OBCHODNÍ PODMÍNKY
A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK WWW.ALLTIVOS.COM
Provozovatel stránek
Provozovatelem stránek www.alltivos.cz je Magdalena Komárek, IČ: [09402756] se sídlem na K Netlukám 1472/4, 104 00 Praha (dále
jen „my“). Používání těchto webových stránek (dále jen „Stránky“) uživateli a využívání Služby dodavateli podléhá těmto Obchodním
podmínkám a podmínkám používání stránek („dále je Podmínky používání“).
Služba „allTivos“
Služba „allTivos“ (dále jen „Služba“) je určená všem profesionálům (dále jen „Dodavatel“) z různých oborů, kteří zde prezentují svou
práci uživatelům (dále jen „Uživatel“), kteří hledají dodavatele pro různé eventy, např. svatbu, oslavu, párty apod. Informace dostupné
prostřednictvím tohoto webu jsou poskytovány pouze pro informační účely „tak, jak jsou“. Neposkytujeme žádné záruky, pokud jde o
přesnost, kvalitu nebo úplnost informací, a neneseme odpovědnost za jakékoli chyby nebo nepřesnosti v informacích.
Vyhledáváme nezávislé Dodavatele služeb pro prezentaci na Stránkách, avšak nemůžeme zaručit, že kterýkoliv Dodavatel dosahuje
takové úrovně profesionality a odbornosti, jakou na Stránkách prezentuje. Pokud každého z těchto Dodavatelů označujeme jako
odborníka, prosím pochopte, že se spoléháme na informace, které nám poskytují, a nejsme povinni nezávisle ověřovat jejich kvalifikaci
nebo odbornost.
Cena za užívání služby
Pro Uživatele je Služba bezplatná.
Pro Dodavatele je Služba přístupná pouze po registraci a zaplacení členství. Členství je zpoplatněno měsíčním poplatkem (dále jen
„členské“), které je uvedeno na Stránkách. Členské je možné uhradit převodem na náš účet 1025495083/6100. Členské je splatné
předem do 28. dne v měsíci na následující měsíc. Členské je uhrazeno připsáním na náš účet. V případě, že členské nebude řádné a
v plné výši uhrazeno, bude profil Dodavatele dočasně odstraněn ze Stránek. Profil bude na Stránkách znova zobrazen následující den
po uhrazení členského poplatku. Pokud nebude členské uhrazeno déle jak 12 měsíců, bude profil Dodavatele nenávratně vymazán.
Nejsme plátci DPH.
Povinnosti a práva uživatele
Materiály použité a zobrazené na Stránkách, včetně textu, fotografií, grafiky, ilustrací, uměleckých děl jako i videa, zvuky a také názvy,
loga, ochranné známky a značky služeb jsou chráněni autorskými právy dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a č. 40/1964 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Jakýkoli takový obsah může být Uživatelem použit výhradně pro osobní, nekomerční použití. Používáním Stránek Uživatel souhlasí s
tím, že nebude upravovat, reprodukovat, šířit, prodávat, publikovat nebo kopírovat žádný takový materiál bez našeho předchozího
písemného souhlasu.
Před zakoupením jakýchkoli produktů nebo služeb Dodavatelů prezentovaných na Stránkách vám doporučujeme ověřit cenu, kvalitu
produktu a další informace nezbytné k provedení informovaného nákupu u Dodavatele. Smluvní podmínky a platby za služby
Dodavatele probíhají výhradně na základě dohody mezi Dodavatelem a Uživatelem. Do transakcí a smluvních vztahů nijak
nezasahujeme ani za ně neručíme.
Povinnosti a práva Dodavatele
Před prezentováním svých služeb na Stránkách je nezbytné, aby se Dodavatel prostřednictvím registračního formuláře registroval a
vytvořil si svůj profil (dále jen „Profil“). Registrace není možná bez výhradního souhlasu s Podmínkami používání. Dodavatel se zavazuje
uvést ve svém Profilu platnou e-mailovou adresu a pravdivé informace. V Profilu dodavatele jsou zveřejněny zejména následující údaje:
 fotografie nebo logo poskytovatele,
 fotografie v galerii v počtu podle zvoleného členství,
 plné jméno Dodavatele,
 profilový text o poskytovateli, oblast, v níž působí, webové stránky, telefon, adresa, e-mail, odkazy na sociální sítě.
Dodavatel se zavazuje udržovat tyto informace aktuální. Změny těchto informací na Stránkách provádíme pouze na základě žádosti
Dodavatele zaslané nám e-mailem.
Dodavatel prohlašuje
Registrací na stránkách Dodavatel prohlašuje, že
 je starší 18 let,
 vlastní všechna práva k fotografiím a videím, má souhlas osob na nich uvedených s jejich zobrazení na Stránkách, a má
právo udělit souhlas s jejich používáním i nám,
 všechny prezentované informace a příspěvky splňují a v budoucnu budou splňovat tyto Podmínky použití,
 nese plnou odpovědnost za prezentovaný obsah, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, přesnosti a přiměřenosti.
Standardy obsahu
Dodavatel nesmí na Stránkách zveřejňovat, nahrávat ani jinak umísťovat žádný obsah nebo informace, které patří třetí straně, pokud k
tomu nemá zákonné právo. Veškeré nahrané soubory se řídí platnými předpisy zákonů č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a č.40/1964
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žádné prezentované informace nesmí obsahovat jakýkoli materiál, který je pomlouvačný, obscénní, neslušný, urážlivý, obtěžující,
násilný, nenávistný, pobuřující nebo jinak nežádoucí.
Je zakázáno prezentovat sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, alkohol, drogy, zbraně, násilí nebo diskriminaci na základě
rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku.
Dále je zakázáno porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo
jiná práva jakékoli jiné osoby.
Autorské práva
Pokud je Dodavatel nebo kdokoli jiný v dobré víře přesvědčen, že jeho dílo, chráněné autorskými právy bylo na Stránkách
reprodukováno bez povolení způsobem, který představuje porušení autorských práv, může nás o tom informovat e-mailem na adresu
we@alltivos.com.
Dodavatel je povinný nás neprodlené informovat o jakékoli třetí straně, která tvrdí, že námi zveřejněný materiál porušuje její autorská
práva nebo práva duševního vlastnictví.
Naše práva a povinnosti
Zavazujeme se vytvořit Dodavateli jeho profil na základě registrace do jednoho pracovního dne. V profilu použijeme pouze informace a
materiál, který nám Dodavatel poskytne bez jakýchkoliv úprav. Řazení Dodavatelů v jednotlivých sekcích stránek je výhradně v naší
režii. Veškeré změny informací o Dodavateli na žádost Dodavatele provedeme do jednoho pracovního dne.
Máme právo odebrat, odmítnout nebo nezveřejnit jakýkoliv materiál nebo informace bez udání důvodu podle našeho výhradního
uvážení, pokud jeho nebo jejich obsah nebude v souladu s těmito Podmínkami používání.
Máme právo odstranit Profil Dodavatele v případe porušení autorských práv. V takovém případě budeme o tom Dodavatele neprodleně
informovat.
Nemůžeme a nezavazujeme se kontrolovat veškerý materiál před jeho zveřejněním na webu a nemůžeme zajistit okamžité odstranění
nevhodného materiálu po jeho zveřejnění.
Máme právo Dodavatelem poskytnuté informace a materiály použít k propagaci a prezentaci Stránek a Služby na sociálních sítích,
promo akcích, výstavách nebo odborných akcích, a to pouze s uveřejněním autora.
Zavazujeme se, že stránky budou fungovat optimálně. V případě jejich nefunkčnosti, budeme závady odstraňovat v nejkratší možné
době. Jejich dočasná nefunkčnost, jako i nedostupnost v době údržby nebo nasazování nové verze nejsou důvod pro vrácení
členského. V případě, že Stránky nebudou funkční, tzn. že Dodavatel není vůbec uveden, nebo není uveden ani jeden jeho kontaktní
údaj (webové stránky, telefon, e-mail, odkaz na sociální sítě) a nám se nepodaří takovou nefunkčnost opravit víc než 3 kalendářní dny,
zavazujeme se poskytnou Dodavateli členství na příští měsíc zdarma.
Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou a používáním Stránek se řídí právním řádem České republiky.
Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky používání kdykoli změnit. Nové Podmínky používání jsou pro Uživatele platné a účinné dnem, kdy
je zveřejníme na Stránkách. Další používání Stránek Uživatelem považujeme za jeho souhlas s nimi. Dodavatele budeme o nových
Podmínkách používání informovat s dostatečným předstihem před jejich platností. Nebude-li Dodavatel s novými Podmínkami
používání souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce přestat využívat stránky a požádat o vymazání jeho Profilu.

Tyto Podmínky používaní jsou platné od 15. 9. 2020

Kontaktní email: we@alltivos.com
Technický a bezpečnostní kontakt: frantisek@alltivos.com

