PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ESHOP.MEOPTA.CZ
Tyto podmínky užití (dále také jako „Podmínky užití“) upravují vztah mezi uživatelem webových
stránek (dále také jako „Uživatel“) a provozovatelem webových stránek eshop.meopta.cz (dále také
jako „Webové stránky“ či „Webová stránka“), společností Meopta - optika, s.r.o., se sídlem Kabelíkova
2682/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO 47677023, zapsanou u Krajského soudu v Ostravě pod
spisovou značkou C 51239 (dále také jako „Provozovatel“).
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Provozovatel technicky a administrativně provozuje Webové stránky, na kterých provozuje eshop.

2.

UŽIVATELSKÝ ÚČET A REGISTRACE

2.1.

Uživatel je oprávněn zřídit si Uživatelský účet, a to na základě registrace na Webových stránkách.

2.2.

Existence Uživatelského účtu není podmínkou návštěvy, procházení Webové stránky či nákupu
na e-shopu.

2.3.

Návštěvník webu se může bezplatně zaregistrovat prostřednictvím formuláře v sekci „Nová
registrace“. V registračním formuláři uvede Uživatel svou emailovou adresu a heslo. Okamžikem
uvedení požadovaných údajů v registračním formuláři a zaškrtnutím check-boxu, kde Objednatel
souhlasí s těmito Podmínkami užití a Zásadami ochrany osobních údajů
(https://eshop.meopta.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju/),
dochází
k vytvoření
uživatelského účtu (dále také jako „Uživatelský účet“) a Uživatel je povinen dodržovat
povinnosti stanovené v těchto Podmínkách užití. Uživatel se může zaregistrovat také výběrem
možnosti „Chci se registrovat v e-shopu“ při nákupu na e-shopu, pokud zároveň zaškrtne checkbox, kde souhlasí s Obchodními podmínkami, těmito Podmínkami užití a Zásadami ochrany
osobních údajů.

2.4.

Vytvořením Uživatelského účtu dle čl. 2.3. těchto Podmínek užití se Uživatel stává registrovaným
Uživatelem (dále také jako „Registrovaný uživatel“).

2.5.

Uživatel je oprávněn zřídit pouze jeden Uživatelský účet spojený s jednou e-mailovou adresou.
V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn zablokovat Uživatele bez časového
omezení či vymazat jeho Uživatelský účet.

2.6.

Registrovaný uživatel je povinen bezpečně uchovat své přihlašovací údaje zadané při registraci.
Registrovaný uživatel je povinen v souvislosti se zabráněním jakéhokoliv narušení Uživatelského
účtu chránit veškerá zařízení používaná v souvislosti s přihlášením k Uživatelskému účtu, nastavit
bezpečné přihlašovací údaje, zabránit přístupu třetích osob a zneužívání zadaných údajů.

2.7.

V případě, že fyzická osoba odlišná od Registrovaného uživatele získala nebo vlastní přihlašovací
údaje Registrovaného uživatele, odpovídá Registrovaný uživatel za jednání této osoby na
webových stránkách.

2.8.

Registrovaný uživatel má právo zrušit kdykoliv Uživatelský účet zasláním požadavku na zrušení
Uživatelského účtu na emailovou adresu eshop@meopta.com.
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2.9.

Pokud dojde k porušení pravidel stanovených v těchto Podmínkách užití nebo k porušení
právních předpisů, je Provozovatel oprávněn na základě svého vlastního uvážení vymazat
Uživatelský účet vytvořený Registrovaným uživatelem, a to i bez předchozího upozornění.

3.

VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

3.1.

Provozovatel uděluje Uživateli a Registrovanému uživateli bezúplatnou, nevýhradní,
nepřevoditelnou a územně neomezenou licenci k užívání Webové stránky za účelem procházení
zboží, jeho nákupu a publikace obsahu dle čl. 3.2. těchto Podmínek užití. Licence je udělena na
dobu neurčitou. Uživatel ani Registrovaný Uživatel za žádných okolností nejsou oprávněni
Webové stránky rozmnožovat, pořizovat si jejich kopie, distribuovat, pronajímat, půjčovat, šířit,
vystavovat či jinak je sdělovat veřejnosti, provádět zpětné inženýrství Webových stránek,
dekompilovat je či se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet získat jejich zdrojový kód, nebo
umožnit přístup třetí osobě skrze svůj uživatelský účet. Uživatel nesmí postoupit licenci ani
udělovat podlicence třetím osobám.

3.2.

Uživatel je na Webových stránkách oprávněn provádět především následující úkony:
a)

vkládat komentáře a dotazy ke zboží v e-shopu; a

b)

hodnotit zboží zakoupené v e-shopu.

3.3.

Uživatel je oprávněn nahlásit jakýkoliv obsah, který je publikován na Webových stránkách pro
jeho závadnost, či v případě, že jiný Uživatel užívá Webové stránky v rozporu s těmito
Podmínkami užití či právními předpisy. Závadný obsah můžete nahlásit zasláním emailu na
adresu eshop@meopta.com. V rámci nahlášení je Uživatel povinen popsat, v čem spatřuje
protiprávnost, jakého obsahu se týká a v jakém je postavení vůči zveřejněnému obsahu (vlastník
práva, osoba do jejíž osobnostních práv bylo zasaženo aj.). Provozovatel je oprávněn vyžádat si
od Uživatele další potřebné informace.

3.4.

Uživatel a Registrovaný uživatel se zavazuje, že nebude:
a)

narušovat bezpečnostní opatření Webových stránek nebo podnikat jiný druh útoku na ně,
zejména vkládat na Webové stránky malware (počítačové viry, ransomware, trojské koně
aj.) či jiný závadný obsah a kód;

b)

vyjímat či používat jakékoli části Webových stránek (včetně databází v nich obsažených)
či informace z nich získané za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze
(„screen scraping“) nebo jiným způsobem a za jiným účelem automatizovaně zpracovávat
data obsažená na Webových stránkách, zejména pro další strojové či automatizované
zpracování;

c)

podnikat pokusy o získání přístupu k jakékoli části Webových stránek, k níž mu
Provozovatel neudělil přístup;

d)

žádat či získávat přihlašovací a jiné údaje k Uživatelským účtům dalších Registrovaných
uživatelů a pokoušet se o přihlášení na cizí Uživatelský účet, aniž by k tomu měl oprávnění,
či se pokoušet o prolomení zabezpečení jiných Uživatelských účtů;
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3.5.

e)

zveřejňovat na Webových stránkách závadný obsah, a to zejména vulgární, rasistický,
obsahující pornografii, nabádající ke spáchání trestného činu, ponižující etnickou skupinu,
národnost či náboženskou skupinu, zastrašující, urážlivý, provokativní, způsobilý přivodit
jinému újmu, nebo jiný obsah v rozporu se zákonem a dobrými mravy;

f)

zveřejňovat osobní údaje subjektů údajů bez příslušného zákonného podkladu a účelu a
bez řádného splnění informační povinnosti;

g)

přetěžovat Webové stránky jejich automatizovaným užíváním;

h)

užívat Webové stránky jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s jejich účelem;

i)

porušovat práva duševního vlastnictví Provozovatele podle tohoto článku Podmínek užití.

Provozovatel je oprávněn zejména:
a)

odebrat či nezveřejnit Uživatelský komentář, dotaz nebo hodnocení, a to v případě, že
Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 3 Podmínek užití;

b)

zrušit Uživatelský účet Registrovaného uživatele v případě, že odporuje zásadám užívání
Webových stránek, porušuje nebo hodlá porušit autorská práva, práva duševního
vlastnictví Provozovatele či dalších třetích osob, pokud Registrovaný uživatel poruší
jakékoliv jiné ustanovení těchto Podmínek užití či pokud Uživatelský účet nevyužívá déle
než 1 rok;

c)

změnit z bezpečnostních či technických důvodů i bez souhlasu přístupové údaje
Registrovaného uživatele k Uživatelskému účtu a oznámit tuto změnu Registrovanému
uživateli v případě, že by hrozila Registrovanému uživateli či Provozovateli újma;

d)

dočasně pozastavit provoz Webových stránek, aniž by byl předem povinen Uživatele či
Registrovaného uživatele upozornit či vyrozumět;

e)

ukončit provoz Webových stránek.

3.6.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků
autorskoprávní povahy na Webové stránce uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní,
časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely propagace
a zajištění služeb a funkcionality Webových stránek.

4.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

4.1.

Provozovatel neodpovídá za vady ani žádnou újmu způsobenou dočasnými výpadky Webových
stránek, byly-li zapříčiněny Uživatelem či Registrovaným uživatelem, třetí osobou nebo
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Provozovatel zároveň není odpovědný za obsah uvedený
v Uživatelském účtu Registrovaného uživatele. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na
fungování Webových stránek. Pokud se na Webových stránkách vyskytne jakákoliv vada nebo
problém, může je Uživatel či Registrovaný uživatel nahlásit na eshop@meopta.com.

4.2.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není odpovědný za obsah zveřejněný Registrovaným
uživatelem na Webových stránkách, popřípadě za obsah zveřejněný v rozporu s těmito
Podmínkami užití. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah zveřejněný Registrovaným
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uživatelem. Postoje a názory, které jednotliví uživatelé prezentují ve svých příspěvcích na
Webových stránkách nevyjadřují a neodrážejí názory Provozovatele.
4.3.

Registrovaný uživatel je odpovědný za svůj obsah publikovaný na Webové stránce a nese
veškerou odpovědnost za porušení práv, která mohou vložením jeho obsahu vzniknout.
Registrovaný uživatel je odpovědný za škodu, která Provozovateli vznikne v souvislosti
s publikováním závadného obsahu na Webových stránkách Registrovaným uživatelem.

4.4.

V případě, že se Provozovatel dozví (ať už od Uživatele či jakékoliv jiné třetí osoby) o skutečnosti,
že Registrovaný uživatel zveřejnil na Webové stránce obsah, který je chráněn autorským právem
či jiným právem duševního vlastnictví, či obsah jinak závadný a způsobilý přivodit újmu, je
Provozovatel oprávněn neprodleně takový obsah smazat, upravit, či k němu znemožnit přístup.
Registrovaný uživatel nemá právo na náhradu škody způsobenou smazáním, upravením či
znemožněním přístupu k takovému obsahu.

5.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.

Při využívání Webových stránek Uživatelem bude docházet ke zpracování osobních údajů, které
se řídí Zásadami ochrany osobních údajů (https://eshop.meopta.cz/informace-o-ochraneosobnich-udaju/)Provozovatele.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Právní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem se řídí právním řádem České republiky a spory
z tohoto vztahu budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

6.2.

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky užití. Změnu Provozovatel
oznámí Registrovanému uživateli na jeho e-mail. Pokud se Registrovaný uživatel ve lhůtě
uvedené v e-mailu ke změně Podmínek nevyjádří, přijímá uplynutím lhůty změněné podmínky.
Pokud Registrovaný uživatel v uvedené lhůtě změněné podmínky odmítne, bude jeho
Uživatelský účet vymazán.

6.3.

Tyto Podmínky užití jsou účinné od 18.2.2021.
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