VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
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Svět v klobouku je internetový inzertní server, který se zaměřuje na sdružování služeb, produktů a
inspirace zejména pro rodiče a učitele dětí z mateřských a základních škol. Tento server je
provozovaný fyzickou osobou – Olgou Zemanovou, IČO: 75864185 (dále jen Svět v klobouku, SVK
nebo Provozovatel)
Každý, kdo jakkoli využívá webových stránek Svět v klobouku je povinen dodržovat legislativu ČR a
tyto Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na internetových stránkách Svět v klobouku
(www.svetvklobouku.cz).
Uživatel – každá právnická osoba nebo fyzická osoba, která jakkoli využívá webové stránky Svět v
klobouku.
data = jakákoli informace zveřejněná uživatelem nebo Provozovatelem (text, obrázky, zvukový
materiál, apod.)

Registrace:
Registrovat se smí uživatel starší 18 let.
Registrace uživatele se uskutečňuje náležitým vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním.
O úspěšné registraci je uživatel informován prostřednictvím e-mailu uvedeného ve formuláři.
Pole „Uživatelské jméno“ není povinnou položkou. Pokud nedojde k vyplnění uživatelského jména,
tak se jím stává e-mail uvedený v registračním formuláři.
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Uživatelské jméno lze kdykoliv změnit prostřednictvím svého profilu.
Uživatelské jméno (nebo e-mail) je viditelné všem uživatelům pouze v komentářích. Volitelně je
uživatelské jméno viditelné u inzerátů uživatele.
Pokud si uživatel nepřeje, aby byl u komentářů zveřejněn jeho e-mail, je třeba, aby si vyplnil
uživatelské jméno.
E-mail uvedený při registraci lze kdykoliv změnit v nastavení uživatelského profilu.

Uživatel:















svou registrací získává právo na upravování svého profilu, psaní komentářů, vkládání a
správu svých inzerátů nebo jiných dat na www.svetvklobouku.cz. Uživatel, který využívá
možnosti vkládat inzeráty svou registrací prohlašuje že je dostatečně způsobilý k právním
úkonům v plném rozsahu.
svou přítomností na webových stránkách prohlašuje že četl a že souhlasí s těmito
podmínkami serveru Svět v klobouku a bude se jimi řídit.
má povinnost sledovat změny v podmínkách a řídit se jimi.
nese plnou odpovědnost za data vložená prostřednictvím svého uživatelského účtu.
smí inzerovat/zveřejňovat/vkládat jen to k čemu má oprávnění (řídí se legislativou ČR a
podmínkami užívání Světa v klobouku).
je povinen uvádět pouze pravdivé údaje.
si je vědom, že jakékoli kopírování/vytváření odvozených děl Světa v klobouku je zakázáno.
nesmí služby Světa v klobouku využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit,
přetížit nebo zhoršit funkci serveru.
nesmí žádným způsobem zneužít data vložená jiným uživatelem.
nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace
týkající se služeb Světa v klobouku, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo
poskytnuty.
si je vědom, žes zveřejnění jakýchkoli dat je pouze jeho rozhodnutí a nese za ně
odpovědnost (viz. Odpovědnost za údaje, které SVK nevyžaduje)
bere na vědomí, že Svět v klobouku nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu stránek
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu

PODMÍNKY VKLÁDÁNÍ INZERÁTU
Inzerát smí vkládat jen registrovaný uživatel. Neregistrovaný uživatel má možnost se registrovat
přímo při vkládání inzerátu.
Uživatel smí inzerovat jen produkty, které osobně vyrábí či prodává, nebo služby, které osobně
provozuje (nebo se na činnosti osobně podílí). Pokud si uživatel myslí, že by Svět v klobouku měl
nabízet nějakou zajímavou službu nebo produkt, pro jehož inzerci nemá sám oprávnění, tak může
informovat Svět v klobouku prostřednictvím e-mailu: info@svetvklobouku.cz.


inzerát musí být co nejpečlivěji vyplněn, aby mohl být co nejlépe zacílen



inzerát musí obsahovat jen pravdivé informace
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inzerát musí odpovídat dané kategorii (pokud vhodnou kategorii/podkategorii
nenaleznete, tak nás informujte na e-mail: info@svetvklobouku.cz)



je zakázáno vytváření duplicitních inzerátů

Zakázaná inzerce:
 erotické inzeráty, erotické pomůcky, sexuální tématika
 cigarety, alkohol, drogy
 přípravky na hubnutí

Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění,
musí tak učinit sám pomocí svých přihlašovacích údajů.
Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát upravit, musí tak učinit sám prostřednictvím
svých přihlašovacích údajů.
Základní doba zobrazení inzerátu je 6 týdnů

ZOBRAZENÍ INZERÁTU
Pro zobrazování inzerátů SVK využívá „bodový systém“ – jako první se zobrazují inzeráty s nejvyšším
počtem bodů. Inzerát, který má 0 bodů se skryje.
Inzeráty se stejným počtem bodů se řadí sestupně podle data vytvoření.

Bod získaný vytvořením inzerátu nebo prodloužením skrytého inzerátu má platnost 6 týdnů.
Bod získaný zakoupením má platnost 14 dní.
Bonusový bod má platnost 14 dní.
Jak lze získat bod
1. Vytvořením inzerátu - Každý nově vytvořený inzerát získává automaticky jeden bod.
2. Zakoupením bodu - Uživatel může ke svému inzerátu zakoupit libovolný počet bodů a tím
svůj inzerát popostrčit do popředí. Bod lze dokoupit po přihlášení a kliknutí na menu „Mé inezeráty“ Platbu za zakoupený inzerát lze provést pomocí platební brány GoPay.
3. Prodloužením skrytého inzerátu - V případě že inzerátu všechny body vyprší a je skrytý, je
možné inzerát znovu aktivovat. Aktivací bude inzerátu přiřazen opět jeden bod a inzerát se
opět začne zobrazovat.
4. Bonusovým bodem od SVK - O akcích, během kterých lze získat odměnu v podobě bonusových bodů, informujeme své uživatele prostřednictvím FB stránek.
Přidělování a odebírání bonusový bodů je čistě na uvážení SVK.
SVK si vyhrazuje právo kdykoliv libovolný počet bonusových bodů přidělit či odejmout, a to bez
náhrady či bez předchozího informování uživatele.
Jednotlivé platné body se sčítají. Kolik má uživatel u svého inzerátu platných bodů a kdy který
vyprší je možné vidět po přihlášení a kliknutí na menu „Mé inzeráty“.
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SLUŠNÉ CHOVÁNÍ
Podmínkou užívání serveru Svět v klobouku je dodržování pravidel slušného chování. Je zakázáno
používat vulgarismy, ostatní uživatele zesměšňovat nebo na ně jakkoli jinak útočit.

Práva a povinnosti poskytovatele














má právo přesouvat inzeráty do správných kategorií.
má právo mazat/upravovat jakýkoli obsah serveru Svět v klobouku dle svého uvážení (i bez
předchozího informování uživatelů) bez náhrady.
má právo blokovat/smazat uživatele bez náhrady.
pouze zprostředkovává kontakt mezi uživateli a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu,
původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených produktů/služeb.
nenese odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu (nebo jinde na
www.svetvklobouku.cz), nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí
osobou.
nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími
osobami.
nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím stranám přímo,
nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru Svět
v klobouku.
neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku
nemožnosti využívání služeb Svět v klobouku nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto
skutečností.
nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat (obsahu) vzniklé v důsledku neočekávaných
událostí, nebo páchání trestné činnosti třetí stranou.
je oprávněn bez souhlasu uživatelů, a i bez jejich předchozího oznámení, služby i podmínky
užívání serveru upravovat nebo inovovat.
je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o
novinkách/skutečnostech/změnách/apod., které se na serveru vyskytnou.
se snaží, aby nabídka služeb a produktů na serveru byla pro uživatele co možná
nejpřínosnější, proto je oprávněn vkládat informace o službách a produktech, které sám
neprovozuje nebo nevlastní.
má právo komukoli libovolně přidělovat či odebírat bonusové body, bez náhrady, bez
předchozího informování.

ODPOVĚDNOST ZA ÚDAJE, KTERÉ SVK NEVYŽADUJE
SVK nezodpovídá za data vložená prostřednictvím účtu registrovaného uživatele, nenese za ně
žádnou odpovědnost, stejně jako nenese odpovědnost za následky a důsledky jejich vložení na
stránkách www.svetvklobouku.cz.
Žádné z dat vložených uživatelem v souvislosti s jeho činností na stránkách SVK nevyžaduje, ani
cíleně nezpracovává. (Výjimku tvoří údaje potřebné pro registraci – e-mail. Tyto údaje jsou
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zpracovány v souladu s právními předpisy upravujícími osobní údaje a v souladu s
dokumentem „Informace o ochraně a zpracování osobních
údajů“ (www.svetvklobouku.cz/documents/gdpr.pdf)
SVK poskytuje platformu pro umístění inzerátů a nenese odpovědnost za obsah těchto inzerátů a
osobní údaje v nich uvedené a není v pozici správce ani zpracovatele osobních údajů.
Svět v klobouku si lze představit jako veřejnou nástěnku, na kterou si každý uživatel může vložit své
inzeráty s jasným účelem oslovit ostatní – přeje si, aby jím vložená data ostatní uživatelé využili
(fyzické nebo právnické osoby = třetí strany).
Svět v klobouku uživatele upozorňuje, že stejně jako na skutečné nástěnce, tak i zde může dojít ke
zneužití dat třetí stranou, za což SVK nenese žádnou odpovědnost.
SVK zdůrazňuje: Veškerá data, která na stránky uživatel vloží, uvádí ze své svobodné vůle a s jasným
záměrem oslovit ostatní, SVK žádný z těchto údajů nevyžaduje a ani nechrání. Veškerá data, která
uživatel zveřejní jsou volně přístupná všem a SVK za ně nenese žádnou odpovědnost.

ZAKOUPENÍ BODU K INZERÁTU
Smluvní strany:
Fyzická osoba Olga Zemanová (Třebnuška 2, 33808 Zbiroh) IČO: 75864185 (dále jen SVK)
a
Kupující - fyzická/právnická osoba:
 která řádně vyplní a odešle objednávkový formulář (osoba kupující si bod/y)
Zakoupením bodu k inzerátu získává kupující možnost zvýraznit svůj inzerát. Inzeráty s větším
počtem bodů jsou ve vyhledávání zobrazovány přednostně.
Předmět smlouvy: Bod




platnost bodu je 14 dní od jeho připsání k inzerátu
uživatel může ke svému inzerátu zakoupit libovolný počet bodů. Čím větší množství bodů,
tím výše se inzerát umístí ve vyhledávání
jednotlivé platné body se sčítají

Cena bodu: aktuální cena bodu je uvedena v objednávkovém formuláři ke koupi bodu (uživatel mé inzeráty – konkrétní inzerát)
 SVK si vyhrazuje právo kdykoliv cenu i dobu platnosti bodu změnit
 Cena je uvedena v Kč, včetně DPH
Způsob platby: Platba se provádí výhradně pomocí platební brány GoPay
Daňový doklad za nákup bodu/ů uživatel nalezne ve svém profilu v sekci Faktury
Již uhrazená částka za body je nevratná. (platí i pro případ, že došlo k smazání inzerátu před
vypršením platnosti bodů uživatelem nebo SVK)
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Není možné přesouvat body mezi jednotlivými inzeráty.
Reklamace bodu je uznatelná pouze v případě, že nebyly naplněny podmínky „zakoupení bodu
k inzerátu“. A to zejména pokud bod nebyl správně připsán k inzerátu.
Zakoupení bodu:
 Bod lze zakoupit po přihlášení a kliknutí na menu „Mé inezeráty“
 Bod lze zakoupit pomocí služby GoPay. Ta inzerenta přesměruje na internetové
bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Body
jsou k inzerátu připsány ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou
uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay.

Kolik má uživatel u svého inzerátu platných bodů a kdy který vyprší je možné vidět po přihlášení a
kliknutí na menu „Mé inzeráty“.
Zpracování osobních údajů se řídí dle dokumentu „Informace o ochraně a zpracování osobních
údajů“ (www.svetvklobouku.cz/documents/gdpr.pdf)

PRONÁJEM REKLAMNÍHO MÍSTA (banneru)
Smluvní strany:
Fyzická osoba Olga Zemanová (Třebnuška 2, 33808 Zbiroh) IČO: 75864185 (dále jen SVK)
a
Kupující - fyzická/právnická osoba:
 která má zájem o pronájem reklamního místa (umístění banneru) na webových stránkách
SVK

Předmět smlouvy: pronájem reklamního místa (banneru)
Varianty reklamního místa:
1) Horizontální banner – zobrazuje se na hlavní stránce, vždy po druhém a dvanáctém
inzerátu (banner je zobrazen dvakrát na každé stránce). Rozměr 970x210px (š x v).
2) Vertikální banner - zobrazený na stránce s inzerátem po pravé straně. Zobrazuje se u
všech „rozkliknutých“ inzerátů. Na straně je zobrazen jednou. Rozměr banneru je 300x600px (š x v).

Způsob platby: Platba se prování převodem na účet – faktura
Prostřednictvím emailové komunikace se smluvní strany dohodnou na:
 obsahu/tématu banneru
 termínu zveřejnění banneru (od: do:)
 ceně za zveřejnění
Pokud budou obě strany souhlasit s výše uvedeným tak:
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Kupující je povinen uhradit sjednanou částku. Kupující ručí za to, že sjednaná částka bude připsána
nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným zveřejněným banneru na účtu SVK. V opačném
případě se jedná o nesplnění podmínek ze strany objednavatele a SVK je oprávněno smlouvu
zrušit.
Kupující je povinen dodat banner v odpovídající kvalitě nejpozději 7 dní před jeho plánovaným
zobrazením na stránkách SVK. (Zda je kvalita odpovídající rozhoduje SVK.)
Pokud kupující nedodá banner v odpovídající kvalitě a včas, tak SVK nenese odpovědnost za jeho
včasné zveřejnění. Bez náhrady.
Pokud objednavatel včas uhradí sjednanou částku, ale nedodá odpovídající banner a v důsledku
toho se rozhodne k odstoupení od smlouvy, bude mu při vrácení peněz na účet stržena smluvní
pokuta 20% z uhrazené (sjednané) částky.
Banner, jehož obsah neodpovídá předchozí domluvě SVK nemusí zveřejnit. Bez náhrady.
SVK zveřejní banner nejdříve po připsání peněz na účet. Bez náhrady.
Pokud kupující splní výše uvedené a SVK včas nesplní své závazky (včas nezveřejní banner), tak
kupujícímu náleží poměrné vrácení peněz (poměrná částka peněz) zpět na účet, ze kterého přišla
platba od kupujícího.
V případě, že server bude nedostupný déle než dvanáct hodin v kuse, náleží kupujícímu poměrné
vrácení zaplacené částky.
SVK si vyhrazuje právo výši smluvní pokuty kdykoliv změnit. (Vždy platí smluvní pokuta, která byla
uvedena v době uzavření kupní smlouvy)
Banner nesmí obsahovat:
 vulgarismy
 sexuální tématiku
 tématiku návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, drogy)
Zpracování osobních údajů se řídí dle dokumentu „Informace o ochraně a zpracování osobních
údajů“ (www.svetvklobouku.cz/documents/gdpr.pdf)
pro úspěšné uzavření kupní smlouvy a s ní spojenou fakturaci Svět v klobouku vyžaduje tyto údaje:
jméno a příjmení/název firmy, adresu/sídlo firmy, IČO (IČ uvede kupující v případě, že mu bylo
přiděleno a že kupní smlouvu zároveň uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání), e-mail. Tyto osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, aby s
Vámi Svět v klobouku mohl uzavřít smlouvu a v případě, že tyto údaje neposkytnete, tak s Vámi SVK
smlouvu uzavřít nemůže.

Zpracování osobních údajů
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Zpracování osobních údajů se řídí dle dokumentu „Informace o ochraně a zpracování osobních
údajů“ (www.svetvklobouku.cz/documents/gdpr.pdf)
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu
provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách
informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími
právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Obecná ustanovení
Služby na serveru Svět v klobouku jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří obsazení
reklamního místa a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí
nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání
základní funkcionality služby Svět v klobouku - například koupě bodu/ů k inzerátu.

Při smazání/odstranění uživatele dochází ke kompletnímu vymazání jeho aktivity z databáze
(výjimku tvoří zákonem vyžadované dokumenty – účetní doklady, např. faktury, pokladní doklady
aj.)
Odstranění uživatelských dat je konečné a nenávratné a to i v případě existence platných bodů na
libovolném uživatelově inzerátu. Bez náhrady.
Uživatel může kdykoli písemně požádat o odstranění svého uživatelského účtu, a to zasláním
požadavku na e-mail: info@svetvklobouku.cz

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Svět v klobouku si
vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
Tyto podmínky byly aktualizovány ke dni 04.3.2020
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