VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

vydané společností SPORTSPIRIT s.r.o., se sídlem Brno, Dobrovského 29, 612 00, IČ: 28335279, dále také jako „Společnost.“

2.
3.
4.
5.

I. Registrace a podmínky užívání on-line služeb
1.
2.

3.
4.

Registrovaným uživatelem, tj. objednatelem oprávněným využívat jednotlivé služby Společnosti poskytované na internetových stránkách tv.kantorfitness.cz
a určené výhradně pro registrované uživatele, se stane takový uživatel internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář, popř. formulář
pro odběr newsletteru a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci.
Kliknutím na tlačítko "Registruj se" či "Registruj se" (a jiné formulace a ikony ve webovém prohlížeči) v příslušném registračním formuláři či přímo ve formuláři pro
odběr newsletteru objednatel odešle příslušný formulář Společnosti a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto podmínek. Odesláním registračního formuláře
či formuláře pro odběr newsletteru a následným potvrzením či odběrem prvního newsletteru objednatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto
podmínkách. Registrační formulář či formulář pro odběr newsletteru není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako
povinné údaje a zároveň, pokud objednatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto podmínek a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Společností.
Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných VLM i nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a
takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci objednatele v rámci služeb Společnosti nebo k upřesnění
rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

Registrace je zpoplatněna. Platební podmínky jsou uvedeny v čl. II těchto všeobecných smluvních podmínek. Doba členství je stanovena dle volby objednatele jako
jednoměsíční nebo tříměsíční. Po uplynutí této doby je uživatelský účet automaticky prodloužen znovu na stejnou dobu, jako byl původně zřízen; vyjma případů,
kdy registrovaný uživatel sdělí písemně Společnosti nejpozději 15 dní přede dnem skončení původní doby členství, že s automatickou prolongací nesouhlasí.

6.

Po dobu trvání uživatelského účtu má registrovaný uživatel volný přistup ke všem on-line fitness videím.

7.

Objednatel odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje, že bere na vědomí:
-

8.
9.

se stane registrovaným uživatelem;
přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí
osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Společnosti, a že se nedopustí
porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
Společnost neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům internetových stránek v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání
třetích osob.
Společnost výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s výše uvedenými podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež
může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.
Společnost dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného
uživatele v souvislosti s používáním internetových stránek, bude Společnost povinna poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané
o registrovaném uživateli v souvislosti s používáním internetových stránek nebo poskytováním služeb ze strany Společnosti.

10. Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International.

Registrovaný uživatel uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře.
V případě automatické prolongace členství činí poplatek za další členství stejnou částku, jako registrační poplatek pro zřízení uživatelského účtu. Poplatek je
v případě prolongace automaticky uhrazen z platební karty registrovaného uživatele: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club
International; pokud se tak nestane, je registrovaný uživatel povinen uhradit poplatek za další členství nejpozději do 5 pěti dnů po obdržení příslušné faktury.

III. Ochrana osobních údajů
1.

Registrovaný uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Společností (příp. jejími zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento
souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené přihlašovacím formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je registrovaný uživatel
vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou
přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

2.

Účel zpracování osobních údajů: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a
zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace
správcem nadále zasílány) Sumarizované údaje z formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely a pro vnitřní potřebu správce.

3.

Prohlášení Společnosti: Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze
v souladu k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Společnosti nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a
další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo dohodě o provedení práce.

Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet registrovaného uživatele a vytvoří se mu
uživatelský profil, k němuž má přístup z internetových stránek tv.kantorfitness.cz. Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může
registrovaný uživatel přihlásit.

5.

Možnosti platby jsou následující:
-

PREAMBULE
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů, které vznikají mezi Společností a všemi osobami, na základě smluvních
vztahů, které mezi nimi vznikají při využívání on-line služby cvičení na serveru tv.kantorfitness.cz, která spočívá v provozování on-line cvičícího systému, který umožňuje
plánování a provozování lekcí cvičení fitness (dále také jako "objednatel" nebo „registrovaný uživatel“).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu
společnosti GOPAY s.r.o.

Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.

4.

Podrobnosti ochrany osobních údajů registrovaných uživatelů jsou k nalezení na stránkách tv.kantorfitness.cz.

IV. Soubory cookies
1.

Soubory cookies: Užíváme Cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Prohlížením webu souhlasíte s jejich využitím.

V. Autorská práva
1.

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, videa, skladby ke cvičení atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a
těchto podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí registrovaný uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez
výslovného písemného souhlasu Společnosti. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií, textů a fitness videí umístěných na webovém
rozhraní jakékoliv třetí osobě. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Společnost poskytne registrovanému uživateli v rámci
poskytování našich služeb.

2.

Při nerespektování výše popsaného zákazu bude Společnost postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Reklamační řád

podmínek stanovených těmito podmínkami, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto podmínek, zejména
v souvislosti se zpřístupněním svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů jakékoliv třetí osobě.

1.

Společnost odpovídá za to, že on-line služby při poskytnutí nemají vady.

11. Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se VLM v souvislosti s registrací a užíváním služeb

2.

Při reklamaci je registrovaný uživatel povinen kontaktovat Společnost písemně či e-mailem na adresu tv@kantorfitness.cz. Reklamace vyřizuje Společnost do 30
dnů od uplatnění reklamace.

12. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a

3.

Registrovaný uživatel je povinen vytknout vady služby Společnosti bez zbytečného odkladu. Pro vyloučení všech pochybností se vadou nerozumí obtížnost cvičení,
škody registrovaného uživatele způsobená cvičením nedostavení se výsledků apod.

4.

Společnost upozorňuje registrované uživatele, že s ohledem na specifický charakter smluvního vztahu není registrovaný uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy
uzavřené se Společností, jejímž předmětem je získání přístupu k uživatelskému účtu, a tedy na portál tv.kantorfitness.cz.

Společnosti na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Společnost za škodu způsobenou při realizaci
přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu,
poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům. Poskytovatel není ve
vztahu k registrovanému uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13. Fitness videa umístěná na webovém rozhraní Společnosti jsou různé obtížnosti a je na každém registrovaném uživateli posoudit, jaká cvičení je schopen zvládnout.
14. Společnost nenese odpovědnost za případnou škodu registrovaného uživatele, včetně škody na zdraví, jež by si registrovaný uživatel způsobil cvičením dle
informacích poskytnutých v on-line fitness lekcích.

II. Registrační poplatky a platební podmínky
1. Pro vytvoření uživatelského účtu je objednatel povinen uhradit registrační poplatek. Registrační poplatek pro zřízení uživatelského účtu na dobu jednoho (1) měsíce
činí 330,– Kč. Registrační poplatek pro zřízení uživatelského účtu na dobu tří (3) měsíců činí 790,– Kč. Ceny jsou včetně DPH.

VII. Mimosoudní řešení sporů
1.

Každý registrovaný uživatel – fyzická osoba, který uzavře se Společností smlouvu, jejímž předmětem je poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu,
který v důsledku takové smlouvy vznikne.

2.

Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi stranami.

3.

Registrovaný uživatel je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v
§ 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele, na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná
účast při mimosoudním řešení sporu je pro registrovaného uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu
nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do půl roku ode dne, kdy registrovaný uživatel poprvé u Společnosti uplatnil

nárok, který je předmětem sporu. Registrovaní uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh
k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných
spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise.

VIII. SANKCE
1.

Pro případ, že registrovaný uživatel poruší některou ze svých povinností uvedených v těchto smluvních podmínkách, sjednávají smluvní strany následující sankce.

2.

2. Pro případ prodlení registrovaného uživatele s úhradou jakékoli platby dle smlouvy nebo těchto smluvních podmínek sjednávají smluvní strany smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného uhrazení dlužné částky.

3.

Pro případ porušení autorských práv Společnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy, kterou je
registrovaný uživatel povinen uhradit do pěti (5) dnů ode dne doručení výzvy Společnosti.

4.

Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti domáhat se náhrady škody přesahující výši smluvní pokuty.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Registrovaný uživatel je povinen oznamovat Společnosti bez zbytečného odkladu změnu svých kontaktních údajů, zejména e-mailová spojení a telefonního čísla,
která uvedl při uzavření smlouvy.

2.

Registrovaný uživatel uzavřením smlouvy se Společností stvrzuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění těchto podmínek s dostatečným předstihem, spolu
s ostatními předsmluvními informacemi, sděleno a k jeho dotazům ze strany Společnosti objasněno. Registrovaný uživatel se se zněním těchto podmínek řádně
seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto smluvních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé a registrovaný uživatel uzavřením smlouvy se Společností
vyjadřuje svou vůli tyto podmínky dodržovat. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou registrovanému uživateli přístupné na portálu Společnosti ve verzi pro tisk.

3.

V případě obsahového rozdílu mezi smlouvou uzavřenou smluvními stranami, tj. Společností a registrovaným uživatelem, a těmito podmínkami má vždy přednost
smlouva.

4.

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem
jakož i zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele.

5.

Aktuální verze Všeobecných podmínek a platného ceníku je vždy dostupná na webových stránkách tv.kantorfitness.cz.

6.

Společnost si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných smluvních podmínek registračního systému. Na registrovaného uživatele se vztahují všeobecné
smluvní podmínky platné v době, kdy činí registraci do on-line cvičícího systému.

7.

Registrovaný uživatel svým podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil se zněním těchto všeobecných smluvních podmínek a zavazuje se je dodržovat.

V Brně dne 1.3.2021

za Společnost Robert Kántor

