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OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE STAGECAL

ČÁST I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. PŘEDMĚT A ÚČEL PODMÍNEK

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti

provozovatele a uživatele aplikace StageCal v souvislosti s registrací uživatele, jeho přístupem

k aplikaci StageCal a jejím užíváním.

2. VÝKLAD PODMÍNEK

2.1. Pro účely těchto Podmínek se rozumí:

(a) „aplikací“ nebo zkráceně „aplikací“ internetová platforma StageCal provozovaná

provozovatelem a sloužící především jako nástroj k administraci hudebních nebo

jiných uměleckých kolektivů, dostupná registrovaným uživatelům prostřednictvím

webové stránky umístěné na adrese (URL) https://www.stagecal.com

(tj. prostřednictvím rozhraní této webové stránky) a/nebo prostřednictvím mobilní

aplikace dostupné ke stažení z Google Play nebo App Store a nainstalované v zařízení

uživatele s operačním systémem Android nebo iOS;

(b) „provozovatelem“ pan Ing. Martin Horák, IČO: 064 33 839, se sídlem Hlavní 12/25,

Břeclav-Poštorná, PSČ 691 41;

(c) „smlouvou“ smlouva o užívání aplikace StageCal uzavřená mezi provozovatelem

a uživatelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (rozhraní webové

stránky provozovatele, anebo mobilní aplikace);

(d) „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která za účelem užívání aplikace uzavřela

s provozovatelem smlouvu, a to svojí úspěšnou registrací postupem upraveným

v těchto Podmínkách;

(e) „uživatelským účtem“ neveřejná část aplikace, která je uživateli přístupná po zadání

jeho přihlašovacích údajů a která je pracovním prostředím uživatele v rámci aplikace

StageCal slouží k užívání jejich funkcí uživatelem, přičemž konkrétní rozsah těchto

funkcí závisí od uživatelem zvolené kategorie uživatelského účtu (licenčního plánu).

2.2. Nadpisy jsou do těchto Podmínek vloženy toliko z důvodu přehlednosti a nemají vliv na

výklad těchto Podmínek.

2.3. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”).

2.4. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání aplikace StageCal uzavřené mezi

provozovatelem a uživatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto

Podmínek přednost. Použití odlišných obchodních podmínek uživatele je vyloučeno.
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ČÁST II. – REGISTRACE A PŘÍSTUP K APLIKACI STAGECAL

3. REGISTRACE UŽIVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ APLIKACE

3.1. Přístup k aplikaci StageCal a užívání jejích funkcí vyžaduje předchozí úspěšnou registraci,

na jejímž základě je uživateli v rámci aplikace vytvořen individuální uživatelský účet.

3.2. Registrace uživatele v rámci aplikace StageCal je prováděna na dobu neurčitou. Za registraci

není účtován žádný poplatek.

3.3. Registrace uživatele v rámci aplikace StageCal je nepřenosná.

3.4. Registrovat v rámci aplikace StageCal se může pouze plně svéprávná fyzická osoba nebo

právnická osoba.

3.5. Jedna osoba může být jako uživatel v rámci aplikace StageCal registrována současně pouze

jednou.

3.6. Registrace se provádí pomocí registračního formuláře, který je dostupný na webové stránce

umístěné na adrese (URL) https://www.stagecal.com, anebo prostřednictvím mobilní aplikace.

3.7. Registrace vyžaduje řádné a úplné vyplnění údajů, které jsou v registračním formuláři
provozovatelem označeny jako povinné.

3.8. Údaje uvedené zájemcem o registraci v registračním formuláři a při užívání aplikace StageCal

jsou provozovatelem považovány za správné a pravdivé. Za správnost a pravdivost

vyplňovaných údajů odpovídá výlučně zájemce o registraci.

3.9. Právnická osoba, která má zájem o registraci, musí v registračním formuláři uvést fyzickou

osobu, která za ni bude samostatně jednat jako její oprávněný zástupce. Oprávnění takového

zástupce samostatně jednat jménem a na účet právnické osoby musí být provozovateli

doloženo, neplyne-li ze zápisu ve veřejném rejstříku.

3.10. Vyplněný registrační formulář musí zájemce o registraci odeslat provozovateli stanoveným

způsobem, a to kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Odesláním registračního formuláře
zájemce o registraci potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje

se je dodržovat po celou dobu užívání aplikace, což zájemce o registraci potvrdí rovněž
kliknutím na příslušné pole (tzv. checkbox).

3.11. Registrace je účinná jejím potvrzením ze strany provozovatele na e-mailovou adresu

uvedenou v registračním formuláři. Okamžikem potvrzení registrace provozovatelem je mezi

uživatelem a provozovatelem uzavřena smlouva o užívání aplikace StageCal, jejíž nedílnou

součástí jsou tyto Podmínky. Na registraci není právní nárok. Provozovatel je oprávněn

registraci nepotvrdit, a to i bez uvedení důvodu.

3.12. Přístup k uživatelskému účtu může vyžadovat jeho předchozí aktivaci postupem stanoveným

provozovatelem (např. potvrzovací SMS, potvrzení platnosti e-mailové adresy, první přihlášení

k uživatelskému účtu). Aktivací uživatelského účtu je registrace dokončena.
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4. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE UŽIVATELE

4.1. Jakoukoli změnu údajů uvedených při registraci v registračním formuláři, jakož i dalších údajů
poskytnutých provozovateli je uživatel povinen oznámit provozovateli prostřednictvím

aplikace, a to do deseti (10) dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl nebo mohl dozvědět.

4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit rozsah osobních údajů nezbytných k registraci a

užívání aplikace a vyžadovat od uživatele sdělení dalších údajů potřebných k zajištění

fungování aplikace StageCal. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je provozovatel

oprávněn dočasně nebo trvale omezit funkčnost uživatelského účtu uživatele nebo

uživatelský účet zablokovat.

4.3. Provozovatel nenese odpovědnost za nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné

údaje, které uživatel poskytl provozovateli.

5. PŘÍSTUP K APLIKACI STAGECAL A JEJÍ UŽÍVÁNÍ

5.1. Aplikace StageCal a její funkce mohou být uživateli zpřístupněny výhradně prostřednictvím

jeho uživatelského účtu.

5.2. Za účelem přístupu k uživatelskému účtu jsou uživateli přiděleny jedinečné identifikační,

přihlašovací údaje a popřípadě další údaje, které jsou důvěrné a nesmí být sděleny ani jinak

zpřístupněny třetím osobám (dále jen „přístupové údaje“). V případě uživatele, který

je právnickou osobou, jsou přístupové údaje přiděleny jeho oprávněnému zástupci (čl. 3.9

těchto Podmínek). Přístupové údaje jsou nepřenosné. V případě změny v osobě oprávněného

zástupce uživatele budou novému zástupci přiděleny nové přístupové údaje.

5.3. Uživatel není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Za ochranu

přístupových údajů odpovídá uživatel, který je povinen provést všechna opatření k zamezení

úniku či zneužití přístupových údajů.

5.4. Uživatel se zavazuje bez zbytečného odkladu požádat provozovatele o změnu přístupových

údajů, lze-li předpokládat, že došlo k porušení jejich důvěrného charakteru. Provozovatel

neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v důsledku porušení důvěrného charakteru

přístupových údajů uživatele, resp. jeho oprávněného zástupce.

5.5. Uživatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zániku oprávnění

svého zástupce (čl. 3.9 těchto Podmínek) jednat za uživatele a o jakékoli jiné změně týkající

se takového zástupce. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou nesplněním této

povinnosti ze strany uživatele.

5.6. Na základě smlouvy a v souladu s ní má uživatel právo na užívání aplikace v její aktuální verzi,

a to v podobě „tak, jak je“.

5.7. Uživatel je při užívání aplikace povinen postupovat takovým způsobem, aby svým jednáním

neoprávněně nezasahoval do práv provozovatele, jiných uživatelů ani třetích osob a aby jeho

jednáním nevznikla škoda.

5.8. Uživatel je povinen zdržet se zejména:

(a) ukládání infikovaných souborů, software nebo jiných dat v rámci uživatelského účtu

a/nebo jejich šíření prostřednictvím aplikace;
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(b) ukládání v rámci uživatelského účtu nebo šíření prostřednictvím aplikace jakéhokoliv

materiálu, který neoprávněně zasahuje do práv k duševnímu vlastnictví třetích osob

(zejména do práv autorských a práv souvisejících s právem autorským), případně
jiných práv třetích osob;

(c) jednání, které by mohlo vyvolávat dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická

osoba než uživatel;

(d) jednání, které by obtěžovalo jiné uživatele a/nebo třetí osoby (např. rozesílání

nevyžádaných hromadných zpráv).

5.9. Při užívání aplikace se uživatel zdrží jakéhokoli jednání, které by představovalo neoprávněné

nakládání s osobními údaji. Bude-li uživatel zpracovávat prostřednictvím aplikace osobní

údaje dalších uživatelů aplikace a/nebo třetích osob, je povinen tak činit v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.

5.10. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho uživatelském účtu, nehledě
na to, zda ji činí uživatel, jeho oprávněný zástupce (čl. 3.9 těchto Podmínek) či jiná osoba.

6. KATEGORIE UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ (LICENČNÍCH PLÁNŮ)

6.1. Každému uživateli je po registraci zřizován uživatelský účet ze základními oprávněními

a funkcemi, jejichž rozsah je stanovován provozovatelem. Tento základní rozsah může být

vymezen zejména maximálním počtem propojených uživatelů (členů skupiny) a maximálním

počtem událostí v určitém časovém období, případně jiným parametrem. Užívání aplikace

StageCal v tomto základním rozsahu dostupném po úspěšné registraci je bezplatné.

6.2. Nad rámec základního rozsahu funkcí aplikace (čl. 6.1 těchto Podmínek) lze prostřednictvím

aplikace jakožto prostředku komunikace na dálku sjednat rovněž možnost užívání aplikace

v rozšířeném rozsahu, a to za poplatek dle platného ceníku, který tvoří přílohu č. 1 těchto

Podmínek. Ceník obsahuje rovněž specifikaci jednotlivých kategorií uživatelských účtů
(licenčních plánů) a jejich rozšířených funkcí. Výši poplatků za jednotlivé kategorie

uživatelských účtů lze rovněž zobrazit v uživatelském prostředí aplikace StageCal. Ceník

je dále dostupný na webových stránkách provozovatele.

6.3. Výše poplatku se odvíjí od kategorie uživatelského účtu (licenčního plánu), kterou si uživatel

zvolí, a dále od časového období, na které se užívání rozšířených funkcí sjednává. Volbu

kategorie uživatelského účtu a časového období je uživatel oprávněn provést

prostřednictvím aplikace v rámci správy svého uživatelského účtu kliknutím na příslušné pole

(checkbox) a následně potvrzením těchto voleb kliknutím na tlačítko „[∙]“. To platí obdobně i

v případě prodloužení časového období, na které bylo užívání rozšířených funkcí aplikace

sjednáno.

6.4. Užívání aplikace v rozšířeném rozsahu je sjednáno na dobu určitou, a to podle uhrazeného

poplatku. Možnost užívání aplikace v základním rozsahu po uplynutí období dle předchozí

věty tím není dotčena.

6.5. Změna kategorie uživatelského účtu (licenčního plánu) nabývá účinnosti okamžikem

uhrazení příslušného poplatku, kdy uživatel získá přístup k rozšířeným funkcím aplikace dle

zvolené kategorie uživatelského účtu. Rozšířené funkce aplikace není provozovatel povinen

zpřístupnit uživateli před úplným zaplacením poplatku. Nedojde-li k úhradě poplatku ve lhůtě
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stanovené provozovatelem, jinak ihned, ujednání o užívání rozšířených funkcí aplikace bez

dalšího zaniká a uživatel bude nadále oprávněn užívat aplikaci pouze v základním rozsahu (čl.

6.1 těchto Podmínek). To platí obdobně i při uplynutí časového období, na které bylo užívání

rozšířených funkcí aplikace sjednáno, neprovede-li uživatel novou volbu kategorie

uživatelského účtu (licenčního plánu) a neuhradí-li řádně a včas příslušný poplatek na další

období.

7. LICENCE

7.1. Aplikace StageCal stejně jako grafická podoba, struktura a veškerý obsah webových stránek,

na kterých je aplikace StageCal umístěna, mobilní aplikace a její jednotlivé části, jakož i

veškeré související softwarové a další elektronické nástroje, jsou autorskými díly, k nimž
vykonává veškerá majetková práva provozovatel. V případě neoprávněného zásahu do

autorských práv má provozovatel mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla

do autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, vydala

bezdůvodné obohacení, nahradila vzniklou škodu a poskytla přiměřené zadostiučinění

včetně zadostiučinění v penězích.

7.2. Uživatel není oprávněn bez předchozího souhlasu provozovatele stahovat, kopírovat,

rozmnožovat, upravovat, odstraňovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu, programových

nebo technických prostředků aplikace StageCal, jakož i upravovat v aplikaci StageCal jakékoli

zdrojové kódy, programy nebo data třetích osob vyjma stahování obsahu určeného k tomu

určeného. Uživatel není oprávněn ani jiným způsobem do aplikace zasahovat nebo ji měnit,

spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, nebo nehotovou aplikaci dokončovat (ani

pomocí třetí osoby). Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny aplikace.

Uživatel odpovídají za škody způsobené porušením uvedených povinností.

7.3. Provozovatel poskytuje uživateli oprávnění k výkonu práva aplikaci užít (licenci) v podobě,

v jaké je dostupná v daném čase na webové stránce provozovatele či v rámci příslušného

tržiště s mobilními aplikacemi. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání smlouvy,

výhradně pro účely užití v souladu s těmito Podmínkami a výhradně tomu odpovídajícím

způsobem, a to s přihlédnutím ke kategorii uživatelského účtu. Licence se poskytuje pro

území České republiky.

7.4. Uživatel bere na vědomí, že od provozovatele neobdrží žádnou kopii aplikace, přičemž
aplikaci může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím webové stránky

provozovatele či mobilní aplikace nainstalované v zařízení uživatele, a to způsoby, které jsou

v souladu s těmito Podmínkami.

7.5. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání aplikace ani není oprávněn licenci

postoupit na jakoukoli třetí osobu.

7.6. Licence k užívání aplikace v základním rozsahu (čl. 6.1 těchto Podmínek) je poskytována

bezúplatně. Úplata za poskytnutí licence k užívání aplikace v rozšířeném rozsahu (čl. 6.2 a

násl. těchto Podmínek) je zahrnuta v příslušném poplatku za přístup k rozšířeným funkcím

aplikace StageCal.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE A UŽIVATELŮ
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8.1. Přístup k aplikaci StageCal vyžaduje technické a programové vybavení umožňující připojení

k síti internet, prohlížení obsahu aplikace StageCal a využívání jejích funkcí, a to zejména

osobní počítač, notebook, tablet a/nebo smartphone a připojení k sítí internet. Technické

vybavení nemusí být ve vlastnictví uživatele. Provozovatel obecně doporučuje, aby uživatel

používal nejnovější technologie a správná nastavení svého webového prohlížeče. Další

technické podmínky pro přístup k aplikaci StageCal a její řádné užívání, včetně dalších

případných požadavků na technické a programové vybavení prostředků komunikace na dálku,

údajů o funkcích aplikace StageCal, certifikátech a opatřeních zamezujících zneužití aplikace

StageCal mohou být dostupné v rámci aplikace StageCal a dále na webových stránkách

provozovatele. Uživatel se zavazuje s těmito technickými podmínkami, požadavky, údaji a

opatřeními seznámit a řídit se jimi; to platí rovněž o jejich aktualizacích a změnách.

8.2. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese náklady na technické a programové

vybavení uživatele ani na telekomunikační služby využívané uživatelem za účelem přístupu

k uživatelskému účtu nebo využívaným funkcím aplikace. Za použití technického vybavení

v souvislosti s přístupem k aplikaci StageCal a jejím užíváním odpovídá uživatel.

8.3. Uživatel není oprávněn užívat software, skripty ani žádné jiné nástroje, které by mohly

ovlivnit funkce nebo narušit či ohrozit funkčnost aplikace StageCal a/nebo by mohly

nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu provozovatele. Uživatel není oprávněn

provádět download (stahování) obsahu aplikace StageCal nebo jakékoli její části nad rámec

obsahu, který ke stahování určí provozovatel. Uživatel dále není oprávněn jakýmkoliv

způsobem zasahovat do systému aplikace StageCal, měnit či blokovat její obsah a jakýmkoliv

jiným způsobem zasahovat do činnosti aplikace StageCal. Uživatel nesmí svůj přístup

k aplikaci StageCal zneužít pro neoprávněné útoky či vniknutí do systémů provozovatele nebo

třetích osob. Uživatel se nebude pokoušet získat přístup do aplikace jiným způsobem, než
pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní.

Uživatel odpovídá za škody způsobené porušením uvedených povinností (zákazů).

8.4. Nestanoví-li provozovatel jinak, uživatelé nejsou oprávněni uvádět v rámci aplikace StageCal

odkazy na jiné internetové stránky či nabídku formou URL, hypertextových nebo jiných

obdobných odkazů ani jakékoli reklamní upoutávky, texty či jiný obdobný obsah.

8.5. Uživatel nese veškerou odpovědnost za obsah, který uloží v rámci svého profilu nebo

zpřístupní propojeným uživatelům prostřednictvím aplikace. Uživatel musí disponovat

příslušnými právy k tomuto obsahu, tedy zejména musí být oprávněn užít tento obsah v

rámci aplikace. V případě porušení povinností uživatele dle tohoto článku je provozovatel bez

dalšího oprávněn příslušný obsah znepřístupnit, případně pozastavit, omezit nebo zablokovat

uživateli možnost ukládání dalšího obsahu v rámci uživatelského účtu nebo učinit jiná

vhodná opatření.

9. OMEZENÍ FUNKČNOSTI, ZABLOKOVÁNÍ A ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

9.1. Uživatel je oprávněn svůj uživatelský účet kdykoli zrušit a smlouvu jednostranně ukončit, a to

prostřednictvím příslušného nástroje dostupného v rámci aplikace. Nestanoví-li tyto

Podmínky jinak, uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení jakýchkoli poplatků
uhrazených provozovateli, a to ani v poměrné výši. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
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podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření

tím není dotčeno.

9.2. Možnost opětovné registrace uživatele po zrušení uživatelského účtu uživatelem tím není

vyloučena. Uživatel bere na vědomí, že pouhé odinstalování mobilní aplikace ze zařízení

uživatele nevede ke zrušení uživatelského účtu ani ukončení smlouvy.

9.3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez dalšího dočasně nebo trvale omezit funkčnost

uživatelského účtu nebo uživatelský účet zablokovat, a to to zejména tehdy, pokud by

uživatel, který aplikaci využívá pouze v základním rozsahu (čl. 6.1 těchto podmínek), svůj

uživatelský účet nepoužil po dobu delší než 36 měsíců.

9.4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez dalšího uživatelský účet uživatele zablokovat

nebo zrušit, a to to zejména tehdy, pokud by uživatel:

(a) jednal v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního

styku a/nebo těmito Podmínkami; a/nebo

(b) svým jednáním ohrožoval nebo poškozoval práva provozovatele a/nebo ostatních

uživatelů aplikace StageCal; a/nebo

(c) svým jednáním jinak ohrožoval provoz aplikace StageCal.

9.5. V důsledku postupu provozovatele podle čl. 9.2 a 9.3 těchto Podmínek nevzniká uživateli

nárok na jakoukoli náhradu. Právo provozovatele na náhradu škody tím není dotčeno.

9.6. Omezení funkčnosti, zablokování ani zrušení uživatelského účtu nemají vliv na předchozí

právní jednání ani na další práva a povinnosti uživatele, provozovatele a dalších osob, které

vznikly v souvislosti s užíváním aplikace StageCal.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Provozovatel využívá efektivní zabezpečovací technologie k tomu, aby byly osobní údaje

uživatelů ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo jiným užitím.

10.2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně jsou obsaženy

v dokumentu „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, který je dostupný

prostřednictvím aplikace a rovněž prostřednictvím webových stránek provozovatele.

10.3. Vyplněním a odesláním registračního formuláře bere zájemce o registraci (návštěvník)

na vědomí, že provozovatel jako správce osobních údajů bude osobní údaje v rozsahu

uvedeném v registračním formuláři zpracovávat za účelem zřízení a vedení uživatelského

účtu dle těchto Podmínek a za účelem umožnění užívání aplikace uživatelem, a to po dobu

existence uživatelského účtu a dále po dobu tří (3) let od zrušení uživatelského účtu.

10.4. Kliknutím na příslušné pole (tzv. checkbox) může dále uživatel provozovateli poskytnout

souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely (tj. za účelem nabízení

produktů provozovatele), zahrnující rovněž marketingové výzkumy, zpracování a analýzy

i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím uživatelského účtu,

SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.,

o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o

některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je

oprávněn k osobním údajům získaným od uživatele přiřazovat i další jeho osobní údaje
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získané z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě
subjekt údajů sám zveřejní), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících

třetích stran.

10.5. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, přímo

provozovatelem jakožto správcem nebo z jeho pověření zpracovatelem nebo zpracovateli.

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům a/nebo třetím osobám,

s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které mohou

zabezpečovat některé činnosti a služby tvořící součást plnění provozovatele.

10.6. Návštěvníci webových stránek provozovatele a uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím,

že v případě přístupu k aplikaci StageCal a jakéhokoli jejího užití může provozovatel určité

informace shromažďovat také automatickými prostředky, a to zejména s použitím trvalých a

jednorázových souborů cookies v zařízení návštěvníka (uživatele). Provozovatel používá

soubory cookies trvalé a relační. Trvalé soubory cookies zůstávají v internetovém prohlížeči

zařízení do doby, než je odstraní návštěvník (uživatel), anebo do předem stanovené doby

definované v parametrech souboru cookies, a to 12 měsíců od poskytnutí souhlasu. Relační

soubory cookies zůstávají v internetovém prohlížeči do chvíle jeho vypnutí nebo opuštění,

odhlášení z internetových stránek, na kterých byly umístěny. Provozovatel využívá soubory

cookies pro zdokonalení a vylepšení funkčnosti svých webových stránek a přizpůsobení jejich

obsahu preferencím návštěvníků (uživatelů) včetně reklamy, jakož i za účelem poskytování

služeb, zajišťování funkčnosti aplikace StageCal a zvýšení bezpečnosti uživatelů. Soubory

cookies jsou rovněž základem pro zpracování požadavků, které vzejdou od uživatele.

Provozní informace, které tímto způsobem provozovatel shromažďuje, mohou zahrnovat IP

adresu, polohu mobilního zařízení návštěvníka (uživatele), vlastnosti webového prohlížeče,

vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce

provedené na webové stránce provozovatele nebo prostřednictvím jiných elektronických

nástrojů, data a časy přístupu k aplikaci StageCal a uživatelskému účtu, provedené aktivity

apod. Soubory cookies neumožňují uchovat žádné osobní údaje ani jiné informace

shromážděné od návštěvníků (uživatelů), které by umožnily jejich jednoznačnou identifikaci.

Návštěvník (uživatel), který s využíváním souborů cookies nesouhlasí, můžete jejich ukládání

ve svém zařízení omezit příslušným nastavením internetového prohlížeče, nebo je ze svého

zařízení kdykoli vymazat. Takový postup může ovlivnit zobrazování a/nebo fungování

webových stránek provozovatele a/nebo vést ke zhoršení uživatelského prostředí.

ČÁST III. – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v přiměřeném rozsahu doplnit, upravit nebo jinak

jednostranně změnit tyto Podmínky, jakož i související pravidla a požadavky pro užívání

aplikace StageCal. O změně Podmínek bude provozovatel uživatele informovat

prostřednictvím aplikace, a na svých webových stránkách, a to nejméně jeden (1) měsíc před

nabytím účinnosti takové změny Podmínek. O změně souvisejících pravidel a požadavků
pro užívání aplikace bude provozovatel uživatele informovat průběžně prostřednictvím

aplikace a na svých webových stránkách.
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11.2 Uživatel může v případě nesouhlasu se změnou Podmínek dle čl. 11.1 výše svůj uživatelský

účet bez dalšího zrušit (čl. 9.1 těchto Podmínek) s účinností ke dni nabytí účinnosti

změněných Podmínek. V takovém případě má uživatel právo na vrácení poměrné části

poplatku uhrazeného provozovateli za užívání aplikace v rozšířeném rozsahu, a to za

nevyužité období.

11.3 Nedílnou součástí těchto Podmínek je jejich příloha č. 1 – ceník.

11.4 Zaplacením jakéhokoli peněžitého plnění se rozumí okamžik připsání celé předmětné částky

na příslušný bankovní účet provozovatele, a to bez ohledu na zvolenou platební metodu.

11.5 Aktuální znění těchto Podmínek je dostupné prostřednictvím uživatelského účtu a dále

na webových stránkách provozovatele.

11.6 Provozovatel je oprávněn kdykoli bez dalšího změnit vzhled, formu, uspořádání či funkce

aplikace.

11.7 Vyžaduje-li to bezpečnost, potřeba údržby nebo aktualizace aplikace, popřípadě jiné důležité

důvody, provozovatel je oprávněn omezit funkčnost aplikace nebo jejích částí nebo k ní

omezit či znemožnit přístup. Uživatel bere na vědomí, že aplikace může být nedostupná

zejména:

(a) po dobu, po kterou trvá plánovaná údržba nebo odstávka aplikace;

(b) po dobu, po kterou aplikace není dostupná z důvodu jejího neoprávněného,

nelegálního nebo nesprávného užívání uživatelem;

(c) z důvodu výpadku internetového připojení nebo jiné služby, kterou uživatel užívá

k přístupu k aplikaci, nebo pokud je nedostupnost důsledkem zásahu třetí strany

nebo nepředvídatelné události (vyšší moci).

Nedostupnost aplikace v případech uvedených v tomto článku nezakládá právo uživatele na vrácení

jakýchkoli poplatků uhrazených provozovateli, a to ani v poměrné výši.

11.8 Provozovatel neodpovídá za případnou nefunkčnost registračního formuláře, nedostupnost

aplikace StageCal či uživatelského účtu, jeho nástrojů a funkcí ani za jiné technické obtíže

či závady vzniklé v průběhu užívání aplikace StageCal nebo v souvislosti s ní ani za jakékoli

nedostatky týkající se sítí poskytovatelů telekomunikačních služeb nebo způsobené jejich

nedostupností pro uživatele, a to bez ohledu na jejich původ nebo příčinu. Provozovatel

zejména neodpovídá za zpoždění či nedoručení registračních formulářů ani za jejich obsah.

11.9 Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu či rizika vzniklá

uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nebo v souvislosti s užíváním aplikace StageCal

nebo nemožností jejího užívání (např. v důsledku nedostupnosti aplikace StageCal

či uživatelského účtu) nebo v důsledku nedostupnosti nebo ztráty jakýchkoli uživatelských

dat, a to bez ohledu na jejich původ nebo příčinu.

11.10 Návštěvníci a uživatelé jsou povinni nahlásit provozovateli případné chyby či nedostatky

systému, které by mohly vést k ohrožení bezpečnosti, zneužití aplikace StageCal a/nebo

vzniku škody či bezdůvodného obohacení. Zneužití takových chyb a nedostatků je zakázáno.

11.11 Uživatelům, kteří aplikaci využívají bezplatně, nevzniká právní nárok na užívání aplikace

StageCal a provozovatel je oprávněn rozsah funkcí pro tyto uživatele kdykoli jednostranně
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změnit či provozování aplikace pro tyto uživatele ukončit. Platnost právních jednání

učiněných v rámci aplikace StageCal tím není dotčena.

11.12 V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane v budoucnu neplatným,

neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno,

zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti a účinnosti, pokud z povahy

takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno,

nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Podmínek.

11.13 Práva a povinnosti z právních vztahů souvisejících s užíváním aplikace StageCal

je provozovatel oprávněn kdykoli postoupit na třetí osobu. Uživatelé nejsou oprávněni

postoupit práva vzniklá ze smlouvy a/nebo v souvislosti s užíváním aplikace StageCal bez

předchozího písemného souhlasu provozovatele.

11.14 Pro potřeby těchto Podmínek bude za písemnou formu považována výměna e-mailových

či jiných elektronických zpráv.

11.15 Nad rámec výslovných ustanovení těchto Podmínek nelze jakákoliv práva a povinnosti

návštěvníků, uživatelů a/nebo provozovatele dovozovat z dosavadní či budoucí praxe

zavedené mezi nimi či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu

plnění dle těchto Podmínek.

11.16 V otázkách těmito Podmínkami neupravených se použijí příslušná ustanovení právních

předpisů České republiky, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Případné spory

budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

11.17 Jsou-li tyto Podmínky vydány v různých jazycích, v případě rozporu mezi jazykovými verzemi

má přednost české znění.

11.18 Tyto Podmínky jsou účinné od [1.1.2021].
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PŘÍLOHA č. 1

OBCHODNÍCH PODMÍNEK APLIKACE STAGECAL

CENÍK

Licence v Kč / měsíc

počet událostí za rok

Počet uživatelů <12 <36 unlimited

1-10 0 Kč 50 Kč 150 Kč

11-24 0 Kč 150 Kč 300 Kč

25-60 0 Kč 500 Kč 1 000 Kč

61-110 0 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč

Provozovatel není plátcem DPH.

Tento ceník je platný od [1.1.2021].
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