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1.
Úvodníustanovení
Právní vztahy účastníků při poskytování služeb z nabídky poskytovatele služeb na
webových stránkách www.skolyfoto.cz se řídí právem ČR, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako
„OZ“)
a
těmitoobchodnímipodmínkami(dáletéžjenjako„OP“).

2.
Obchodnípodmínky
OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ a vztahují se na všechny smlouvy
o poskytnutí služby, jejichž předmětem poskytnutí služby z nabídky poskytovatele
služeb, uzavřené mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, přičemž jsou, resp. se
stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou
závazné
proúpravuprávníchvztahůposkytovateleslužebazákazníkazesmlouvy.
PřípadnáodchylnáujednánísmlouvymajípřednostpředustanovenímiOP.
Zákazník souhlasí s těmito OP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i
vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření
smlouvy.
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit OP. Taková změna je vůči
zákazníkovi účinná okamžikem, kdy bude poskytovatelem služeb zákazníkovi
oznámena. Oznámení provede poskytovatel služeb uveřejněním nového znění OP
na
internetovýchstránkáchwww.skolyfoto.cz.

3.
Objednávkaslužeb
a
smlouva
3.1. Objednávku je zákazník oprávněn uskutečnit jen elektronicky po seznámení se
s
těmito
OPapojejichodsouhlasení.
Objednávka zadaná zákazníkem je pro zákazníka závazná. Před odesláním
(zadáním) objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje,
které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit.
Objednávku zákazník odešle (závazně zadá) poskytovateli služeb příkazem
“dokončit objednávku”. Poté bude zákazník vyzván e-mailovou zprávou k potvrzení
objednávky.
3.2. Objednávka je návrhem zákazníka na uzavření smlouvy o zajištění služby.
Smlouva je uzavřena, pokud poskytovatel služby v době její závaznosti akceptuje.
Akceptaci provede poskytovatel služeb odesláním e – mailové zprávy obsahující
výslovnou specifikaci objednané služby a konečnou cenu. Zákazník tuto objednávku
prostřednictvím odkazu na webové stránky poskytovatele služeb potvrdí. Zákazník
je oprávněn i závaznou objednávku jednostranně zrušit kdykoliv před přijetím
objednávkyzestranyposkytovateleslužeb.
Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran,
z
důvodů
azpůsobemstanovenýchzákonem,nebotěmitoOP.
3.3. Nepřijme-li poskytovatel služeb ve lhůtě její závaznosti, nebo před jejím
zrušením zákazníkem, smlouva uzavřena není. Poskytovatel služeb není povinen
objednávkupřijmout.
3.4. Na základě uzavřené smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat
Kupujícímu digitální obsah a/nebo provést dílo či poskytnout službu dle uzavřené
smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo/licenci ke zboží a/nebo k
dílu a Kupující se zejména zavazuje zboží/digitální obsah a/nebo dílo a/nebo
předmět služby převzít a zaplatit za to Prodávajícímu sjednanou cenu, popřípadě
poštovnéabalné(expedičnípoplatky).
3.5.
Smlouvaseuzavírápouzevčeskémjazyce.

4.Cenaslužby,poštovné
a
balné
–
výše
a
splatnost
Cena služby se určí podle ceníku poskytovatele služeb ve výši, v níž je u konkrétní
služby uvedena ke dni, kdy zákazník zadal objednávku. Poskytovatel služeb není
plátcem
DPH.
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná
okamžikem uveřejnění na serveru www.skolyfoto.cz. Cena poskytnuté služby je
vždy splatná předem prostřednictvím školy nebo obdobného zařízení (poskytovatel
služby předem upozorňuje zákazníka, že je vhodné hradit vypočítanou cenu služby
přesně).

5.
Provedeníslužby
Nedohodnou-li se zákazník a poskytovatel služby jinak, zavazuje se poskytovatel
služby službu poskytnout prostřednictvím školy či jiného obdobného zařízení a
jejich
prostřednictvímrovněždodatvýsledekposkytnutéslužby.

6.
Množstvíajakost,
práva
z
vad,
reklamační
řád
Poskytovatel služby odpovídá zákazníkovi za to, že služba při převzetí nemá vady.
Zejména poskytovatel služby odpovídá zákaznikovi, že v době, kdy zákazník
výsledek poskytnuté služby převzal, je v odpovídajícím množství a deklarované
kvalitě.
Pokud výsledek služby při převzetí zákazníkem není ve shodě se smlouvou, má
zákazník právo na to, aby jej poskytovatel služby bezplatně a bez zbytečného
odkladu uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě. To neplatí, pokud zákazník před
převzetímoneshoděvědělnebojisámzpůsobil.
Práva z vad (množství a kvalita) uplatňuje zákazník u poskytovatele služeb, a to
písemně, nebo e – mailem na adresu objednavky@skolyfoto.cz. Reklamaci
poskytovatel služeb, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak, bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Reklamovaný výsledek služby, po vyzvání poskytovatelem služby, odesílá zákazník
na adresu provozovny poskytovatele služeb Holečkova 872/1, Hradec Králové 500
03., popř. doručí prostřednictvím školy nebo jiného obdobného zařízení jehož
prostřednictvímbylaslužbaobjednána.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních
sdělení
Jakékoliv údaje o zákazníkovi, včetně osobních, jakož i o všech osobách, které
jednají ve vztahu k poskytovateli služeb jménem zákazníka, jsou uchovávány v
souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně
osobníchúdajůč.101/2000Sb.vezněnípozdějšíchdodatkůapředpisů.

8.
Používánísouborů
cookies
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového
zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek
www.skolyfoto.cz a jejich zákazníků. Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje
jednotlivých zákazníků či uživatelů webových stránek poskytovatele služeb, ale v
případě, kdy zákazník takové údaje poskytovateli služeb v souvislosti s uzavřením
závazkového právního vztahu, zejména pak smlouvy o zajištění služby, poskytne,

mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných
souborechcookies.
Poskytovatel služeb využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem
zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jeho webových stránkách,
optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších
služeb pro zákazníka a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o
své současné i budoucí zákazníky a uživatele webových stránek poskytovatele
služeb
odpovídajícíjejichindividuálnímpotřebám.
Zákazníci i uživatelé mohou souhlas s používáním cookies odmítnout
prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém
koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění
funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení
využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které
jsou
v
jejichkoncovémzařízeníjižuloženy.
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových
stránek jen těm zákazníků či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním
souborů
cookiesdojejichkoncovéhozařízení.

9.
Závěrečnáustanovení
Právní vztahy mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb se řídí českým právem a
těmito OP. Pokud jakékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným či
nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních
ustanovenítěchtoOP.
Tyto
OP
nabývajíúčinnostidne1.dubna2017.

