Podmínky
užití
Podmínky
užitíobchodníspolečnostiHappenCZ&SKs.r.o.,IČO:06517111sesídlem
Vladislavova1460/12,Novéměsto,11000,Praha1společnostzapsanávobchodním
rejstříkuvedenémMěstskýmsoudemvPraze,oddílC,vložka283273(dálejen
„Happen.cz“)propřístupaužitíwebovýchstránekw
 ww.happen.cz(dálejen„Podmínky“)

I.
Úvodní
ustanovení
1. Happen.czprovozuje
a
spravujeportálagregaceposkytováníslužebnainternetové
stránce

www.happen.cz

(dále
jen
„PortálHappen.cz“).Happen.czpronajímáPortál
Happen.cza
souvisejícíslužby
jinýmpodnikatelům(dálejen„Klient“)avyvíjíčinnostk
tomu,aby
KlientmělmožnostprostřednictvímPortáluHappen.czuzavíratstřetími
osobami
(dálejen
„Zákazník“)smlouvynavyužitíslužeba/nebozbožíKlienta(dálejen
„Zprostředkovaná
smlouva“).
2. Podmínky
upravují
práva
a
povinnostiosobvyužívajícíchPortálHappen.cz(dálejen
„Uživatel“)
přivstupu
na
Portál
Happen.cz,adalšímpoužíváníPortáluHappen.cz,jakož
i
další
související
právní
vztahy.
3. Uživatel
vstupemnaPortálHappen.czstvrzuje,žeseseznámilsaktuálnímzněním
Podmínek,azavazujese
jimiřídit.
4. Happen.czmůžezněnípodmínekjednostranněměnitčidoplňovat.Happen.czinformuje
UživateleozměněObchodníchpodmíneknaPortáluHappen.cz,případnějiným
vhodným
způsobem
tak,
abysesaktuálnímzněnímpodmínekUživatelmohlbez
nepřiměřených
obtížíseznámit.Podmínkynabývajíúčinnostiokamžikemjejich
zveřejnění
na
PortáluHappen.cz.

II.
Použití
Portálu
Happen.cz
1. Přístup
a
používáníPortáluHappen.czjebezplatné.Uživatelnesevšaknákladyvzniklé
muv
souvislostisrealizací
přístupuapoužíváníPortáluHappen.cz(tj.nákladyna
internetovépřipojeníaj.).
2. Happen.czneníúčastníkemsmluvníchvztahůmeziZákazníkemaKlientem.Happen.cz
nenese
žádnouodpovědnostzasplněnípovinnostízeZprostředkovanésmlouvyani
nenese
odpovědnost
zapřípadnouškoduvzniklouUživatelinazákladěnebov
souvislostise
Zprostředkovanousmlouvou.
3. Happen.czpronajímáPortál
Happen.czZájemcům,aneneseodpovědnostzapřípadnou
závadnostobsahu
čivzhledu
materiálůzveřejňovanýchZájemcinaPortáluHappen.cz.

Happen.czneodpovídáza
úplnost,přesnost,pravdivostmateriálůzveřejňovanýchna
PortáluHappen.czani
za
případnénekalosoutežníjednáníKlientaprostřednictvím
PortáluHappen.cznebo
porušeníosobnostníchneboautorskýchpráv.Všechnyceny
na
portáluHappen.czjsou
cenyzanákupvoucheru.Happen.czneodpovídázaškody
vzniklévsouvislostisužitím
informacízveřejněnýchnaPortáluHappen.cz.
4. Happen.cznezaručujenepřerušenýpřístupnaPortálHappen.cz,aninezávadnosta
bezpečnost
PortáluHappen.cz.Happen.czneodpovídázaškoduzpůsobenouUživateli
přirealizaci
přístupu
a
užíváníPortáluHappen.cz,včetněpřípadnéškodyvzniklépři
stahovánídatzveřejněných
naPortáluHappen.cz,škodyzpůsobenépřerušením
provozu,
poruchou
PortáluHappen.cz,počítačovýmiviry,škoduvdůsledkuztrátydat,
zisku,neoprávněnéhopřístupu
kpřenosůmadatůmUživatele.
5. Kliknutím
naněkteréodkazynaPortáluHappen.czmůžedojítkopuštěníPortálu
Happen.cza
kpřesměrovánínawebovéstránkytřetíchsubjektů.
6. Happen.czsi
vyhrazujeprávokdykolivomezitčiukončitpřístupUživatelenaPortál
Happen.cz.
7. Uživatel
nese
odpovědnost
zaveškerouškoduvzniklouneoprávněnýmzásahem
UživateledoPortálu
Happen.czčisystému,kterýrealizujepřenoszPortáluHappen.cz
třetím
osobám.

III.
Ochrana
osobních
údajů
1. Happen.czzpracovává
osobní
údajeUživatelů,kteřívyplníregistračníformulář,případně
neregistrovanýchUživatelů,
kteříuzavřouZprostředkovanousmlouvusKlientem.
Ustanovení
článkuIII.
PodmíneksetýkápouzeregistrovanýchUživatelůaUživatelů,
kteříuzavírají
prostřednictvím
PortáluHappen.czZprostředkovanousmlouvu.
2. Ochrana
osobních
údajů
Uživatele,kterýjefyzickouosobou,jezajištěnavsouladuse
zákonem
č.
101/2000
Sb.,
oochraněosobníchúdajů,vplatnémznění.
3. Uživatel
souhlasíse
zpracovánímtěchtosvýchosobníchúdajů:jméno,příjmení,
e-mailováadresa,telefonníčíslo(dálevšespolečnějenjako„Osobníúdaje“).
4. Uživatel
souhlasíse
zpracovánímOsobníchúdajůHappen.cz,atoproúčelyrealizace
práv
apovinnostízeZprostředkovanésmlouvyaproúčelyzasíláníinformacía
obchodníchsdělení.

5. Uživatel
bere
navědomí,
žeje
povinensvéOsobníúdajeuvádětsprávněapravdivě,a
žeje
povinenbez
zbytečnéhoodkladuinformovatHappen.czozměněvesvých
Osobníchúdajích.
6. Zpracováním
Osobních
údajůmůžeHappen.cz,jakosprávce,pověřittřetíosobujakožto
zpracovatele.
Aktuálníseznam
zpracovatelůOsobníchúdajůbudevždyzveřejněnna
PortáluHappen.cz.
7. Osobní
údaje
budouzpracováványpodobuneurčitou.
8. Uživatel
potvrzuje,
žeposkytnutéOsobníúdajejsoupřesnéažebylpoučenotom,že
se
jednáo
dobrovolné
poskytnutíOsobníchúdajů.Uživateldáleprohlašuje,žebylpoučen
o
tom,žesouhlas
se
zpracovánímOsobníchúdajůmůževevztahukHappen.czodvolat
písemnýmoznámením
doručenýmnaadresuHappen.cz.
9. Vpřípadě,
že
by
seUživatel
domníval,žeHappen.cznebozpracovatelprovádí
zpracováníjehoOsobních
údajůvrozporusochranousoukroméhoaosobníhoživota
Uživatelenebo
vrozporuse
zákonem,můžepožádatHappen.czovysvětlenía
požadovat,
aby
odstranil
závadnýstav.Uživatelsevtakovémpřípaděrovněžmůže
obrátitpřímo
na
Úřadproochranuosobníchúdajů.
10. Požádá-liUživateloinformaciozpracovánísvýchOsobníchúdajů,jemuHappen.cz
povinnotuto
informaci
předat.Happen.czmáprávozaposkytnutéinformacepodle
předchozívětypožadovat
přiměřenouúhradunepřevyšujícínákladynezbytnéna
poskytnutíinformace.
11. Uživatel
souhlasíse
zasíláníminformacísouvisejícíchseslužbamiHappen.czaZájemců
naelektronickou
adresu
UživateleuvedenouvObjednávceadálesouhlasísezasíláním
obchodníchsděleníHappen.cz
natutoadresu.SouhlasUživatelesezasíláním
obchodníchsděleníjedobrovolný.Uživateljeoprávněnkdykolitentosouhlaspísemně
odvolat.

IV.
Autorská
práva
1. Happen.czje
vlastníkem
PortáluHappen.cz.
2. PortálHappen.czje
autorským
dílemvesmysluzákonač.121/2000Sb.,autorskýzákon,
vplatném
znění.
Happen.czvykonáváveškerámajetkováprávavztahujícísekPortálu
Happen.cz.

3. ObsahPortáluHappen.cz
nelzeuchovávat,upravovat,šířitanikněmuvykonávatjiná
majetková
práva,
ledažek
takovémujednáníudělilHappen.czpředemsouhlas.

V.
Práva
a
povinnosti
Uživatele
1. Uživatel
vůči
Happen.czprohlašujeazaručuje,že:

a. jezpůsobilýkprávnímúkonům,atozejménasohledemnasvůjvěk,neboje
zastoupenzákonnýmzástupcem,

b. veškeréúdaje,kteréposkytujespolečnostiHappen.cz,jsoupravdivé,úplné,
přesnéa
správné,

c. sepředzahájenímužíváníPortáluHappen.czdůkladněseznámilstěmito
Podmínkami,že
těmto
podmínkámzcelarozumíasouhlasísnimi,

d. budepoužívatportálHappen,nakupovatnaněmavkládatpříspěvkydodiskuze
prostřednictvím
ne
více
nežjednohouživatelskéhoúčtu.Vpřípaděoprávněného
podezření,
že
Uživatelvytvořilaužívávíceuživatelskýchúčtů,máHappen.cz
právotytoúčty
zablokovatasmazat.
2. Uživatel
jepovinen
přiužívání
PortáluHappen.czdodržovatprávnípředpisyadáleje
povinenvždy
respektovatprávaHappen.czitřetíchosob,zejménapřinakládánís
autorskými
díly
a
jinými
předmětyprávduševníhovlastnictví.Uživatelzejménanesmí:

a. užívatPortálHappen.czvrozporustěmitoPodmínkami,
b. komerčněužívatkterékoličástiPortáluHappen.czzpůsobemzpůsobilým
poškodit
Happen.cz
a/neboKlienta,

c. získávatpřihlašovacíjménaa/neboheslajinýchUživatelů,
d. zneužívat,blokovat,modifikovatčijinakměnitjakoukolivsoučástPortálu
Happen.cz,nebo
sei
jenpokusitnarušitstabilitu,chodnebodataPortálu
Happen.cz,

e. používatmechanismy,programovévybavenínebojinépostupy,kterébymohly
mít
negativnívlivnaprovozPortáluHappen.cz.PortálHappen.czjemožnéužívat
jenv
rozsahu,
kterýnenínaúkorprávostatníchUživatelůneboHappen.cza
kterýje
v
souladusjehourčením.
3. Uživatel
se,bez
ohledu
najiná
ustanovenítěchtoPodmínek,zavazuje,že:

a. nebudepoužívatPortálHappen.cz,pokudbyjehopoužitímzestranyUživatele
došlo
k
porušeníprávníchpředpisů,

b. pokudjemuméněnež18let,nebudepoužívattakovéslužbyPortáluHappen.cz,
unichž
jepodmínkouproužíváníminimálnívěk18let,přičemžtakovéslužby
jsouoznačenysymbolem„18+“nebojinýmsymbolemshodnéhovýznamu.

VI.
Závěrečná
ustanovení
1. PrávaapovinnostimeziKlientemaUživatelemohledněprávzvadnéhoplněníseřídí
příslušnýmiobecnězávaznýmiprávnímipředpisy(zejménaustanoveními§1914až
1925,
§
2099až2117a
§
2161až2174zákonač.89/2012Sb.,občanskéhozákoníku
a
zákonem
č.
634/1992
Sb.,
oochraněspotřebitele,vezněnípozdějšíchpředpisů).
2. Uživatel
v
postaveníspotřebitelemáprávouKlientauplatnitprávazvadnéhoplněnív
souvislostise
ZprostředkovanousmlouvouuKlienta(obecněnaadresejehoprovozovny,
vnížje
uplatněnípráv
z
vadnéhoplněnímožnésohledemnasortimentprodávaného
zboží,
případněi
v
sídle
nebo
místěpodnikáníKlientaa/neboprostřednictvím
kontaktních
údajůuvedenýchv
elektronicképoště,kterábylaUživatelizaslánapo
úspěšné
objenávce)
a/nebo
prostřednictvímlinky„Podpora“natel.čísle+420605385
683jejíž
čísloje
dostupné
na
adrese(URL)http://happen.cz/homepage/contact
3. Kmimosoudnímu
řešeníspotřebitelskýchsporůjepříslušnáČeskáobchodníinspekce,
sesídlemŠtěpánská
567/15,12000Praha2,IČ:00020869,internetováadresa:
http://www.coi.cz
.
4. Veškeréprávnívztahy
vznikajícínazákladěnebovsouvislostisPortálemHappen.cz
se
řídíprávním
řádem
České
republiky,atobezohledunatoodkudbylpřístupaužití
PortáluHappen.czrealizován.
5. Je-li
nebostane-li
seněkteré
zustanoveníPodmínekneplatnýmneboneúčinným,
namísto
takovýchneplatných
ustanovenínastoupíustanovení,jehožsmyslse
neplatnémuustanovení
conejvícepřibližuje.Neplatnostíneboneúčinnostíněkterého
ustanovení
není
dotčenaplatnostaúčinnostostatníchustanovení.
6. TytoPodmínky
nabývajíúčinnostidne11.10.2017

VPrazedne11.10.2017

