Společnost dieta.cz s.r.o. se sídlem Petra Fastra 1627, Říčany 25101, IČ: 24250139, DIČ: CZ24250139,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 197334
(dále jen „provozovatel“) vydává tyto

Obchodní podmínky
Provozovatel provozuje internetový server www.dieta.cz (dále také jen „server“). Tento server poskytuje
uživatelům informace zaměřené na zdravý životní styl, zdraví a další kategorie.
Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen
"uživatel“) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „Smluvní ujednání“). V případě porušení
Smluvních ujednání kterýmkoli uživatelem uvedených služeb může provozovatel uplatnit opatření obsažená
v těchto Smluvních ujednáních. Používáním serveru se rozumí registrace se do systému (tj. zadáním jména
e-mailové adresy a hesla).
I.
Registrace
Pro prohlížení příspěvků, komentářů a fotoalb zveřejněných na dieta.cz není nutná registrace. Pro využití služeb
provozovatele spočívající ve vytváření vlastních příspěvků, psaní komentářů k příspěvkům ostatních uživatelů,
třídění příspěvků do vlastních fotoalb a spravování svého profilu se registrace vyžaduje. Užívání těchto služeb
není zpoplatněno.
Vytvoření uživatelského účtu spočívá v: a) zadání základních osobních údajů b) přečtení tohoto Smluvního
ujednání a stisknutí tlačítka "Souhlasím“
Uživatel je povinen pro registraci sdělovat pravdivé a úplné údaje.
Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce http://dieta.cz/register/
Stisknutím tlačítka "Souhlasím" uživatel souhlasí s následujícími podmínkami.
Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní
vztah mezi uživatelem a provozovatelem, který se řídí těmito podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany
prohlašují, že provedením Registrace uživatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami, výslovně akceptuje
veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.
II.
Ochrana osobních údajů
Registrací uživatel souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, provozovatel zpracovával a shromažďoval poskytnuté osobní údaje. Uživatel bere na
vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby aktivit provozovatele a poskytnutí údajů je
dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním lze kdykoliv odvolat.
Poskytnutím údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona
č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své
vlastní a/nebo osob, které provozovatel přímo či nepřímo ovládá.
Osobní údaje poskytnuté provozovateli při registraci budou provozovatelem používány a zpracovávány za účelem
jejich interního využití.

Osobní údaje budou uloženy provozovatelem v elektronické podobě na technických nosičích dat a provozovatel
je bude zpracovávat způsobem popsaným v ust. § 4, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti
s provozováním serveru.
Osobní údaje se poskytují pouze pro dobu trvání užívání služeb poskytovatele. Provozovatel zajistí ochranu
poskytnutých osobních údajů v nejvyšší možné míře, kterou lze rozumně požadovat.
Souhlasem s těmito podmínkami a poskytnutím osobních údajů dává uživatel souhlas s poskytnutím
a zpracováním osobních údajů.
III.
Práva a povinnosti uživatele
Uživatel tímto prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nebude server využívat pro
podnikatelskou činnost mimo kategorie, které jsou k těmto účelům vyhrazené.
Uživatel smí v souladu s těmito podmínkami umísťovat na server pouze obsah, jehož je autorem, nebo má
k autorským právům příslušná oprávnění a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového
obsahu nebude neoprávněně zasahovat do autorských práv třetích osob ani nebudou zasažena jiná práva
a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně
závazné právní předpisy.
Uživatel se zavazuje neumísťovat na server obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem,
dále obsah porušující obecně závazné přepisy.
Uživatel se zavazuje zajistit důvěryhodnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení
a pro přístup k serveru, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
Pokud uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel, je povinen toto okamžitě sdělit provozovateli.
Uživatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace
a smazání obsahu.
Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že provozovatel
bude oprávněn zasílat uživateli informace o novinkách, které nabízí a o produktech třetích osob.
Uživatel si může veškeré nekomerční příspěvky, které jsou na serveru provozovatele, ukládat do svých složek –
fotoalb, může komentovat příspěvky ostatních uživatelů. Uživatel souhlasí, že si ostatní registrovaní uživatelé
mohou uložit jeho příspěvek do svého fotoalba nebo jej komentovat.
IV.
Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel umožní uživateli uložení, zpracování a provozování obsahu www stránek (zejména fotografie,
obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytovat uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve
smyslu ustanovení § 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 č. 480/2004 Sb.“).
Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením,
odpovědný za činnost uživatelů serveru.
Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem neodpovídá
platným právním předpisům nebo zasahuje do práv třetích osob či je v rozporu s dobrými mravy, je oprávněn
takovýto obsah odstranit a od poskytování služeb příslušnému uživateli odstoupit. Oznámení o odstoupení

a znepřístupnění serveru oznámí uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty (kterou uvede
uživatel při registraci).
Provozovatel je oprávněn vyzvat uživatele, aby příspěvek, který nese rysy komerčního sdělení zařadil do inzertní
sekce na serveru – Nákupy, nebo komerční příspěvek inzeroval jako PR článek. Pokud uživatel takto neučiní
bude příspěvek nesoucí komerční rysy bez dalšího upozornění ze serveru smazán. Bližší informace o možnosti
inzerce uživatel najde na adrese: http://dieta.cz/inzerce/
Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob
používání serveru. Provozovatel je oprávněn, bez předchozího upozornění, smazat příspěvky, které svojí
kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídají oprávněným zájmům provozovatle.
Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
Provozovatel je oprávněn poskytování služeb uživateli okamžitě jednostranně ukončit, v případě velmi závažných
porušení pravidel serveru a to výpovědí doručenou uživateli na adresu jeho elektronické pošty (kterou uvede při
registraci).
V.
Závěrečná ustanovení
Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.
Provozovatel je oprávněn změnit tyto podmínky a tyto změny jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich
zveřejnění nebo od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2012

