Všeobecné podmínky
1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti
uživatelů při využívání internetové služby umístěné na serveru www.planujemestavbu.cz
(dále jen „Server“). Provozovatelem Serveru je společnost iDBS, s.r.o., se sídlem
Štěrboholská 1421/37, Hostivař, 102 00, Praha 10, IČ: 03980618, zapsaná u Městského soudu
v Praze v oddíle C, vložce 240777 (dále jen „Provozovatel“).
2. Popis služby
Server umožňuje fyzickým nebo právnickým osobám, které mají přiděleno identifikační číslo
v České republice (dále jen „Firma“):
• registrovat se do Seznamu firem, umístěném na Serveru
•

prezentovat na Serveru svoji práci (Rodinné domy nebo Stavební práce)

Server dále umožňuje všem uživatelům vložit rodinný dům do sekce Rodinné domy umístěné
na Serveru.
3. Registrace firmy
a) Registraci Firmy je možné provést přes registrační formulář umístěný na Serveru nebo
telefonicky na kontaktním čísle uvedeném na Serveru
b) Firma je při registraci povinna pravdivě a řádně uvést povinné údaje o sobě
c) Registrace firmy je zdarma
d) Dokončením registrace Firma prohlašuje, že se seznámila s těmito Podmínkami a že
s nimi souhlasí. Zároveň tím potvrzuje, že se seznámila s obsahem a principem
fungování Serveru a bez výhrad s ním souhlasí
e) Firma souhlasí s tím, že popis firmy nebo vložené stavební práce mohou být
Provozovatelem upraveny a Firmě zaslány k autorizaci
f) Logo Firmy nesmí obsahovat kontaktní údaje, zejména pak telefonní číslo nebo adresu
www (takové logo může firma použít pouze se souhlasem Provozovatele)
g) Firma souhlasí s tím, že její poskytnuté údaje se automaticky zobrazí na Serveru
h) Firma souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn použít reference (fotografie a popis
realizovaných prací) z webových stránek Firmy, reference mohou být na žádost Firmy
upraveny nebo odstraněny
i) V době registrace musí mít firma identifikační číslo platné a aktivní (nemá přerušenou
činnost apod.)
j) Firma je povinna informovat Provozovatele při změnách, které mohou ovlivnit
platnost její registrace na Serveru
k) Po dokončení registrace obdrží Firma na e-mail uvedený při registraci přístupové
údaje do administračního prostředí na www.planujemestavbu.cz. Firma se zavazuje
neposkytnout přístupové údaje třetí straně a dále nevyužívat administrační prostředí
k jiným účelům, než ke kterým je určené. Při podezření na zneužití je Provozovatel

oprávněn přístup Firmě odebrat nebo jej omezit. Při opakovaném zneužití bude Firmě
zrušena registrace bez náhrady
l) Firma může využívat služby pouze za účelem, ke kterému jsou určeny
m) Provozovatel má dle vlastního uvážení právo odmítnout, pozastavit či zrušit registraci
Firmy, či přerušit či omezit poskytování služby Firmě, která o sobě uvádí nepravdivé
údaje, registruje se za jiným účelem, než ke kterému je Server určen, nesplňuje článek
č.3. těchto Podmínek, může poškodit dobré jméno Provozovatele nebo porušuje tyto
Podmínky. V takovémto případě Firmě nevzniká nárok na vrácení financí za uhrazené
služby.
4. Služby Provozovatele
Server nabízí Firmám následující služby:
a) zdarma – základní registrace na serveru, vkládání rodinných domů a stavebních prací
b) placené – rozšířená registrace, zvýraznění firmy, rodinného domu a stavební práce
Firma si může objednat placenou službu e-mailem nebo telefonicky. Po objednání je
Firmě zaslána zálohová faktura. Aktivace služby proběhne do 3 dnů od připsání příslušné
částky na účet Provozovatele. Firma souhlasí se zasláním daňového dokladu elektronicky
(e-mailem).
5. Práva a povinnosti Provozovatele
a) Provozovatel má právo upravovat a mazat obsah poskytnutý uživateli, tak aby
vyhovoval zaměření Serveru
b) Provozovatel má právo využívat údaje Firmy k marketingovým účelům
c) Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za následné smluvní vztahy vzniklé mezi
Firmou a jejími zákazníky, kteří se jakýmkoliv způsobem zkontaktovali přes Server
d) Provozovatel má právo zasílat Firmám obchodní sdělení třetích stran. Odhlášení ze
zasílání těchto sdělení probíhá stejným způsobem, jaký je uveden v článku č.6.
písm.d) těchto Podmínek
e) Provozovatel má povinnost smazat, upravit registraci Firmy na její písemnou nebo
telefonickou žádost
f) Provozovatel má povinnost smazat, upravit obsah, který je přiřazen k dané Firmě, na
její písemnou nebo telefonickou žádost
6. Ochrana osobních údajů
a) Tento článek se týká pouze Firem, které jsou fyzickými osobami
b) Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších
předpisů a dalšími právními předpisy
c) Registrací dává Firma Provozovateli souhlas se zpracováním a uchováním všech
osobních údajů předaných Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
d) Firma uděluje souhlas Provozovateli se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele a
partnerských serverů skrze poštu, e-mail, prostřednictvím SMS a nebo telefonicky.
Firma má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na emailové adrese
info@planujemestavbu.cz. Pro případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů je
možno použít stejnou e-mailovou adresu

7. Závěrečná ustanovení
a) Firma je povinna se pravidelně seznamovat s obsahem těchto všeobecných
obchodních podmínek, a pokud nevyjádří svůj nesouhlas písemně nebo elektronicky,
bere se za to, že s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.
b) Pro řádnou funkčnost služeb Provozovatele je třeba povolit používání tzv. cookies.
Užíváním služeb Provozovatele tak Firma souhlasí s používáním cookies, a to
především při přihlášení do uživatelského účtu na Serveru Provozovatele a jeho
partnerských serverech
c) Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného
provozu a zabezpečení systému
d) Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození
dobrého jména Serveru, jež mu uživatel svým jednáním způsobil
e) Pokud by u Firmy byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné ručení či
jinou odpovědnost Provozovatele za daňové povinnosti Firmy, je Firma povinna o
takových skutečnostech Provozovatele bezodkladně písemně informovat
f) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění.
g) Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit

