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Čl. 1

Obecná ustanovení

1.1.

Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky služby „Posilejteonline.cz“ poskytované přes internetový
portál www.posilejteonline.cz. Poskytovatelem služby je Post Optimal s.r.o., IČ: 03228100, se sídlem
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

1.2.

Další skutečnosti neupravené těmito Podmínkami, jakož i práva a povinnosti Smluvních Stran, týkající
se služby Posilejteonline.cz se řídí platnými obecně závaznými předpisy.
Čl. 2

2.1.

Vymezení používaných pojmů

Pokud není dále uvedeno jinak, mají níže uvedené výrazy uvozené velkými písmeny, následující
význam:

Adresát

znamená osobu, která je na Zásilce jako adresát Odesílatelem označena a
které má být Zásilka dodána;

Ceník

stanovuje aktuální výši cen za poskytování služby Posilejteonline.cz, je
umístěn na www.posilejteonline.cz;

Česká Pošta

znamená státní podnik Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Praha 1,
Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7565;

Doporučená Listovní
Zásilka

dle názvosloví České pošty, s.p. Doporučené psaní, znamená Zásilku, která
mimo jiné splňuje podmínky stanovené Českou Poštou pro doporučená psaní
ve smyslu jejích aktuálních poštovních podmínek; přičemž jednotlivé kategorie
Doporučených Listovních Zásilek stanoví Ceník;

Jiný Operátor

nebo Operátor znamená jakéhokoliv jiného tuzemského Poskytovatele
poštovních služeb ve smyslu § 17 a násl. Zákona o Poštovních Službách a
jakéhokoliv jiného zahraničního Poskytovatele ve smyslu § 2 písm. k) Zákona
o Poštovních Službách;

Obchodní Psaní

znamená Zásilku, která není Obyčejnou Listovní Zásilkou ani Doporučenou
Zásilkou, a která obsahuje pouze noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy,
prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru a také splňuje
podmínky zvoleného Operátora pro tyto zásilky ve smyslu jeho aktuálních
poštovních (nebo obchodních) podmínek, přičemž součástí zásilek podaných
jako Obchodní Psaní mohou být i drobné předměty nepatrné ceny;

Občanský Zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění;

Obyčejná Listovní Zásilka

dle názvosloví České pošty, s.p. Obyčejné psaní, znamená Zásilku obsahující
písemnost (tj. sdělení určené konkrétní osobě), která není Doporučenou
Listovní Zásilkou a také splňuje podmínky zvoleného Operátora pro tyto
zásilky ve smyslu jeho aktuálních poštovních (nebo obchodních) podmínek,
přičemž jednotlivé kategorie Obyčejných Listovních Zásilek stanoví Ceník;

Optimalizace poštovného

znamená službu Poskytovatele, která se řídí samostatnými Obchodními
podmínkami. Tyto Podmínky jsou uveřejněny na www.postoptimal.cz;

Odesílatel

znamená Právnickou osobu, Fyzickou osobu podnikající nebo Běžného
občana, pro které je služba „Posilejteonline.cz“ uskutečňována;

PNS

znamená společnost První novinová společnost a.s., IČ: 45795533, se sídlem
Praha 9, Paceřická2773/1, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1660;

Podmínky

znamenají tyto Obchodní podmínky vydané Poskytovatelem, upravující
poskytování služby Posilejteonline.cz;
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Poštovní Operátor

znamená státní podnik Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Praha 1,
Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7565 a/nebo společnost;
První novinová společnost a.s., IČ: 45795533, se sídlem Praha 9,
Paceřická2773/1, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1660;

Pracovní Den

Poskytovatel

znamená pondělí–pátek, jestliže není státem uznaný svátek, nebo den
pracovního klidu v souladu se zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších 4/13 předpisů;
Post Optimal s.r.o., IČ: 03228100, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město,
110 00 Praha 1;

Předání

znamená potvrzení Ceny a správnosti předaných údajů na portálu
www.posilejteonline.cz kliknutím na ikonu „ODESLAT“; nebo „ZAPLATIT A
ODESLAT“;

Smlouva

v těchto Podmínkách znamená registraci Odesílatele přes internetový portál
www.posilejteonline.cz;

Smluvní Strany nebo
Smluvní Strana

jsou míněny Odesilatel a Poskytovatel společně nebo kterýkoli z nich
samostatně;

Zahraniční Obyčejná
Listovní Zásilka

dle názvosloví České pošty, s.p. Obyčejná zásilka do zahraničí, znamená
jakoukoli Obyčejnou Listovní Zásilku s místem dodání mimo území České
republiky;

Zahraniční Doporučená
Listovní Zásilka

dle názvosloví České pošty, s.p. Doporučená zásilka do zahraničí, znamená

jakoukoli Doporučenou Listovní Zásilku s místem dodání mimo území České
republiky;

Zákon o Poštovních
Službách

Zákon č. 29/2000 Sb. v znění pozdějších předpisů o poštovních službách;

Zásilka

znamená každou věc v konečné podobě, v jaké má být dodána, která byla
Poskytovatelem vytvořena na základě údajů zadaných Odesílatelem, jako
adresná Zásilka a jeden celek za účelem Podeje u České Pošty, PNS nebo
Jiného Operátora a dodání těmito Operátory konečnému Příjemci.

Čl. 3

Popis služby Posilejteonline.cz

3.1.

Poskytovatel v rámci této služby umožňuje Odesílateli přes internetový portál www.posilejteonline.cz
zadat údaje pro vytvoření Zásilky. Poskytovatel na základě těchto údajů zásilku fyzicky vytvoří,
zaobálkuje a zajistí doručení v rámci služby Optimalizace poštovného.

3.2.

Fyzickým vytvořením zásilky se rozumí vytvoření zásilky v papírové podobě. Za správnost údajů,
zejména Adresáta, plně odpovídá Odesílatel. Poskytovatel odpovídá za to, že údaje jsou shodné s údaji,
které vyplnil přes portál www.posilejteonline.cz Odesílatel.
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3.3.

Uzavřením Smlouvy na službu Posilejteonline.cz se Odesílatel zavazuje, že uhradí v souladu se
Smlouvou Poskytovateli cenu za každou Zásilku dle Ceníku nebo zvláštního cenového ujednání
podepsaného mezi Poskytovatelem a Odesílatelem.

3.4.

Poskytovatel se zavazuje k vytvoření Zásilky bez zbytečného odkladu po obdržení online platby,
případně obdržení údajů k zásilkám. To v případě Právnických osob a Fyzických osob podnikajících,
které hradí služby na základě vystaveného daňového dokladu.
Čl. 4

4.1.

Druhy Zásilek

V rámci služby Posilejteonline.cz lze prostřednictvím Poskytovatele podat zejména:
a) Obyčejnou Listovní Zásilku;
b) Doporučenou Listovní Zásilku;
c) Zahraniční Obyčejnou Listovní Zásilku;
d) Zahraniční Doporučenou Listovní Zásilku;
e) Obchodní Psaní.

Čl. 5

Uzavření a platnost Smlouvy

5.1.

K uzavření Smlouvy dojde registrací a souhlasem s Obchodními a Platebními podmínkami na portálu
www.posilejteonline.cz.

5.2.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.3.

Smlouvu lze ukončit:

5.3.1.

vzájemnou dohodou k jakémukoliv datu;

5.3.2.

výpovědí bez uvedení důvodu ze strany Odesílatele i odstoupením ze strany Poskytovatele. Výpověď
musí být zaslána elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. V případě
Poskytovatele se jedná o info@posilejteonline.cz. Účinnost smlouvy pak zaniká poslední den
následujícího kalendářního měsíce po obdržení výpovědi;

5.3.3.

Poskytovatel i Odesílatel může od Smlouvy odstoupit i s okamžitou platností, a to v případě podstatného
porušení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
Čl. 6

Cena a způsob její úhrady

6.1.

Poskytovateli přísluší za každou Zásilku cena dle Ceníku nebo, v případě sjednání, dle zvláštního
cenového ujednání.

6.2.

Cena za sjednané služby a související úkony je stanovena v Ceníku, jehož aktuální znění je vždy
umístěno na webových stránkách www.posilejteonline.cz. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH, pokud
není stanoveno jinak.

6.3.

Poskytovatel je oprávněn měnit Ceník, přičemž změna je účinná od prvního dne následujícího měsíce,
ve kterém byla změna zveřejněna na portálu www.posilejteonline.cz.

6.4.

Cena se hradí v případě, že je Odesílatelem Právnická osoba nebo Fyzická osoba podnikající,
poukázáním na účet Poskytovatele uvedený na daňovém dokladu. V případě, že je Odesílatelem běžný
občan, tak se hradí služba výhradně online platbou. Platební podmínky jsou zveřejněny na
www.posilejteonline.cz v sekci Platební podmínky.

6.5.

Pokud Smlouva nestanoví jinak nebo se Smluvní Strany nedohodnou, že cena je splatná nejpozději
s Předáním (v případě online platby), je cena splatná ve lhůtě uvedené na faktuře (daňovém dokladu)
Poskytovatele, za předpokladu, že faktura bude doručena Odesílateli nejpozději v poslední den této
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lhůty, jinak v den doručení faktury.
6.6.

V případě prodlení s uhrazením ceny (nebo její části) po dobu delší než 15 dní je Poskytovatel oprávněn
pozastavit poskytování veškerých služeb, a to až do doby, než bude cena za tyto služby v plné výši
zaplacena, a/nebo než bude zabezpečeno její zaplacení.

Čl. 7

Reklamace a odpovědnost

7.1.

Reklamace se řídí Obchodními podmínkami Služby Optimalizace poštovného.

7.2.

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé zaviněním přírodních vlivů a živelných katastrof a
nesprávným používáním portálu www.posilejteonline.cz.

7.3.

Poskytovatel zároveň nezaručuje nepřetržité fungování a bezporuchový provoz internetového portálu
posilejteonline.cz

7.4.

Odchylně od § 2952 Občanského zákoníku se sjednává, že Poskytovatel nehradí ušlý zisk, jakékoli
náklady vynaložené v důsledku porušení povinností Poskytovatele ani jakékoli následné škody.

7.5.

Právo na náhradu škody nelze postoupit třetí osobě.

7.6.

Poskytovatel nese odpovědnost za řádné a včasné plnění Služby. Zejména pak bezodkladné vytvoření
fyzické zásilky v kvalitě odpovídající zadání Odesílatele a včasné předání fyzické zásilky Poštovním
operátorům.
Čl. 8

Ochrana a zpracování osobních údajů

8.1.

Pro účely ochrany osobních údajů se ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) ve znění pozdějších předpisů rozumí správcem
Odesílatel a zpracovatelem Poskytovatel.

8.2.

Odesílatel tímto, jako správce, a Poskytovatel, jako zpracovatel, současně s uzavřením Smlouvy
uzavírají smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení (dále jen „Smlouva o
Zpracování Osobních Údajů“), kterou Odesílatel pověřuje Poskytovatele zpracováním osobních údajů
pro účely plnění Smlouvy a ochrany oprávněných zájmů Odesílatele i Poskytovatele.

8.3.

Na základě Smlouvy o Zpracování Osobních Údajů bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje
obdržené od Odesílatele nebo pro něj vytvořené, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa Adresáta a
Logistické Znaky (dále jen „Osobní Údaje“). Kategorie subjektů údajů jsou Adresáti Odesílatele.
Zpracování Osobních Údajů bude probíhat na základě doložených pokynů Odesílatele. Zpracováním
se pro účely Smlouvy rozumí zejména příprava, včetně vytvoření, úprava, setřídění Osobních Údajů,
jakož i další činnosti podle Smlouvy. Poskytovatel může také získat Osobní Údaje od Odesílatele ve
tvaru a formátu (.csv, .xml, .xls, .txt nebo .dbf), případně v souladu s Pravidly Adresování a Řazení.

8.4.

Smlouva o Zpracování Osobních Údajů se uzavírá na dobu trvání Smlouvy a může být ukončena
dohodou či výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

8.5.

Osobní údaje budou zpracovávány Poskytovatelem po dobu trvání Smlouvy o Zpracování osobních
Údajů, nejdéle po dobu trvání Smlouvy.

8.6.

Osobní údaje budou dle Smlouvy o Zpracování Osobních Údajů zpracovávány jak automatizovaně, tak
i manuálně, vždy v závislosti na konkrétním způsobu zpracování.

8.7.

Poskytovatel neposkytne ani jinak nezneužije Osobní Údaje poskytnuté Odesílatelem ke splnění
Smlouvy ve prospěch třetí osoby. Osoby, které budou zpracovávat Osobní Údaje, budou vždy podléhat
buď smluvní povinnosti mlčenlivosti, nebo zákonné povinnosti ochrany poštovního tajemství a tajemství
dopravovaných zpráv, anebo obou.
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8.8.

Poskytovatel bude používat data poskytnutá Odesílatelem pouze pro splnění předmětu Smlouvy a po
dobu nezbytně nutnou ke splnění Smlouvy a ochraně oprávněných zájmů Odesílatele a Poskytovatele,
např. k prošetření reklamace poskytnutých služeb, fakturaci atd.

8.9.

Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit veškerá technická a organizační opatření ochrany
Osobních Údajů s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různé závažným rizikům pro práva a svobody
subjektů Osobních Údajů, aby zajistil, že úroveň zabezpečení odpovídá danému riziku.

8.10.

Ve vztahu k technickým opatřením se jedná o (i) zabezpečení datových nosičů a datových souborů s
osobními údaji heslem, (ii) používání legálního softwaru a hardwaru (včetně autorizovaných datových
nosičů jako USB klíčů apod.) (iii) ochrana vnějšího a vnitřního prostředí prostřednictvím nástroje síťové
bezpečnosti (firewall), (iv) ochrana proti hrozbám pocházejícím z veřejně přístupné počítačové sítě
(antivirus, ochrana proti hackerskému útoku) (v) bezpečné uložení fyzických nosičů osobních údajů a
zamezení přístupu k nim neoprávněným osobám, (vi) šifrování a (vii) automatické zálohy a obnova
osobních údajů při jejich zničení.

8.11.

Ve vztahu k organizačním opatřením se jedná o (i) písemné poučení osob, které se budou podílet na
zpracování Osobních Údajů (ii) hierarchie práv přístupu a určení omezení činností (např. kopírování),
které je osoba s přístupem k Osobním Údajům oprávněna činit při zpracovávání Osobních Údajů, (iii)
určení postupu likvidace Osobních Údajů, včetně jejich případných nosičů, (iv) evidence všech
bezpečnostních incidentů týkajících se Osobních Údajů a jejich hlášení Odesílateli, a (v) kontrolní
činnost zaměřená na dodržování přijatých technických i organizačních opatření.

8.12.

Poskytovatel je oprávněn při zpracování Osobních Údajů dle této Smlouvy o Zpracování Osobních
Údajů využívat další zpracovatele. Poskytovatel bude informovat Odesílatele o veškerých zamýšlených
změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Odesílatel bude mít vždy
možnost proti zapojení konkrétního dalšího zpracovatele vyslovit odůvodněné námitky ve lhůtě dvou
pracovních dnů od převzetí informace připravovaném o jeho zapojení. Podmínkou zapojení dalšího
zpracovatele do zpracování Osobních Údajů dle této Smlouvy o Zpracování Osobních Údajů je, že tento
bude dodržovat stejné povinnosti jako ty, které vyplývají dle této Smlouvy o Zpracování Osobních Údajů
pro Poskytovatele, a to zejména poskytnutím dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných
technických a organizačních opatření.

8.13.

Poskytovatel bude při plnění této Smlouvy o Zpracování Osobních Údajů vhodných technický a
organizačních opatření, v rámci rozsahu, ve kterém to po něm lze spravedlivě žádat, nápomocen
Odesílateli (i) s plněním Odesílatelových povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektů Osobních
Údajů dle kapitoly III Nařízení a (ii) se zajišťováním plnění povinností dle článku 32 až 36 Nařízení při
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

8.14.

Poskytovatel se dále zavazuje, že po zpracování Osobních Údajů dle této Smlouvy o Zpracování
Osobních Údajů nebo na základě rozhodnutí Odesílatele, Osobní Údaje vymaže nebo vrátí Odesílateli,
a to včetně jejich kopií. Pokud však některý aplikovatelný právní předpis bude vyžadovat, aby
Poskytovatel uchovával kopie Osobních Údajů, je Poskytovatel oprávněn si alespoň jednu jejich kopii
ponechat.

8.15.

Poskytovatel je v rámci plnění této Smlouvy o Zpracování Osobních Údajů povinen poskytnout
Odesílateli přiměřenou součinnost a potřebné informace k doložení toho, že plní povinnosti mu ze
Smlouvy o Zpracování Osobních Údajů vyplývajících a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné
Odesílatelem nebo jiným Odesílatelem pověřeným auditorem. Pokud nicméně Poskytovatel bude
považovat určitý pokyn dle tohoto odstavce za v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy, včetně
Nařízení, bude o tomto informovat Odesílatele. O provedení auditu ze strany Odesílatele je Odesílatel
povinen informovat Poskytovatele alespoň 2 pracovní dny předem.

8.16.

Odesílatel i Poskytovatel uzavřením Smlouvy prohlašují, že bude-li to třeba, poskytnou druhé Smluvní
Straně veškerou součinnost při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty
údajů, či jinými subjekty, kterých se zpracování Osobních Údajů týká.
Čl. 9

9.1.

Informační povinnost při zpracování osobních údajů

S odkazem na recitál 14 Nařízení, dle něhož se Nařízení nevztahuje na kontaktní údaje právnických
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osob, plní tímto Poskytovatel svou informační povinnost dle Nařízení vůči Odesílatelům – fyzickým
osobám a jejich zaměstnancům a jiným osobám, které se budou podílet na plnění Smlouvy.
9.2.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje dle tohoto článku za účelem uzavření a realizace Smlouvy
v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, a kontaktní údaje, které Odesílatel
Poskytovateli za tímto účelem poskytl, (dále jen „Osobní údaje Odesílatele“) a které jsou nezbytné pro
plnění Smlouvy.

9.3.

Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Odesílatele po dobu trvání Smlouvy a v nezbytně nutném
rozsahu po jejím skočení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Poskytovatele
anebo ze strany Odesílatele.

9.4.

Osobní údaje Odesílatele mohou být zpracovány a zpřístupněny subdodavateli Poskytovatele pro
administrativní oblasti, jako např. zpracování mzdové agendy, účetní agendy atd., a to na základě
samostatně uzavřených smluv o zpracování osobních údajů.

9.5.

Poskytování Osobních údajů Odesílatele je smluvním požadavkem a Odesílatel má povinnost je pro
uzavření Smlouvy Poskytovateli poskytnout.

9.6.

Poskytovatel informuje Odesílatele a subjekty Osobních údajů Odesílatele, jejichž osobní údaje získá,
že za podmínek stanovených v Nařízení:
a)

mají právo na přístup ke svým osobním údajům – můžou Poskytovatele požádat o přístup k
osobním údajům, které o nich zpracovává. Poskytovatel poskytne i kopii zpracovávaných
osobních údajů.

b)

mají právo na to, aby Poskytovatel omezil zpracování jejich osobních údajů v případě, že:
(i)
popírají přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
Poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
(ii)
zpracování je protiprávní a subjekt těchto osobních údajů odmítá jejich výmaz a
místo toho žádá o omezení jejich použití; nebo
(iii)
Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jejich subjekt
je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

c)

mají právo na opravu – můžou Poskytovatele požádat o opravu nepřesných nebo
nekompletních osobních údajů, které o nich Poskytovatel zpracovává

d)

mají právo na výmaz svých osobních údajů – můžou Poskytovatele požádat, aby vymazal
jejich osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
(i)
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
(ii)
odvolají souhlas, na jehož základě byly jejich osobní údaje zpracovány, a
neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
(iii)
vznesli námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na
automatizovaném zpracování jejich osobních údajů a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesli námitky proti
zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu
(iv)
osobní údaje byly zpracovány protiprávně
(v)
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu
Unie nebo členského státu, které se na Poskytovatele vztahuje;
(vi)
jejich osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti

e)

mají právo na omezení zpracování – můžou Poskytovatele požádat, aby omezil zpracování
jejich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
(i)
popřeli přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel
mohl přesnost osobních údajů ověřit
(ii)
zpracování jejich osobních údajů je protiprávní, ale odmítají výmaz těchto údajů a
místo toho žádají o omezení jejich použití;
(iii)
Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale oni je požadují
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(iv)
Vznesli námitku proti zpracování jejich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1
Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Poskytovatele převažují
nad jejich oprávněnými důvody

f)

mají právo na přenositelnost údajů - v případech založených na základě souhlasu nebo
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smlouvy a zároveň automatizovaně mají právo získat osobní údaje, které se jich týkají, a
které poskytl Poskytovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
g)

mají právo znát povahu automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí,
jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu Poskytovateli předaných
Osobních údajů Odesílatele;

h)

mají v případě údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu Poskytovatele (např.
za účelem přímého marketingu) právo vznést námitku.

i)

mají právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se jich obdobným
způsobem významně dotýká nezbytné k uzavření, pouze pokud se však toto rozhodnutí
netýká plnění Smlouvy;

j)

mají právo na to, aby jim Poskytovatel oznámil bez zbytečného odkladu jakýkoliv případ
porušení zabezpečení osobních údajů, pokud bude pravděpodobné, že takové porušení
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

9.7.

Odesílatel a subjekt Osobních údajů Odesílatele má rovněž právo obrátit se na Úřad na ochranu
osobních údajů či podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.8.

Za účelem uplatnění svých práv může Odesílatel a subjekt Osobních údajů Odesílatele kontaktovat
Poskytovatele písemně na adrese jeho sídla.

9.9.

Odesílatel a subjekt Osobních údajů Odesílatele musí být řádně poučen o svých právech a jejich
ochraně podle čl. 13 a čl. 15–22 a čl. 34 Nařízení.
Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1.

Odesílatel si při registraci – uzavření Smlouvy na www.posilejteonline.cz zvolí přihlašovací jméno,
v tomto případě se jedná o e-mailovou adresu. Následně Poskytovatel vygeneruje a zašle Odesílateli
odkaz, pod kterým si vytvoří heslo. Plně pak odpovídá za jakékoliv činnosti realizované pod tímto
přihlašovacím jménem a heslem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za činnosti vzniklé
zneužitím přihlašovacího jména a hesla.

10.2.

Poskytovatel má k zajištění svých nároků vyplývajících ze Smlouvy a těchto Podmínek zástavní právo
k Zásilce.

10.3.

Poskytovatel je oprávněn v návaznosti na změny legislativních a podmínek a situaci na trhu tyto
Obchodní Podmínky přiměřeně aktualizovat v jakémkoliv jejich ustanovení.

10.4.

Odesílatel je oprávněn odmítnout změnu Obchodních Podmínek nejpozději den před nabytím nové
účinnosti a Smlouvu vypovědět.

10.5.

Veškerá komunikace mezi Odesílatelem a Poskytovatelem probíhá primárně prostřednictvím
elektronické pošty, kdy je emailovou adresou Poskytovatele info@posilejteonline.cz a emailovou
adresou Odesílatele email uvedený při registraci do služby Posilejteonline.cz. Elektronická pošta
nemusí být opatřena elektronickým podpisem. Za doručenou se považuje následující Pracovní den po
jejím odeslání.

10.6.

Poskytovatel a Odesílatel se dohodli, že všechny spory budou rozhodovány obecným místně příslušným
soudem České republiky.

10.7.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 05. 2021.
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