VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení
1.1. Aplikace Portmonka (dále pouze „Aplikace“) je autorským dílem ve smyslu ustanovení
§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Majetková autorská práva k Aplikaci vykonává v plném rozsahu obchodní společnost
MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328
(dále jen „Poskytovatel“).
1.2. Aplikaci je možno využít pouze pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.
Základní funkčností Aplikace je správa věrnostních (zákaznických) karet uživatele, (dále jen
„Věrnostní karta“, popř. „Věrnostní karty“), a umožňuje vytvoření digitální podoby
Věrnostních karet, jejich archivaci a identifikaci uživatele u provozovatele příslušného
věrnostního systému. Aplikace je zároveň určena pro příjem a správu zákaznických výhod
(např. slevových kupónů a obdobných marketingových nabídek smluvních partnerů
Poskytovatele) a obdobných sdělení třetích osob.
1.3. Uživatelem Aplikace (dále jen „Uživatel“) je fyzická osoba, která vyjádřila svůj aktivní
souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a která si na základě tohoto souhlasu
provedla stažení Aplikace do jí užívaného zařízení.
II. Licenční ujednání
2.1. Uživatel je oprávněn stáhnout si Aplikaci do jím užívaného zařízení, tzn. pořídit trvalou
rozmnoženinu Aplikace v jím užívaném zařízení. Tato rozmnoženina Aplikace je určena
pouze pro osobní užití Uživatele, nikoliv pro užití komerční. Uživatel není oprávněn
pořizovat další rozmnoženiny Aplikace. Uživatel není oprávněn poskytovat Aplikaci třetím
osobám.
2.2. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit
Aplikaci. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn zhotovit si záložní rozmnoženinu
Aplikace, neboť není nezbytná pro užívání Aplikace.
2.3. Uživatel není oprávněn zkoumat, studovat nebo zkoušet funkčnost Aplikace za účelem
zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek Aplikace.
2.4. Aplikace je Uživateli poskytována zdarma.
III. Ochrana osobních údajů
3.1. Uživatel poskytuje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:
jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, datum narození, které Uživatel zadal do formuláře

1

	
  

Poskytovatele před stažením Aplikace (dále jen „Údaje“), s tím, že tyto údaje budou
Poskytovatelem využity pro zpracování cílených nabídek, statistik a studií Poskytovatelem.
3.2. Uživatel odpovídá Poskytovateli za to, že Údaje a další informace, které Uživatel uložil
do Aplikace, jsou pravdivé, že je oprávněn souhlas podle odstavce 3.1. poskytnout, a že
uložením Údajů a jiných informací Uživatelem do Aplikace či poskytnutím Poskytovateli
nebyly Uživatelem porušeny obecně závazné právní předpisy.
3.3. Poskytovatel tímto informuje Uživatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí
těchto údajů je dobrovolné, že Uživatel má právo přístupu k nim a že má právo při porušení
zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o
dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 citovaného zákona. Souhlas ke zpracování údajů
může být za podmínek zákona Uživatelem kdykoliv odvolán. V takovém případě je
Poskytovatel oprávněn zpracovávat pouze základní identifikační údaje Uživatele v rozsahu
jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, datum narození., a to pouze pro účely evidence
Uživatelů Aplikace, jakožto smluvních partnerů Poskytovatele.
3.4. Základní identifikační údaje v maximální rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, email, datum narození je Poskytovatel oprávněn předat pouze na základě žádosti uživatele při
registraci do nového věrnostního programu v aplikaci Portmonka.

IV. Slevové kupony a jiná obchodní sdělení
4.1. Součástí Aplikace je i služba zobrazení slevových kupónů smluvních partnerů
Poskytovatele.
4.2. Uživatel poskytuje výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 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 s tím, že mu budou
Poskytovatelem v rámci Aplikace zobrazována obchodní sdělení třetích osob obsahující
slevové nabídky.
4.3. Uživatel je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení uvedených v odst. 4.2.
v aplikaci v sekci Notifikace.

V. Výhrady Provozovatele a rozhodné právo
5.1. Provozovatel neodpovídá Uživateli za akceptaci Věrnostních karet či slevových kupónů
provozovateli příslušných věrnostních systémů, a to ani v případě, kdy bude u příslušného
provozovatele věrnostního systému (resp. Věrnostní karty) uveden v rámci Aplikace příznak
„Portmonka akceptována“, jenž identifikuje provozovatele věrnostních systémů, kteří uzavřeli
s Provozovatelem dohodu o akceptaci Věrnostních karet v rámci Aplikace. Provozovatel se
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však zavazuje vyvíjet přiměřené úsilí, aby zajistil, aby tito smluvní provozovatelé věrnostních
systémů Věrnostní karty v rámci Aplikace akceptovali.
5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranně
změnit. Takovou změnu je Provozovatel povinen oznámit Uživateli nejpozději 15 dnů před
nabytím účinnosti takové změny oznámit, a to zobrazením příslušné zprávy v rámci Aplikace.
Pokud Uživatel změnu Všeobecných obchodních podmínek neodsouhlasí, může mu být užití
Aplikace Provozovatelem s účinností změny těchto podmínek znemožněno. V takovém
případě je Provozovatel povinen umožnit Uživateli smazání Údajů a jiných Uživatelem
uložených dat v Aplikaci.
5.3. Provozovatel je oprávněni kdykoli ukončit provozování Aplikace nebo provoz Aplikace
omezit dle vlastního uvážení. O této skutečnosti je Provozovatel povinen Uživatele bez
zbytečného odkladu informovat prostřednictvím Aplikace.
5.4. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí českým právem s vyloučením
norem kolizních.	
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