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Všeobecné podmínky užívání webu

Definice použitých pojmů
Poskytovatel: Sabrina Harisová, se sídlem Ďáblická 136/51, Praha 8, 18200, IČO
Server poskytovatele: HOUSEOFSTORIES.cz
Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví web HOUSEOFSTORIES.cz a využívá obsah webu, aniž by
se registrovala.
Uživatelem je každá osoba, která se zaregistruje na web HOUSEOFSTORIES.cz a využívá obsah webu.
Čtenář je každá osoba, která je zaregistrovaná na web HOUSEOFSTORIES a má zaplacený měsíční,
čtvrtletní, půlroční nebo roční poplatek a využívá obsah webu, který je přístupný po zaplacení.
Uživatelským účtem je účet uživatele, který vznikne registrací dle těchto podmínek.

Registrace uživatele
Pro účely užívání placených příspěvků je nutná registrace. Pro běžnou návštěvu webu
HOUSEOFSTORIES.CZ není registrace nutná.
Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře a následným potvrzením
aktivačního linku v emailu.
Provést registraci může osoba starší 18 let, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného
zástupce, který rovněž za tuto osobu registrací vyslovuje souhlas s Podmínkami.
Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje o své osobě. Údaje označené jako
„povinné“ je Uživatel povinen vyplnit, jinak nebude možné registraci ukončit. Ostatní údaje jsou
Uživatelem poskytovány dobrovolně. Veškeré údaje je možné kdykoli upravit nebo změnit.
Každý uživatel je povinen seznámit se před dokončením Registrace s těmito Podmínkami. Souhlas s
těmito Podmínkami vyjádří Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními
podmínkami“, které je součástí registračního formuláře.
Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace vzniká smluvní vztah mezi
Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami.

Práva a povinnosti
Uživatel prohlašuje, že:

- je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
- nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla
omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,
- se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám
zcela rozumí a souhlasí s nimi,
- veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné,
- používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k
porušení platných právních předpisů,
- si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit
dočasně či trvale přístup jak k obsahu Poskytovatele, tak i obsahu samotného Uživatele,
- je-li mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální
věk 18 let,
- zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a
tyto informace nesdělí žádné Třetí osobě; v případě porušení tohoto bodu nese Uživatel plnou
odpovědnost za škodu, která by v důsledku tohoto porušení vznikla.

Poskytovatel je oprávněn:

-

ukončit, pozastavit nebo omezit poskytování náplně obsahu webu či změnit způsob jejich
poskytování bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,

-

zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat.
V případě, že se jedná o Čtenáře, pak je možné po oboustranné dohodě vrátit poměrnou část
předplatného, ale pouze v případě, že Poskytovateli nevznikla čtenářem jakákoliv škoda.

-

Poskytovatel má právo zdarma přidělit čtenářský přístup jakémukoliv návštěvníkovi, dle svého
uvážení a také ten samý přístup odebrat.

Uživatel zejména nesmí:

- užívat obsah webu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami,
- získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů webu Poskytovatele
- modifikovat, blokovat či jinak měnit obsah webu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod
nebo data webu,
- komerčně užívat kteroukoliv část či obsah webu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele
- pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem.
- kopírovat obsah webu bez souhlasu poskytovatele, či vydávat obsah webu za svůj.

Ochrana osobních údajů
Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje v zabezpečené databázi v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel nevyžaduje a ani
nebude vyžadovat po Uživatelích citlivé osobní údaje.
Poskytovatel se zavazuje, že nebude osobní údaje získané od Uživatelů zpracovávat, prezentovat,
sdílet, předávat, prodávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu Uživatele
způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.
Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré Uživateli zadané osobní
údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Uskutečněním registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, datum narození, pohlaví a rodinný stav, a to za
účelem identifikace Uživatele při užívání Služeb a dále za účelem marketingových aktivit
Poskytovatele dle ust. VI. těchto Podmínek, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým způsobem
po dobu přiměřenou k naplnění účelu jejich zpracování. Uživatel má právo k jejich přístupu a je
oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm
zpracovávány. V případě porušení svých práv může požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo
požadovat, aby Poskytovatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na úřad pro ochranu
osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas
může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Uživatel
může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu Poskytovatele

Obchodní sdělení

Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn zasílat Uživateli obchodní sdělení
na emailové adresy Uživatele, které obsahují informace o Službách nebo o produktech a službách
třetích osob ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Placený přístup
V případě, že chce uživatel přístup do placeného obsahu webu, musí zaplatit částku podle ceníku
uvedeného na stránkách houseofstories.cz. Má možnost zvolit měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční
členství a zvolit si datum, od kterého je členství aktivní. Členství si lze koupit přes sms bránu Go Pay,
nebo bankovním převodem. Platbu je možné provést pouze v korunách.
Po zaplacení členského poplatku ze zpřístupní obsah webu po dobu platnosti členství. Členství se
nedá v průběhu trvání pozastavit, či jakkoliv jinak měnit.
Členský poplatek měsíční, čtvrtletní, půlroční se v případě nespokojenosti nevrací. Členský poplatek
roční se po dohodě s Poskytovatelem může vrátit, ale bude snížen o poměrnou část v závislosti na
uplynulém období od aktivace členství.

Závěrečná ustanovení
Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické
pošty (emailu).

Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Ve vztahu k jednotlivým
Uživatelům nabývají podmínky automaticky účinnosti užíváním Služeb Uživatelem i po datu určeném
Poskytovatelem jako dni nabytí účinnosti změn těchto Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami
těchto Podmínek, je povinen zdržet se užívání Služeb po dni nabytí jejich účinnosti. Komunikace ze
strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna
rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serverů Poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.

Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 10.10. 2015

