouvy do 14 dní od

převzetí odevzdat anebo doručit poštou na adresu sídla poskytovatele všechno, co na
základě kupní smlouvy získal. Při odstoupení od smlouvy bude spotřebiteli vrácena částka za
tovar a náklady dodání tovaru, které zaplatil. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel
jenom náklady na vrácení tovaru poskytovateli, tedy poštovné na zpětné zaslání tovaru.
V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude tovar zpětně vrácen nabyvateli na
jeho náklady.
4) Spotřebitel pošle v zásilce i originál dokladu o zakoupení tovaru. V případě odstoupení od
koupě počítačového programu musí byť tento v původním neporušeném originálním obalu
(zásilka nesmí být vůbec otevřena), nesmí být vůbec použitý (nesmí dojít k jeho aktivaci
podle Licenční smlouvy) a musí byť kompletní. V případě odstoupení od koupě tovaru, je
možné vrácení tovaru i v poškozeném obalu v důsledku rozbalení tovaru, tovar ale musí být
nepoškozený a kompletní. Při vrácení poškozeného anebo nekompletního tovaru může
poskytovatel od spotřebitele vyžadovat kompenzaci v rozsahu poškození tovaru. Proto se
doporučuje vrácený tovar pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.
5) Právo k odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:
a) k poskytování služeb, začalo-li se s jejich plněním s jeho souhlasem před uplynutím lhůty
14 dní od převzetí plnění kromě školení, které lze bezplatně stornovat anebo změnit
nejpozději do 2 pracovních dní, do 12:00 hod., od pracovního dne, který předchází původně
objednaný termín konání,
b) k dodávce tovaru upraveného podle pokynů spotřebitele anebo pro jeho osobu,
c) k dodávce počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal (otevřel
poštovní zásilku).
6) Odstoupení od smlouvy je neplatné, nebude-li projev vůle o odstoupení od smlouvy
doručen poskytovateli do 14. dne od převzetí počítačového programu anebo tovaru.
7) Není-li nabyvatelem kupující, pak nelze uplatnit právo k odstoupení od smlouvy bez
existence zákonných důvodů k odstoupení.
VI. Dodací podmínky
1) Tovary lze převzít osobně v kterékoli pobočce poskytovatele anebo zaslat poštou.
2) Při objednávce tovaru poskytovatel účtuje poštovné a balné podle platného ceníku
zveřejněného na jeho webovém sídle.
3) Obvyklá dodací lhůta u počítačových programů a tovaru jsou 3 pracovní dny a začíná
plynout momentem připsání platby na účet poskytovatele. Tovar anebo službu lze doručit
i poštou na dobírku nejpozději do 5 pracovních dní. Při osobním odběru tovaru anebo služby,
s výjimkou koupě počítačového programu, poskytovatel účtuje manipulační poplatek podle
platného ceníku zveřejněného na webovém sídle 4 poskytovatele. V případě, že některá

objednaná položka není ihned k dispozici, bude o této skutečnosti poskytovatel nabyvatele
informovat.
4) Při převzetí zásilky si nabyvatel ihned překontroluje, je-li dodávka úplná a nepoškozená.
Neúplnou anebo poškozenou zásilku není nabyvatel povinný převzít. V případě, že zásilka
není kompletní, obrátí se na poskytovatele. Poškození zásilky nabyvatel reklamuje na místě
u poštovního doručovatele. Dojde-li k převzetí zásilky nabyvatelem s tím, že je v pořádku, a
všechno je potvrzeno jeho podpisem v dokladech poštovního doručovatele, není možné na
dodatečné reklamace souvisící s poškozením tovaru při přepravě brát ohled.
VII. Platební podmínky
1) Při objednávce počítačového programu a tovaru si nabyvatel může předem vybrat mezi
bezhotovostním převodem na základě zálohové faktury a platbou na dobírku za příplatek.
Nabyvatel má rovněž možnost platit v hotovosti u poskytovatele a v jeho pobočkách za
manipulační poplatek.
2) Školení lze uhradit bankovním převodem do 2 dní před termínem jeho konání anebo
v hotovosti na místě a v termínu konání školení za cenu vyšší než při platbě napřed.
3) Individuální služby může nabyvatel uhradit bezhotovostním převodem napřed na základě
zálohové faktury.
4) Platné ceny za produkty a poplatky jsou uvedeny v cenících zveřejněných na webovém
sídle poskytovatele.
5) Produkt zůstává vlastnictvím poskytovatele do úplné úhrady jeho ceny.
VIII. Záruční podmínky, odpovědnost za vady, reklamace, řešení spotřebitelských sporů
1) Postup při uplatňovaní a vybavovaní reklamací produktu, který byl zakoupen u
poskytovatele, u kterého jsou v záruční době uplatňovány práva nabyvatele z odpovědnosti
za vady, anebo jde-li o rozpor s kupní smlouvou, je upraven reklamačním řádem, který je
zveřejněn ve všech prodejních místech a na webovém sídle poskytovatele.
2) Není-li spotřebitel spokojen se způsobem, jakým poskytovatel vybavil jeho podnět, anebo
domnívá-li se, že poskytovatel porušil jeho práva, má právo obrátit se na poskytovatele se
žádostí o nápravu. Odpověděl-li poskytovatel na žádost o nápravu odmítavě, anebo na ni
neodpověděl do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh k začetí
alternativního on-line řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Online řešení sporu
zabezpečuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO).
Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na
stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
IX. Podmínky zpracování osobních údajů

1) Poskytovatel zpracovává nabyvatelem poskytnuté osobní údaje, v souladu s ustanoveními
Zákonu č.122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů
ve znění zákonu č. 84/2014 Z. z. v aktuálním a platném znění (dále jen „Zákon“).
2) Poskytovatel zpracovává poskytnuté osobní údaje o nabyvatelích, kterým vznikla
povinnost uhradit dodanou službu anebo tovar prostřednictvím svého webového sídla za
účelem provozování internetového obchodu, zpracování účetních, daňových dokladů
a zabezpečení smluvních vztahů mezi provozovatelem a dotčenými osobami. Osobní údaje
se zpracovávají v předmětném informačním systému poskytovatele. Rozsah zpracovaných
osobních údajů je:
 jméno a příjmení zdanitelné osoby anebo název zdanitelné osoby, adresu jejího sídla, místa
podnikání, provozovny, bydliště anebo adresu místa, kde se obvykle zdržuje, a její
identifikační číslo pro daň, pod kterým tovar anebo službu dodala, anebo
 jméno a příjmení příjemce tovaru anebo služby anebo název příjemce tovaru anebo služby,
adresu jeho sídla, místa podnikání, provozovny, bydliště anebo adresu místa, kde se obvykle
zdržuje, a jeho identifikační číslo pro daň, pod kterým mu byl dodán tovar, anebo pod kterým
mu byla dodána služba, číslo bankovního účtu fyzické osoby, telefonní číslo, emailová adresa.
3) Uvedené osobní údaje se zpracovávají v rámci smluvního/předsmluvního vztahu,
v souladu s § 10 ods. 3 písm. b) Zákonu a dalších právních předpisů, zejména Občanského
zákoníku, Obchodního zákoníku, Zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmů, Zákonu č.
222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty v znění pozdějších předpisů, Zákonu č. 563/2009 Z.
z. o správě daní (daňový řád) a o změně a doplnění některých zákonů, Zákonu č. 431/2002 Z.
z. o účetnictví v znění pozdějších předpisů, Zákonu č. 283/2002 Z .z.; o cestovních náhradách,
Zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), Zákon č. 145/1995
Z. z. o správních poplatcích v znění pozdějších předpisů.
4) Uvedené osobní údaje nabyvatel poskytuje dobrovolně, v případě poskytnutí
nesprávných, neúplných anebo neaktuálních údajů poskytovatel nezaručuje poskytnutí
služby. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uvedením nesprávných údajů.
Poskytnutí nepravdivých osobních údajů je sankcionováno ze Zákonu.
5) Zpracování se provádí na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování, kde se smluvní
partner zaručil přijmout přiměřené záruky zachování ochrany poskytnutých osobních údajů
tak, aby nebyla ohrožena práva poskytovatele a právem chráněné zájmy.
6) Třetí strany (příjemci, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje nabyvatele
zpřístupněny k nahlédnutí, případně poskytnuty k zpracování jsou Slovenská pošta na
základě zákonu o poštovních službách, anebo jiná přepravní společnost za účelem doručení)
přepravy zásilek, Daňovému úřadu na základě zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmů
v znění pozdějších předpisů, případně jiným oprávněným subjektům, kterým to umožňuje
zvláštní zákon ve smyslu § 10 ods. 2 zákonu.

7) Osobní údaje nabyvatele bude poskytovatel zpracovávat od jejich poskytnutí na webovém
sídle. Prostřednictvím písemné žádosti zaslané e-mailem budou osobní údaje nabyvatele
bezpečně vymazány ze systému, kromě osobních údajů, které podléhají zvláštnímu Zákonu č.
395/2002 Z. z. o archívech a registraturách v znění pozdějších předpisů. ¨
8) Zároveň může nabyvatel požádat poskytovatele o prokázání totožnosti oprávněné osoby u
provozovatele, která získává osobní údaje nabyvatele, a využít svá práva při zpracování
osobních údajů, podle § 28 zákonu.
X. Závěrečná ustanovení
1) Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem
a nabyvatelem, a to v aktuálním znění, ve kterém jsou ke dni uzavření kupní smlouvy
uvedeny na webovém sídle poskytovatele.
2) Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně tyto obchodní podmínky a je povinen bez
zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svém webovém sídle.
Přijímá-li nabyvatel licence nadále služby či jiné plnění poskytované ze strany poskytovatele,
stávají se pro něho novelizované VOP závaznými momentem a s účinností ode dne, kdy
službu anebo plnění přijal. Nabyvatel má možnost tuto změnu obchodních podmínek
odmítnout, a to formou výpovědi s výpovědnou dobou 2 měsíců, která začíná plynout
momentem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15 dní ode dne
oznámení o změně těchto obchodních podmínek, potom se má za to, že druhá smluvní
strana se změnou obchodních podmínek souhlasí.
3) Tyto VOP nabývají účinnost dnem zveřejnění, teda 16. 5. 2016. K tomuto dni zůstávají
v platnosti všechny předcházející verze VOP.
Uživatel je povinný:
1. Zabránit případnému odcizení dodaného softwarového produktu.
2. Před nasazením softwarového produktu k praktickému využívání se plně obeznámit
se všemi jeho funkcemi, i s funkcemi nepopsanými v manuálu a s funkcemi
operačního systému, ve kterém je softwarový produkt používán.
3. Ve vlastním zájmu provádět pravidelné zálohování všech dat na kvalitní záznamová
média (doporučujeme provádět zvlášť denní zálohu, zvlášť týdenní zálohu, zvlášť
měsíční zálohu).
4. Zabránit v přístupu k programu osobám, které neznají jeho funkce a funkce
operačního systému, ve kterém je program používán.
5. Používat program jenom na bezporuchových počítačích nenapadnutých počítačovými
viry.

Při provozování software body-analyzer v jednotlivých státech je nutné dodržovat zákony a
práva daného státu.

