I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Provozovatel portálu Realitymat.cz poskytuje za níže uvedených podmínek
uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace
umístěné na portálu Realitymat.cz (dále jen „Služba“). Služba slouží ke
zprostředkování obchodních poptávek a nabídek a zpřístupňuje kontakty za
účelem navázání spolupráce.
2. Vztah poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito
Všeobecnými podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), které tvoří
obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním
případě výslovně sjednáno jinak.
II. DEFINICE
1. Poskytovatel. Poskytovatelem je provozovatel portálu Realitymat.cz.
2. Propojené osoby. Propojenými osobami se rozumí další společnosti
propojené s Poskytovatelem (dále jen „Inzerenti“).
3. Uživatel. Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito
podmínkami provedla Poptávku.
4. Služba. Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a
aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doméně provozované
Poskytovatelem.
5. Inzerce. Inzercí se rozumí veškeré nabídky nebo poptávky konkrétních
služeb nebo souvisejících aktivit fyzických nebo právnických osob.
6. Kontakt. Kontakt je zasílání kontaktních údajů zájemce o Inzerci Uživateli.
III.POUŽITÍ PORTÁLU REALITYMAT.CZ
1. Přístup a používání portálu Realitymat.cz je bezplatné.
2. Realitymat.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a
Inzerentem.
3. Realitymat.cz pronajímá portál Realitymat.cz Inzerentům. Všechny ceny na
portále Realitymat.cz jsou ceny, které Uživatel zaplatí Inzerentovi v případě
Uživatelova zájmu o konkrétní nabídku (dojde-li k podpisu smlouvy mezi
Uživatelem a Inzerentem).
4. Vygenerování slevového kódu je pro Uživatele zdarma.
5. Realitymat.cz nezaručuje nepřerušený přístup na portál Realitymat.cz, ani
nezávadnost a bezpečnost portálu Realitymat.cz. Realitymat.cz neodpovídá
za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu
Realitymat.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných
na portále Realitymat.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou
portálu Realitymat.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku,
neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
6. Kliknutím na některé odkazy na portále Realitymat.cz může dojít k opuštění
portálu Realitymat.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

IV.PRÁVA A POVINNOSTI
1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje se,
že:
a. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj
věk , nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
b. veškeré údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a
správné,
c. používáním Služby ze strany Uživatele za podmínek uvedených
v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů
vydaných jinými státy, než je Česká republika.
2. Uživatel je povinen při užívání portálu Realitymat.cz dodržovat právní
předpisy a je povinen vždy respektovat práva portálu Realitymat.cz i třetích
osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv
duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
a. užívat portál Realitymat.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
b. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
c. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást
portálu Realitymat.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu,
chod nebo data portálu Realitymat.cz,
d. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které
by mohly mít negativní vliv na provoz portálu Realitymat.cz.
3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
a. nebude používat portál Realitymat.cz, pokud by jeho použitím ze
strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
b. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby portálu
Realitymat.cz, u nichž je podmínkou pro používání minimální věk 18
let.
V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Portál Realitymat.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní
registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook.
2. Poskytovatel vyžaduje v rámci Registrace povinné osobní údaje. Uživatel
může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné
údaje.
3. Poskytnutí jakýchkoliv citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po
Uživateli nebude požadovat jakékoliv citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne
v rámci Služby jakékoliv citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého
uvážení.
4. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění.
5. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení,
emailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook,

seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti
facebook (Dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
6. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů portálem Realitymat.cz, a
to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro
účely získání informací a obchodních sdělení. V případě reklamací Uživatel
souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů
pro vyřízení jeho reklamace také Poskytovateli Služeb.
7. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a
pravdivě.
8. Zpracováním Osobních údajů může portál Realitymat.cz, jako správce,
pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů
Osobních údajů bude vždy zveřejněn na portálu Realitymat.cz.
9. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí Osobních údajů.
10.V případě, že by se Uživatel domníval, že portál Realitymat.cz nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může
požádat o vysvětlení a požadovat po portálu Realitymat.cz, aby odstranil
závadný stav. Uživatel se též může obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
11.Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu
portál Realitymat.cz povinen tuto informaci podat. Portál Realitymat.cz má
právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
12.Uživatel portálu Realitymat.cz souhlasí se zasláním Osobních údajů
Inzerentům, a to za účelem uskutečnění osobní prohlídky dané nabídky.
VI.VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
1. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu
Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně
funkčnosti a dostupnosti Služby.
2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či
škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu
Poskytovatele či Obsahu Třetích osob.
3. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za jakýkoliv následek
poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při
Registraci, jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele
ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu.
4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který
vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou. Na základě využívání Služby je
právní vztah čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá
ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z
takového právního vztahu.

5. Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za
řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služby (tj. zadavatele nabídky či
poptávky).
VII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být
uskutečňována buď písemně, emailem, telefonicky, či osobně (Po předem
dohodnuté schůzce).
2. Tyto Podmínky, jakož i veškeré právní vztahy, vznikající, či které v budoucnu
vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně
druhé v souvislosti se Službou, se řídí právním řádem České republiky.
3. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi,
nebo které vzniknou v souvislosti se Službou, budou s konečnou platností
rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit obsah těchto
Podmínek.
5. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným
Poskytovatelem.
6. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1.9. 2014.
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