Zaplacením objednávky vzorníku barev souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat
pravidla v nich uvedená.
1. Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem vzorníku barev je BcA. Alexander Šafařík-Pštrosz, se sídlem Krahulčí 1798/6, Praha 20- Horní
Počernice, 19300, IČ 87501856, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen
„Poskytovatel“).
1.2. „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku vzorníku barev Poskytovatele.
2. Předmět služby
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na tisk a užívání vzorníku barev (soubor PDF) pro vlastní i komerční účely.
3. Rozsah služby
3.1. Uhrazením ceny vzorníku barev získává Uživatel právo na tisk a užívání vzorníku barev pro vlastní i komerční účely.
4. Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu vzorníku barev stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to
bezhotovostně (tj. bankovním převodem).
4.2. Uživatel má právo na tisk a užívání vzorníku barev pro vlastní i komerční účely.
4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 6 – Ochrana autorských práv.
5. Práva a povinnosti Poskytovatele
5.1. Poskytovatel má povinnost zaslat Uživateli vzorník barev (soubor PDF) do 3 pracovních dnů po obdržení celé
úhrady od Uživatele na svůj účet. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel zašle předmět služby dle těchto podmínek v
souladu s předchozí větou, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a Uživatel proto nebude mít
právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.
6. Ochrana autorských práv
6.1. Vzorník barev je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami
elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
6.2. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je vzorník barev umístěn.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve
své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce vzorníku barev, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro
účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s
Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21
zákona o ochraně osobních údajů.
7.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v
platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
7.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
7.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
7.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.1.2018. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání
kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti
podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

