QUICKSNAKE Group
PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY BLOGER.CZ
a souvisejících služeb
Poskytovatel:
VANUATU CUST. PTY. LTD.
Winston Churchill Street
Port Vila
Vanuatu
1.1

Rozhodnutí o poskytnutí aplikace bloger.cz zdarma je zcela v pravomoci poskytovatele, na
základě subjektivních rozhodnutí. Rozhodnutí o poskytování blogu na andrese bloger.cz a
subdoménách domény bloger.cz se neřídí jasně daným pravidlem a není vymahatelné.
Poskytovatel si vyhrazuje právo blog zrušit, v případě porušení obecných pravidel blogování
smazat veškerá data a to nenávratně. Co je porušení obecných pravidel rozhoduje
poskytovatel a toto rozhodnutí je neměnné.

1.2

Objednatel se zaručuje umísťovat na blog takové informace a data, která nebudou
v rozporu s legislativou ČR, porušovat autorská práva, nebo jiná práva třetích stran, dále
nebudou jakkoliv kazit dobré jméno poskytovatele a nebudou narušovat obecné zásady
etiky.

1.3

Objednatel bere na vědomí, že je mu poskytován prostor pro blog zdarma a že nemá nárok
na služby obvyklé komerční placené verze. Jakákoliv ze služeb zdarma může být na
libovolně dlouhou dobu pozastavena, nebo zrušena.

1.4

Podmínky akce „Založ blog anebo najdi blogera, získáš 50 – 500Kč za blog.“ : Po registraci
v administraci vidíte, kolik blogů je registrovaných přes Vás, a je-li blog aktivní (má články,
diskuze), tak se u něj zvyšuje SCORE. Na základě score získáte finanční obnos. Logika
přidělování SCORE je neveřejná a je nastavena dle uvážení poskytovatele. Objednatel bere
na vědomí, že v případě, kdy poskytovatel zjistí pokus o umělé získání vyššího SCORE
(plagiátorství, účelově založený bloger atp.), odebere objednateli SCORE a dle uvážení zruší
i celý blog. Objednatel bere na vědomí, že takovéto jednání je hrubé porušení podmínek
provozu, vit. b. 1.1

1.5

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.6

Objednatel souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů Poskytovatelem, a
smluvními provozovateli Poskytovatele: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty
Objednatele, IP adresa Objednatele (dále společně jen jako „osobní údaje“).

str.: 1/2
________________________________________________________________________________________________
VANUATU CUST. PTY. LTD. ● Port Vila Vanuatu●
info@vanuata.co.uk

QUICKSNAKE Group
1.7

Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení údajů o Objednateli v souvislosti
s povinnostmi Poskytovatele dle zákona, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
smluvního provozovatele Objednateli a dále pro účely zřízení a vedení Objednatelova
uživatelského účtu.

1.8

Objednatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti
o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech
fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny
v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat i v případě
změn takových osob nebo údajů o takových osobách. Objednatel je povinen oznámit bez
zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Poskytovateli poskytl.

1.9

Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen
o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel
prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu
k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.

1.10

Tyto pravidla jsou směrodatné pro všechny blogy systému bloger.cz.
Peter Cooper
Director
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