SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
užívání služeb společnosti Enix Technologies s.r.o. poskytovaných
prostřednictvím serveru Sdilej.cz
(dále jen „obchodní podmínky“)
ze dne 4.4.2014
Vytvořením uživatelského účtu registrací na serveru Sdilej.cz nebo nahráním souboru na
server Sdilej.cz uživatel souhlasí s dále stanovenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
I.
Všeobecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb na internetovém serveru Sdilej.cz je společnost Enix
Technologies s.r.o., IČ: 28307704, se sídlem Martinická 987/3, Praha 9, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154659 (dále
jen „poskytovatel“).
1.2. Uživatelem (dále jen „uživatel“) se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí
fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby poskytovatele a která se zavázala k
dodržování těchto obchodních podmínek a k dodržování podmínek užívání služeb
poskytovatele, a to zejména způsoby uvedenými v těchto obchodních podmínkách.
1.3. Poskytovatel za dále stanovených podmínek poskytuje uživatelům úložný prostor za
účelem ukládání informací (uploadovaných souborů) poskytnutých uživatelem, a to dle §
5 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 (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“).
Poskytovatel dále poskytuje uživatelům též některé další služby za dále stanovených
podmínek.

2.1.

II.
Služby poskytovatele
Poskytovatel poskytuje uživateli následující služby:

a) úložný prostor pro datové soubory. Uživatel může nahrát na server Sdilej.cz datový
soubor nebo soubory, se kterými je oprávněn nakládat tak, že je může užívat,
rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, pronajímat či zcizovat, umožňuje-li to vše povaha
datového souboru, a to na základě autorství k tomuto datovému souboru, licence či
jiného titulu opravňujícího jej datový soubor takto užívat (dále jen „uploadované
soubory“). Uploadované soubory jsou na serveru Sdilej.cz volně přístupné.
b) premium program. Poskytovatel může vyhlásit premium program, jehož podmínky
určuje poskytovatel formou zveřejnění na serveru webových stránkách serveru
Sdilej.cz obvykle v části přístupné registrovaným uživatelům po přihlášení k jejich
uživatelskému účtu. V rámci premium programu může poskytovatel jednostranně

poskytnout uživateli bonus za využívání služeb poskytovatele. Na poskytnutí bonusu
není právní nárok.
c) komentáře k uploadovaným souborům a jejich hodnocení. Registrovaný uživatel je
oprávněn hodnotit uploadované soubory a připojovat k těmto komentáře.
Komentáře ani hodnocení nesmí obsahovat žádné vulgární či hrubé výrazy, urážlivé
výroky vůči třetím osobám, rasové útoky, komerční nabídky a affiliate odkazy, odkazy
na warez, licenční kódy, pornografii, jakož i žádosti o jejich poskytnutí, ani nesmí být
jakkoliv protiprávní; komentáře v rozporu s těmito podmínkami poskytovatel
odstraní.
2.2. K využívání služby dle bodu 2.1. písm. a) obchodních podmínek není nutná registrace
uživatele. K využívání služeb dle bodu 2.1. písm. b) a c) obchodních podmínek je nutná
registrace uživatele.
2.3. Registrací uživatele se rozumí vyplnění registračních údajů uživatele, vyjádření jeho
souhlasu s těmito obchodními podmínkami a následné odeslání registračních údajů
včetně souhlasu s obchodními podmínkami na server poskytovatele prostřednictvím
příslušného webového formuláře. Registrací vzniká právní vztah mezi poskytovatelem a
uživatelem, který se řídí těmito obchodními podmínkami a v otázkách zde neupravených
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění, a zákonem o
některých službách informační společnosti. Při registraci si uživatel zvolí přihlašovací
údaje, které slouží k identifikaci uživatele a jeho přístupu k službám vyhrazeným
zaregistrovaným uživatelům.
2.4. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím žádosti
zaslané na email support@sdilej.cz.
2.5. Výše specifikované služby jsou poskytovány bezplatně. Poskytovatel však za
podmínek zveřejněných na webových stránkách serveru Sdilej.cz může registrovaným i
neregistrovaným uživatelům poskytnout další služby v podobě služeb placených, a to
zejména vyšší rychlost downloadu či uploadu dat, apod.

III.
Pravidla pro uploadované soubory
3.1. Uživatel je při využití služby úložného prostoru pro datové soubory dle čl. II. bodu 2.1.
písm. a) těchto obchodních podmínek povinen dodržovat následující podmínky. Uživatel
nesmí na server poskytovatele nahrávat soubory, pokud by jejich obsah byl v rozporu
s právními předpisy nebo pokud by právní předpisy porušovalo samotné nahrání souboru
na server poskytovatele. Uživatel zejména nesmí nahrávat soubory, které:
- obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její
vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její
rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,
- podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,
- hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
- umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu,
- zobrazují týrání zvířete,

-

podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod
člověka,
porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují
obchodní tajemství třetí osoby,
porušují autorská práva či práva související,
podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené
zákonem, nebo schvalují trestný čin,
obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se
projevuje násilí či neúcta k člověku,
propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s
poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno
poskytovatele.

3.2. V případě porušení podmínek stanovených v tomto článku obchodních podmínek je
poskytovatel oprávněn předmětný uploadovaný soubor nebo soubory ze serveru Sdilej.cz
bez dalšího odstranit, a to i v případě pouhého podezření z porušení podmínek.
3.3. Název uploadovaného souboru, který uživatel volí před nahráním souboru na server
poskytovatele, nesmí být v rozporu s podmínkami stanovenými výše a nesmí obsahovat
žádné vulgární či hrubé výrazy, urážlivé výroky vůči třetím osobám, rasové útoky,
komerční nabídky a affiliate odkazy, odkazy na warez, licenční kódy, pornografii, jakož i
žádosti o jejich poskytnutí. V případě porušení podmínek dle předchozí věty je
poskytovatel oprávněn předmětný uploadovaný soubor nebo soubory přejmenovat,
nebo bez dalšího odstranit.
3.4. Poskytovatel není povinen sdělit uživateli důvod odstranění uploadovaného souboru
ze serveru.
3.5. Poskytovatel je dále oprávněn odstranit jakýkoli uploadovaný soubor i bez zjevného
důvodu dle tohoto článku obchodních podmínek, tedy na základě svého uvážení.

IV.
Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel je poskytovatelem služby ve smyslu § 5 zákona o některých službách
informační společnosti. V souladu s § 6 zákona o některých službách informační
společnosti není povinností poskytovatele dohlížet na obsah přenášených zpráv nebo
ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na
protiprávní obsah informací. Odpovědnost za obsah uploadovaných souborů nese
výlučně uživatel. Tím nejsou dotčeny ostatní povinnosti poskytovatele dle zákona o
některých službách informační společnosti.
4.2. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu ustanovení článku VI. těchto obchodních
podmínek informovat uživatele o svých dalších službách, stejně tak jako o službách
obchodních partnerů, což uživatel bere na vědomí.

4.3. Poskytovatel je oprávněn zrušit registraci uživatele, pokud tento jakkoli porušil nebo
porušuje tyto obchodní podmínky nebo platné právní předpisy.
4.4. Poskytovatel negarantuje uživateli dostupnost serveru Sdilej.cz ani rychlost stahování
či uploadování dat. Poskytovatel neprovádí zálohu uploadovaných souborů, což uživatel
bere výslovně na vědomí. Jelikož služby poskytovatele nejsou určeny na bezpečnou a
trvalou zálohu důležitých dat, poskytovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu
způsobenou ztrátou uploadovaných souborů.
V.
Práva a povinnosti Uživatele
5.1. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a
současně se zavazuje k jejich dodržování.
5.2. Uživatel se dále zavazuje, že jeho činností nebude v žádném případě ohroženo dobré
jméno poskytovatele a nebude mu taktéž žádným jiným jednáním způsobena jakákoliv
jiná majetková či nemajetková újma.
5.3. Uživatel se zavazuje, že nebude přenášet a shromažďovat informace s cílem jejich
zpřístupnění třetím osobám, čímž by mohlo dojít k protiprávnímu jednání,
sankcionovanému trestněprávními předpisy ČR, příp. ES nebo EU.
5.4. Uživatel se dále zavazuje, že nebude propagovat trestnou činnost jakéhokoliv
charakteru a nebude ji ani žádným způsobem krýt, podporovat, schvalovat nebo nebude
jakýmkoliv způsobem takové činnosti nápomocen.
5.5. Uživatel bere na vědomí, že porušování autorských práv dalších osob stejně tak jako
jiných práv v oblasti duševního vlastnictví je protiprávním sankcionovaným jednáním.
5.6. Dále uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za škodu, které svým jednáním
způsobí poskytovateli služby, případně třetím osobám, užíváním této služby v rozporu s
jejími podmínkami.
5.7. Pokud dojde uživatel služby k důvodnému podezření, že jiný uživatel poskytovaných
služeb zneužívá těchto služeb k šíření obsahu protiprávního zaměření, případně docházíli k podezření z porušování autorských práv uživatele, je uživatel oprávněn informovat o
této skutečnosti poskytovatele služeb.
5.8. Uživatel nesmí poskytnout či jinak zpřístupnit své přihlašovací údaje dle čl. II. bodu
2.3. těchto obchodních podmínek třetí osobě.
VI.
Poskytování osobních údajů a souhlas s jejich zpracování
Poskytovatel prohlašuje a uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí a bere na vědomí, že
při registraci, jak je tato vymezena v těchto obchodních podmínkách, nebo při využití služeb
poskytovatele uživatelem, dochází či může docházet ke sdělení osobních údajů uživatele
poskytovateli.

6.1. Uživatel, jakožto subjekt údajů, souhlasí s tím, aby údaje sdělené jim poskytovateli
byly zpracovány poskytovatelem, jakožto správcem, a to za účelem identifikace uživatele
v rámci provozování služeb poskytovatele, nabízení služeb a produktů poskytovatele či
jeho obchodních partnerů, zasílání informací o činnosti poskytovatele, a to i
elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č.
480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním těchto osobních údajů
může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
6.2. Poskytovatel tímto informuje uživatele a podává mu výslovné poučení o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Tím se rozumí zejména to, že poskytnutí osobních údajů poskytovateli je
dobrovolné, že uživatel má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas
kdykoliv písemně odvolat na adrese poskytovatele, a dále má právo v případě porušení
svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající
nápravu. Touto nápravou je např. zdržení se takového jednání poskytovatele, odstranění
vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace
osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §
11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Poskytovatel osobní údaje uchovává bez časového omezení.
VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Tyto obchodní podmínky a právní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem se řídí
českým právem.
7.2. Komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem může probíhat také elektronicky, a to
na straně uživatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci a na straně
poskytovatele prostřednictvím adresy support@sdilej.cz.
7.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto obchodních
podmínek, na což uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dnů předtím, než
tato změna má nabýt účinnosti. Jestliže se uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění na
změnu podmínek nevyjádří, že s touto změnou nesouhlasí, má se za to, že s provedenou
změnou podmínek vyjadřuje souhlas. V případě nesouhlasu uživatele se změněným
zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského
účtu.
7.4.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.4.2014.

Enix Technologies s.r.o.
Filip Kroča, jednatel

