
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE GDPR KIT 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky počítačového programu a databáze (Aplikace) GDPR Kit, který je 
dostupný na adrese: https://www.gdpr-kit.cz. Pokud na této adrese řádně vyplníte webový formulář, a kliknete 
na tlačítko „AKCEPTUJI“, uzavřete za právnickou osobu, kterou zastupujete, případně sám za sebe, pokud jste 
podnikající fyzickou osobou (dále jen „Uživatel“), Smlouvu o poskytování služeb a licenční smlouvu na užití 
aplikace GDPR Kit, (dále jen „Smlouva“), jejíž podmínky jsou tvořeny těmito všeobecnými podmínkami (dále 
jen „VOP“) a údaji na webovém formuláři, včetně data vyplnění webového formuláře a ceny za užívání Aplikace 
GDPR Kit. Jste-li fyzickou osobou – spotřebitelem, nemůžete Smlouvu uzavřít.  

1.2. Poskytovatelem služeb a licence na GDPR Kit je společnost Sabris CZ s.r.o., zapsaná pod spis. zn.: C 244079 
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, se sídlem Pekařská 621/7, Praha 5 – Jinonice, PSČ: 
155 00, IČO: 04201523, DIČ: CZ04201523, (dále jen „Poskytovatel“).  

1.3. Poskytovatel a Uživatel jsou dále též společně označováni jako „Smluvní strany“.  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Poskytovatel na základě Smlouvy poskytuje Uživateli právo na přístup do Aplikace GDPR Kit a právo Aplikaci 
GDPR Kit užít (dále jen „Licence“). 

2.2. Předmětem Smlouvy je i poskytování služeb údržby Aplikace GDPR Kit ze strany Poskytovatele (dále společně 
s Licencí označovány jako „Služby“). Cílem Služeb je udržení Aplikace v provozuschopném stavu, s výjimkou času 
ohlášené údržby a případných výpadků.  

2.3. Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za Služby cenu v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.  

2.4. Uživatel je oprávněn k Aplikaci GDPR Kit přistupovat a užívat ji výlučně prostřednictvím své registrace.  

 

3. ROZSAH A PODMÍNKY LICENCE  

3.1. Licence k Aplikaci GDPR Kit je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na 
dobu trvání Smlouvy. Není-li písemné ujednáno jinak, Uživatel není oprávněn Aplikaci GDPR Kit či jakoukoliv její 
část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit její užití třetí osobě. 

3.2. Licence se vztahuje rovněž na aktualizace Aplikace GDPR Kit provedené Poskytovatelem po dobu trvání 
Smlouvy.  

 
4. PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY 

4.1. Řádnou a úplnou registrací Uživatele vzniká Smlouva. Neúplně nebo zjevně nesprávně vyplněný webový 
formulář bude odmítnut. Zjistí-li Poskytovatel v průběhu trvání Smlouvy, že údaje uvedené Uživatelem 
v registraci jsou nesprávně a nebude-li se jednat podle názoru Poskytovatele o chyby v psaní a textu, platí, že 
Smlouva byla uzavřena konkludentně s majitelem účtu, ze kterého bylo Poskytovateli zaplaceno. V případě, že 
identifikace Uživatele je obtížná, má Poskytovatel právo od Smlouvy kdykoliv odstoupit.  

4.2. Při jakékoli změně svých identifikačních údajů je Uživatel povinen oznámit tuto změnu Poskytovateli.  

4.3. Neuhrazení ceny Služby podle podmínek Smlouvy vede k automatickému a okamžitému odstoupení od Smlouvy 
ze strany Poskytovatele. 

4.4. Odstoupení od Smlouvy podle čl. 4.1. a 4.3. VOP se Uživateli oznamuje elektronicky. Není-li elektronická adresa 
Uživatele funkční, odstoupení od Smlouvy se neoznamuje. 

4.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, neumožnit registraci bez uvedení důvodu.  

 
5. CENA SLUŽEB  

5.1. Cena za poskytování Služeb stanovena podle aktuálního ceníku Poskytovatele přístupného na webových 
stránkách Poskytovatele https://www.gdpr-kit.cz.  

5.2. Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za Služby. Zvýšení ceny o více než 10% za rok je důvodem 
pro odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele.  

5.3. Uživatel nemá právo na vrácení odpovídající části ceny za nevyužité Služby, pokud Služby, jejichž poskytnutí 
Poskytovatelem Uživateli bylo Smlouvou dohodnuto, přestane využívat před koncem Smlouvy.  

 

https://www.gdpr-kit.cz/
https://www.gdpr-kit.cz/


6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE  

 
6.1. Uživatel je povinen používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a nesmí je užívat v rozporu s právními 

předpisy a Smlouvou. 

6.2. Uživatel je oprávněn užívat Služby pouze v rozsahu, v jakém to funkce Aplikace GDPR Kit umožňují. 

6.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace GDPR Kit, tj. jak obsah jednotlivých databází, tak software jsou předmětem 
autorských práv Poskytovatele a třetích osob. Autorské právo je předmětem ochrany podle autorského zákona 
a veřejnoprávní ochrany. 

6.4. Uživatel plně odpovídá za udržení svého uživatelského jména a hesla k přístupu do Aplikace GDPR Kit v utajení.  

6.5. Uživatel nesmí do Aplikace GDPR Kit ukládat žádné osobní údaje s výjimkou identifikačních údajů vlastních 
pracovníků nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup těchto pracovníků ke Službám. Vloží-li Uživatel do 
Aplikace GPDR Kit jiné osobní údaje, nese veškerou odpovědnost za jejich nezákonné zpracování. 

6.6. Uživatel plně odpovídá za obsah svých informací a za jejich zálohování a využitelnost pro účel, ke kterému 
uzavřel Smlouvu. Uživatel bere na vědomí, že Služby jsou technického charakteru a že mohu být vlivem údržby 
či technického výpadku po určitou dobu nedostupné. 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE  

7.1. Poskytovatel zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro 
přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě.  

7.2. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k předmětům nehmotného vlastnictví a jiných práv chráněných 
obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Uživatel užíváním Služeb. 

7.3. Aplikace GDPR Kit je Uživatelům k dispozici 24 hodin denně. Poskytovatel bude informovat Uživatele předem 
o termínech plánované údržby.  

7.4. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech (zejména v případech škod hrozících Poskytovateli nebo 
třetím osobám včetně nezákonného zpracování osobních údajů v rozporu s čl. 7.4 VOP, atd.) zrušit či zablokovat 
Uživatelský účet Uživatele. Poskytovatel má v těchto případech vůči Uživateli nárok na náhradu škody. 

7.5. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet Uživatele. Odpovědnost 
Poskytovatele vůči Uživateli je v případě přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů na straně 
Poskytovatele omezena na povinnost Poskytovatele obnovit poskytování Služby. Tuto povinnost nemá 
Poskytovatel v případě zastavení či ukončení poskytování Služby. Uživatel není oprávněn uplatňovat jiné nároky 
z odpovědnosti za vady ani za škodu.  

7.6. Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů od ukončení Služby vymaže veškerá data Uživatele. 

 
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ  

8.1. V případě neoprávněného užívání Služeb a v případě, kdy Uživatel poruší svoji povinnost vyplývající ze Smlouvy 
a/nebo z obecně závazných právních předpisů, je Poskytovatel oprávněn provést blokaci přihlašovacích údajů k 
uživatelskému účtu, a to do doby, po kterou bude Uživatel porušovat svou povinnost nebo dokud neodstraní 
důsledky porušení své povinnosti. 

8.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy s Uživatelem odstoupit, pokud Uživatel poruší svou povinnost 
dle právních předpisů či této Smlouvy.  

8.3. S výjimkou situací uvedených v těchto VOP výše, musí být odstoupení od Smlouvy písemné, zaslané 
Poskytovatelem na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při registraci. Smlouva zaniká okamžikem doručení 
oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

8.4. Část ceny odpovídající |Službám poskytnutým do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy se nevrací.  

8.5. Každá Smluvní strana této smlouvy je oprávněna tuto Smlouvu kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Výpovědní doba počne běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní 
straně. 

8.6. Pokud tři měsíce před ukončením doby, na kterou byla Smlouva sjednaná, žádná ze Smluvních stran nedoručí 
druhé straně výpověď smlouvy, Smlouva se automaticky prodlužuje na stejnou dobu, na kterou byla původně 
sjednána.  

8.7. Ukončením Smlouvy zanikají veškerá oprávnění Uživatele k užívání Služby.  

8.8. Po ukončení smlouvy má uživatel nárok na export jeho dat z aplikace. Data budou předána v souborech 
textového formátu „csv“. 

 



9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ   

 
9.1. Budou-li součástí identifikačních údajů Uživatele osobní údaje, budou Poskytovatelem zpracovávány výhradně 

za účelem plnění uzavřené Smlouvy a zasílání občasných obchodních sdělení. Osobní údaje Uživatele budou 
zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů po dobu trvání smlouvy 
a 30 dní po jejím skončení. Poté budou osobní údaje likvidovány. Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení 
osoby jednající za Uživatele, telefon, e-mailová adresa, pozice u Uživatele. Osobní údaje nebudou předávány 
třetím osobám. Správcem osobních údajů je Poskytovatel. Subjekty osobních údajů mohou u poskytovatele 

uplatnit všechna zákonná práva a mohou si na Poskytovatele stěžovat na www.uoou.cz. 

9.2. Pro správnou funkci stránek a pro fungování Aplikace GDPR Kit je někdy nezbytné umístit cookies na počítač 
Uživatele.  

 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

10.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.  

10.2. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, 
nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Poskytovatel takové 
ustanovení nahradí aktualizací VOP.  

10.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu VOP. Změnu Poskytovatel oznámí elektronickými prostředky nejméně 
30 dní od její účinnosti. Změní-li se VOP v neprospěch Uživatele, má tento právo od Smlouvy odstoupit ke dni 
účinnosti změny. 

10.4. VOP jsou účinné od 25. 4. 2018. 

http://www.uoou.cz/

