OBCHODNÍ PODMÍNKY1
obchodní společnosti
DoYou Anything s.r.o.
se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3
identifikační číslo: 06699880
zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze
pro prodej zboží a provozování kvízů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.kvizo.online
(dále jen „provozovatel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě registrace či využívání služeb (dále
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen
„uživatel“) prostřednictvím internetových stránek provozovatele na internetové adrese
Kvizo.online (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky
(dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využívat
služebod provozovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět změny
osobních údajů a sledovat své výsledky z kvízů (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce a při využívání služeb webové stránky je uživatel
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu
je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelm
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v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. uživatel
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj
uživatelský účet déle než 30dní nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své
povinnosti. (včetně obchodních podmínek).
2.6. uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB WEBOVÉ STRÁNKY
3.1. Veškerá prezentace umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a provozovatel má právo změnit, odmítnout, nebo zrušit jakýkoliv kvíz, nebo uvedenou
odměnu a to bez uvedení důvodu a bez náhrady.
3.2. uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při používání služeb na
webové adrese. Náklady vzniklé uživatelmu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Registrace i hra kvízů je pro návstěvníky zdarma. Pokud by došlo ke změně podmínek,
bude o tom provozovatel informovat předem.

4.2. Svou informační povinnost vůči uživatelmu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se
zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání

o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
5.1. uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 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, se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo uživatele. Svou informační
povinnost vůči uživatelmu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
5.2. uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

6. DORUČOVÁNÍ
6.1. uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele.
V Praze dne 21.4.2020

