iDomino – VLP – M0P 24012013

Podmínky poskytování služeb monitoring nespolehlivých plátců a monitoring
insolvenčního rejstříku prostřednictvím softwarové aplikace Monitoring obchodních
partnerů (dále jen "Monitoring")
Článek 1. - Předmět Monitoringu
1. Předmětem Monitoringu je poskytování informací z těchto registrů:
- registru insolvenčního rejstříku vedeného podle zákona 182/2006Sb. Jedná se o informace
zveřejňované webovou službou ministerstva spravedlnosti. Podle varianty software se jedná o
informace týkající se ekonomických subjektů s přiděleným IČ nebo ostatních subjektů.
- registru plátců DPH. Jedná se o informace zveřejňované a poskytované s dálkovým přístupem
daňovou správou, zda plátce „je nespolehlivým plátcem“ a jeho čísla běžných účtů,
(dále jen Informace) a to za níže uvedených podmínek.
2. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na poskytování služeb prostřednictvím softwarové aplikace
Monitoring obchodních partnerů.

Článek 2. - Cena informace, doba trvání služby
1. Poskytovatel poskytuje licence a služby za úplatu k jednotlivým funkčním částem softwarové
aplikace Monitoring obchodních partnerů podle odběratelem objednaného rozsahu. Rozsah
placených služeb je zveřejněn na webové stránce poskytovatele. Smlouva o poskytování placených
služeb je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem objednání služby nebo produktu, není-li uvedeno
jinak, a uzavírá se na dobu dle nabídky jednotlivých služeb a produktů. Smlouva je automaticky
prodlužována vždy o 12 měsíců, pokud smluvní strana nevypoví smlouvu alespoň 30 dnů před
koncem její účinnosti, není-li ujednáno jinak. V případě nezaplacení úhrady je poskytování služeb
přerušeno do doby zaplacení.
2. Cena za licence a služby, které jsou zpoplatněny, je uvedena v ceníku. Cena je platná pro celé období
smluvního vztahu a nelze ji jednostranně zvýšit.
3. Cena je placena převodem na účet poskytovatele formou předplatného. Vyúčtování předplatného
bude zasláno odběrateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě (objednávce).

Článek 3. - Ukončení platnosti smlouvy
4. Smlouvu lze ukončit výpovědí doručenou poskytovateli nejméně 30 dnů před koncem účinnosti
smlouvy.
5. Smlouva o poskytování Monitoringu může být ukončena písemnou dohodou odběratele a
poskytovatele.
6. Odběratel je oprávněn od smlouvy o Monitoringu odstoupit s okamžitou účinností v případě
opakovaného porušení podmínek poskytování Monitoringu ze strany poskytovatele, kdy
poskytovatel vady na plnění neodstranil ani po písemném upozornění odběratele. V takovém případě
se poskytovatel zavazuje vyúčtovat daňovým dobropisem nespotřebovanou část předplatného za
poměrné období, v němž nemohla být zpoplatněná služba z tohoto důvodu poskytována. Tento bod
se nevztahuje na případy nemožnosti plnění poskytovatele z důvodu technických či jiných překážek
ze strany státní správy bránících získání dat vč. limitů pro stahování dat a odmítnutí přístupu na
server státní správy z důvodu dotazů s chybnými parametry (IČ, DIČ).

Článek 5. – Závazky poskytovatele
7. Poskytovatel se zavazuje vynaložit potřebné úsilí k tomu, aby zajistil přesnost, celistvost a aktuálnost
Informace. Poskytovatel se zavazuje získávat poskytované informace z veřejných zdrojů, které jsou
dostatečně spolehlivé a přesné. Poskytovatel neručí za poskytovanou Informaci.

8. V případě technických či jiných překážek bránících získání dat ze strany státní správy se
poskytovatel zavazuje vyvinout maximální úsilí k překonání těchto překážek nebo poskytnout
součinnost při odstranění těchto překážek.

Článek 4. - Další ustanovení
9. Používání softwarové aplikace Monitoring obchodních partnerů se dále řídí licenčními podmínkami,
které jsou součástí těchto podmínek.
10. Poskytovatel není odpovědný za použití softwarové aplikace uživatelem v rozporu s platnými
zákony.
11. Odběratel a uživatel softwarové aplikace a souvisejících služeb přijetím těchto všeobecných
podmínek souhlasí se zpracováním údajů, které zadal při registraci na webové stránce poskytovatele
nebo prostřednictvím softwarové aplikace a se založením uživatelského účtu v systému
poskytovatele, který slouží k poskytování služeb Monitoringu obchodních partnerů uživateli.
12. Odběratel registrací do systému Monitoring obchodních partnerů provozovaném poskytovatelem,
resp. objednáním produktů a služeb souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami
Platnost všeobecných podmínek od 24.1.2013
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LICENČNÍ PODMÍNKY iDomino a.s.
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Tato dohoda je uzavírána mezi společností iDomino a.s., jako
producentem programu Monitoring obchodních partnerů (dále jen "program" nebo „software“) a
Vámi, jako legálním vlastníkem nebo jeho zákonným zástupcem počítače, na němž je kopie
programu instalována (dále jen "uživatel"). Instalací produktu souhlasíte se všemi jejími uvedenými
body. Uživatel je povinen se při používání software řídit platnými zákony. iDomino a.s. není
odpovědná za použití software uživatelem v rozporu s platnými zákony.
2. LICENCE PROGRAMU. Program lze užívat na základě registrace prostřednictvím softwarové
aplikace v jedné instalační kopii. K tomu jsou uživateli vydávány za úplatu aktivační klíče sloužící
k registraci licence, resp. registraci licence jednotlivé funkční části programu a časově omezené online autorizaci. Program NENÍ volně šiřitelný software (tzv. freeware). Užívání programu bez
získání příslušných práv je v rozporu s ustanoveními této licenční smlouvy.
3. COPYRIGHT. Práva k programu i všem jeho částem jsou vlastnictvím iDomino a.s., a/nebo jeho
dodavatelů. Program je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s
obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.
4. UPGRADE. Řádně registrovaný uživatel programu má nárok na získání vyšších verzí programu dle
podmínek daných aktuální nabídkou iDomino a.s.
5. OSTATNÍ OMEZENÍ. Není dovoleno pořizovat kopie programu s výjimkou záložních, převádět
získanou licenci na třetí osobu, půjčovat nebo pronajímat produkt třetí osobě, produkt upravovat
nebo provádět jeho zpětnou analýzu nebo zahrnovat do jiných programových produktů a šířit
programy takto vzniklé.
6. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY. Smlouva pozbývá platnosti v případě porušení jakéhokoliv
bodu této smlouvy ze strany uživatele. V takovém případě nemá uživatel právo na vrácení
nevyčerpaného předplatného. Při ukončení platnosti MUSÍ být vymazány všechny kopie programu,
které se vztahují k licenci udělené touto smlouvou.
7. USTANOVENÍ O OCHRANĚ ÚDAJU UŽIVATELE. Společnost iDomino a.s. vyjma údajů
zadaných uživatelem při registraci nezískává prostřednictvím aplikace žádné údaje o seznamu
sledovaných subjektů a žádné údaje o výsledcích běhu aplikace, které by mohly být obchodním
tajemstvím uživatele.
8. OMEZENÍ ZÁRUKY. Program je poskytován „tak jak je“, bez jakýchkoli záruk. iDomino a.s.,
nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím tohoto programu na počítači uživatele, ani za
jakékoliv jiné škody přímo či nepřímo spojené s užitím tohoto programu, zejména za škody
vyplývající z přerušení obchodních aktivit či ušlých zisků, příjmů, ztráty dat nebo nemožnosti
využívat program Vámi nebo kteroukoli třetí stranou. To platí i v případě, že společnost iDomino a.s.
byla na možnost takovýchto škod upozorněna.
9. OBCHODNÍ A TECHNICKÁ PODPORA. Máte-li jakékoliv dotazy k legálnosti používání tohoto
programu, kontaktujte iDomino a.s., na adrese ccc@idomino.cz Svoje technické potíže směřujte na
adresu ccc@idomino.cz
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