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 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Tato smlouva mezi Vámi a společností Fundchaser CZE s.r.o. (Soutěž a podnikej) představuje 
právně vymahatelná pravidla používání (i) internetových stránek a databází vlastněných či provozo-
vaných Soutěž a podnikej (Internetová stránka).

 ZMĚNA PRAVIDEL

 Používáním elektronických služeb se zavazujete jednat v souladu s pravidly (Pravidla). Soutěž a 
podnikej je oprávněna Pravidla aktualizovat a měnit, a to i bez předchozího upozornění. Změna Pravidel 
bude uveřejněna on-line a bude platná a účinná okamžikem zveřejnění. Pokud s jakoukoliv změnou 
nebudete souhlasit, oznamte tuto skutečnost Soutěž a podnikej a již nadále elektronické služby 
nepoužívejte.

 ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 Soutěž a podnikej si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit 
jakoukoli část obsahu jakékoliv Internetové stránky.
Obsah Internetových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, 
stanoviska nebo jiná sdělení zde uveřejněné musí být posuzovány ve vztahu k podmínkám, za nichž byly 
vypracovány, resp. k okamžiku jejich prvního zveřejnění na internetových stránkách Soutěž a podnikej.

 POVOLENÉ POUŽITÍ

 Informace a data obsažená na Internetových stránkách můžete užívat, zejména uchovávat, zobra-
zovat, analyzovat, formátovat a tisknout, pouze pro Vaši osobní potřebu. Jakékoli užití Internetových 
stránek mimo Vaši osobní potřebu, vč. jakéhokoli komerčního využití, je zakázáno.
 Žádné informace a data nesmí být bez předchozího souhlasu Soutěž a podnikej zpracovávány, 
archivovány, kopírovány, sdělovány a rozšiřovány veřejnosti (např. zveřejňováním na internetových 
stránkách provozovaných třetími osobami). Na Internetových stránkách mohou být zobrazovány 
nejrůznější informace poskytnuté Soutěž a podnikej jejími smluvními partnery, které jsou předmětem 
duševního vlastnictví těchto subjektů.
 Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Soutěž a podnikej a současně 
může být i neoprávněným zásahem do práv osob poskytujících informace, jež jsou zpřístupněny a šířeny 
prostřednictvím Internetových stránek.
 Jakýkoliv zásah do technického nebo obsahového provedení a charakteru Internetových stránek 
je zakázán.



 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 Soutěž a podnikej Informace a data uveřejněná Internetových stránkách slouží pouze pro Vaši 
informaci. Přestože informace a data jsou získávány z důvěryhodných zdrojů, tak s ohledem na imanentní 
rizika spojená s používáním elektronické formy komunikace není vyloučeno, že se tyto informace ukáží 
jako nepravdivé, neúplné, chybné či zpožděné. Z tohoto důvodu Soutěž a podnikej nenese odpovědnost 
za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s (i) užíváním Internetových stránek, (ii) 
spoléháním se na přesnost poskytnutých informací/dat, ani (iii) částečnou nebo úplnou nefunkčností 
Internetových stránek.
 Internetové stránky jsou poskytnuty k užívání „jak stojí a leží“ a Soutěž a podnikej za funkčnost 
Internetových stránek nenese žádnou odpovědnost. Každý Uživatel užívá Internetové stránky na vlastní 
riziko. Soutěž a podnikej neodpovídá za aktuálnost informací a dat uvedených na Internetových 
stránkách.
 Elektronické Služby jsou poskytovány prostřednictvím datových a telefonních linek, které provo-
zuje osoba rozdílná od Soutěž a podnikej. Soutěž a podnikej nemůže ovlivnit zabezpečení těchto linek a 
Soutěž a podnikej není schopný zamezit všem možným rizikům zneužití důvěrných údajů v průběhu 
jejich přenosu prostřednictvím datové linky. Při přenosu těchto dat tak nelze zcela vyloučit riziko 
neoprávněného získání důvěrných informací třetí osobou.

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, v nezbytně nutném rozsahu 
vyplývajícím z charakteru Vám poskytovaných služeb, resp. za účelem plnění závazků vzniklých mezi 
Vámi a Soutěž a podnikej.
 Zaměstnanci Soutěž a podnikej, kteří v rámci plnění svých pracovních či jiných povinností 
přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Soutěž a podnikej je oprávněn monitorovat Vaši činnost a archivovat informace o této činnosti. Toto 
oprávnění zahrnuje monitorování a uchovávání cookies a obdobné technologie. Více informací o 
ochraně osobních údajů najdete v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ uveřejněném na stránkách 
Soutěž a podnikej v sekci „Prohlášení o ochraně soukromí“.

 ROZHODNÉ PRÁVO, PLATNOST A ÚČINNOST PODMÍNEK

 Tyto podmínky se řídí českým právním řádem a jsou platné a účinné od 12. prosince 2012.
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