Podmínky užívání služeb webů pod správou firmy Hadys corp. s.r.o. (dále jen „Podmínky“), v souladu
s obecným nařízením o ochraně údajů - nařízení (EU)2016/679(GDPR)(dále jen „obecné nařízení“)

I. Úvodní ustanovení a definice
1. Tyto Podmínky užívání služeb tohoto komunitního fóra stanoví práva a závazky uživatelů služeb a
jsou závazné pro veškeré uživatele našeho komunitního fóra. Každý uživatel našeho komunitního
fóra, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to při své registraci, každým
úkonem při užívání našeho komunitního fóra, jak je definováno níže.
2. Provozovatelem našeho komunitního fóra je společnost Hadys corp. s.r.o.., se sídlem Chudenická
1059/30, Praha 102 00, IČ 243 16 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 196120 (dále i jen „provozovatel“ nebo „společnost“).
3. Svojí registrací na tomto fóru souhlasíte se zasíláním reklamních e-mailů (vyžádaných
obchodních sdělení) od firmy Hadys corp. s.r.o.. Registrace probíhá v procesu double opt-in. Váš
účet nebude aktivní, dokud si ho neaktivujete pomocí ověření Vaší emailové adresy.
4. „Databází“ se rozumí databáze adresátů a jimi poskytnutých osobních údajů. Databáze obvykle
zahrnuje e-mailovou adresu adresáta, IP adresu a pohlaví. Databáze nepředstavuje veřejný registr a
ani není oficiálním či zaručeným zdrojem informací; obsah databáze je tvořen výlučně údaji zadanými
adresáty, provozovatel není povinen ověřovat a neručí za jeho správnost či pravdivost.
5. Užívání služeb našeho komunitního fóra včetně registrace je vyhrazeno osobám, které dosáhly
patnácti let věku a jsou plně způsobilé k právním úkonům. Provozovatel neodpovídá za to, že uživatel
při vstupu na naše komunitní fórum a zejména při ověření zletilosti vědomě či nevědomě uvedl
nepravdivé údaje.
6. Pokud nechcete dostávat naše reklamní e-maily, ihned po registraci si tuto možnost změňte ve
Vašem uživatelském profilu. V případě že tak neuděláte, DĚKUJEME Vám, protože tím pomáháte s
provozem tohoto webu. Díky vám, je registrace na náš web ZDARMA!
7. V databázi se ukládají tyto údaje. E-mailová adresa, pohlaví a IP adresa Vašeho počítače. Tyto
údaje nevedou k ztotožnění konkrétní soukromé, nebo právnické osoby.

II. Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace adresátů, přičemž:
a) Provozovatel je oprávněn podmínit registraci adresáta splněním specifických podmínek, např. za
účelem ověření jeho identity.
b) Provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli adresátovi registraci anebo odmítnout
registraci, a to i bez udání důvodu.

2. Provozovatel neodpovídá za výpadky telekomunikačních služeb (poskytovatelů internetového
připojení), v důsledku kterých je uživateli znemožněno nebo ztíženo získání statutu klienta a/nebo
čerpání klientských služeb.
3. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele našeho komunitního fóra, a
to při každém úkonu uživatele.
4. Provozovatel neručí za dostupnost a provoz našeho komunitního fóra a služeb, zejména pak za
případné výpadky způsobené odstávkou našeho komunitního fóra, údržbou, hardwarovými či
softwarovými závadami našeho komunitního fóra, problémy s obsluhou našeho komunitního fóra ani
jakýmikoli externími vlivy či výpadky.
5. Provozovatel je oprávněn umisťovat na naše komunitní fórum reklamní sdělení dle svého uvážení..
6. Uživatel bere na vědomí, že mu bude zasíláno reklamní sdělení z webů : http://mailing.web-seo.eu
, http://web-seo.eu a dalších partnerů firmy Hadys corp.s.r.o.

III. Práva a povinnosti uživatelů
1.Adresát v rámci své registrace na naše komunitní fórum vkládá do databáze své údaje za účelem
umožnění následného zaslání obchodních sdělení klientů na e-mailovou adresu uvedenou adresátem,
k čemuž dává svou registrací za těchto Podmínek souhlas.
2. Adresát je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit a tím vyloučit další odesílání obchodních sdělení
na udanou e-mailovou adresu. Za zrušení registrace adresátem je považováno i oznámení adresáta,
ať už e-mailem či jinak, doručené provozovateli či klientovi, vyjadřující nesouhlas se zasíláním
obchodních sdělení prostřednictvím provozovatele; je-li z takového nesouhlasu zřejmé, že je vyjádřen
jen pro určitá obchodní sdělení, může provozovatel omezit registraci adresáta jen na obchodní
sdělení, s nimiž nesouhlas vyjádřen nebyl, anebo registraci zrušit zcela.
3. Uživatel při registraci na naše komunitní fórum musí potvrdit svou registraci kliknutím na aktivační
odkaz, který je automaticky odesílán na zadanou emailovou adresu.
4. Pokud si chcete změnit svou emailovou adresu, kontaktujte Administrátora našeho komunitního
fóra. Změna e-mailu uživatelem je z důvodu vysokého zneužívání ZAKÁZÁNA!
5. Zasílání reklamních e-mailů si můžete vypnout ve Vašem uživatelském účtu na našem komunitním
fóru ve Vašem uživatelském účtu, nebo na konci každého reklamního sdělení, odeslaného firmou
Hadys corp. s.r.o. nebo jejich obchodních partnerů.
6. Za své příspěvky zodpovídají uživatelé. Nepoužívejte tyto stránky k distribuci a nebo k downloadu
jakýchkoliv materiálů, ke kterým nemáte legální oprávnění, a nebo licenci.

IV. Omezení užívání našeho komunitního fóra

1. Je zakázáno na naše komunitní fórum za účelem zveřejnění v databázi, vkládat nepravdivé,
klamavé či zavádějící informace, zejména pak registrovat třetí osoby, vkládat nepravdivé údaje, apod.
Zejména pak je zakázáno vkládat na naše komunitní fórum osobní údaje jiných fyzických nebo
právnických osob. (nezapomeňte že se v databázi ukládá Vaše IP adresa !)
2. Je zakázáno užívat naše komunitní fórum způsobem porušujícím práva třetích osob.
3. Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz našeho komunitního fóra a služeb, zejména pak
pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků našeho komunitního fóra a
zásahu do služeb a obsahu našeho komunitního fóra jiným způsobem, než který umožňuje
provozovatel v rámci standardně nabízených služeb
4. Je zakázáno šířit informace, které poškozují dobré jméno provozovatele či jeho pracovníků.
5. V případě zneužití osobních údajů třetí osoby, se uživatel vystavuje možnosti trestního stíhání, dle
právního řádu ČR.

V. Osobní údaje a další ujednání
1. Provozovatel je registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
2. Uživatel odpovídá za to, že vložením obsahu uživatelem na naše komunitní fórum a jeho
začleněním a zveřejněním v rámci databáze nebudou porušována práva jiných subjektů, ani
související právní předpisy. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn informovat
případné dotčené subjekty o obsahu, který se jich týká a který byl uživatelem na naše komunitní
fórum umístěn.
3. Uživatel uděluje svou registrací na našem komunitním fóru provozovateli jakožto správci osobních
údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých při registraci.
Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na celou dobu registrace uživatele na našem
komunitním fóru.
4. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům, výše
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem.
5. Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných
zájmů provozovatele či třetích osob (zejména dotčených subjektů) je provozovatel oprávněn osobní
údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům
státní správy.
6. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné. Uživatel má právo svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva
uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona. Odvolání souhlasu registrovaného uživatele se
zpracováním jeho osobních údajů má obvykle za následek automatické odebrání registrace.
7. Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných osobních údajů má právo vyžádat opravu a
upřesnění všech nepřesných údajů, které jsou o něm provozovatelem evidovány a zpracovávány. Po

uplynutí doby zpracovávání, na kterou byl udělen souhlas uživatele podle tohoto článku,
provozovatel příslušné osobní údaje zlikviduje. Délka doby zpracování osobních údajů je 5 let.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
uvedený v čl. VI těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,
že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 25.05.2018
2. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na
našem komunitním fóru, není-li stanoveno jinak.
3. Provoz našeho komunitního fóra, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem
a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat
příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.
4. Veškeré podněty, pište na emailové adresy: info@hadys-corp.cz nebo info@infoletaky.cz

