Smluvní ujednání pro použití
internetové služby Sloneek
1.

Úvodní ustanovení

1.1

Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání internetové služby Sloneek na webové
adrese www.sloneek.com (dále jen „služba“).

1.2

Provozovatelem služby je společnost Trade Design, s.r.o., Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00
Praha 8, DIČ CZ29005183 (dále jen „provozovatel“).

1.3

Uživatelem služby je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále
jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména (e-mailové
adresy) a hesla a vyplnění údajů o uživateli, které budou následně použity v hlavičce dokladu.

1.4

Služba slouží k registracím žádanek o dovolenou na zotavenou v rámci právnických osob.
Služba zajišťuje kompletní administrativu spojenou se schvalovacím procesem dovolených a k
tomu se vztahujících reportů a dále evidenci docházky, stravenek a dalších modulů
vztahujících se k personálnímu managementu společností.

1.5

Aktuální seznam a detailní popis modulů naleznete na webových stránkách
http://www.sloneek.com/cz/funkcionality/.

2.

Licenční ujednání

2.1

Služba je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen
„Autorský zákon“) autorským dílem.

2.2

Majetková práva ke službě podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o
autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva
neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.

2.3

Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k
používání služby.

3.

Práva a povinnosti uživatelů

3.1

Uživatel – je oprávněn prostřednictvím služby nahlížet svůj aktuální stav čerpání dovolené v
rámci firmy, ve které je zaměstnán, schvalovat či zamítat žádosti o dovolenou svých
podřízených a generovat reporty čerpání dovolené v rámci firmy.

3.2

Uživatel se zavazuje neužívat službu žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva
provozovatele.

3.3

Uživatel nesmí z vygenerovaných dokladů odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné značky,
název provozovatele nebo název služby.

3.4

Provozovatel je oprávněn zamezit užívání služby uživatelem, o kterém se lze důvodně
domnívat, že porušuje toto smluvní ujednání.

3.5

Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

3.6

Provozovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 12 měsíců.

4.

Cookies

4.1

Tyto webové stránky, samotná služba Sloneek, emailové zprávy, online služby, reklamy a
interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

4.2

Cookie je soubor, který prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do vašeho
prohlížeče. Účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli
internetové stránky a službu Sloneek tak, aby jejich používání bylo přizpůsobeno zvyklostem
uživatele.

5.

Úplata za užívání služby

5.1

Užívání služby je zpoplatněno ceníkem zveřejněným na www.sloneek.com. Provozovatel si
vyhrazuje právo změnit cenu služby.

6.

Záruky

6.1

Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na službu. Služba se poskytuje tak, jak stojí
a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

6.2

Veškerá rizika spojená s užíváním této služby nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném
případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním služby, ať by byla jakákoli.

6.3

Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a
účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a
bezchybnosti.

7.

Zpracování osobních údajů

7.1
7.2

Poskytovatel je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“)
v postavení zpracovatele osobních údajů uložených v aplikaci Sloneek.
Podle GDPR je správce a zpracovatel povinen uzavřít písemnou smlouvu o zpracování osobních
údajů. Uzavření smlouvy o zpracování je podmínkou dokončení registrace a její vzor naleznete
v přihlašovacím dialogu do aplikace a v dialogu během zakládání nového firemního účtu.

8.

Závěrečné ustanovení

8.1

Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem.
Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah
smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto
smluvním ujednáním.

8.2

Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k
uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na
www.sloneek.com.

8.3

Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti nového smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede
dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního smluvního
ujednání.

8.4

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

8.5

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se na závazky z této Smlouvy nepoužijí ustanovení
občanského zákoníku o neúměrném zkrácení (§1793 až 1795 občanského zákoníku).

Toto smluvní ujednání je platné od 1. 5. 2018.
Trade Design, s.r.o.

