Všeobecné obchodní podmínky internetové aplikace Deník trenéra (dále jen „VOP“)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Provozovatel
Jiří Hajšl
místo podnikání:
IČ:
číslo účtu:
e-mail:
tel:

Libušina 1507, Roudnice nad Labem
86730444
670100-2203225954/6210
jiri.hajsl@deniktrenera.cz
+420732490034

Zboží

Internetová aplikace DENÍK TRENÉRA verze „DT1“ Tato aplikace je určena pro trenéry fotbalu a její přesná
funkcionalita včetně rozdělení verzí je popsána na webových stránkách www.deniktrenera.cz

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné.
Verze DT1 BASIC – zdarma (neomezená licence)
Verze DT1 SEMI – 1990,-Kč vč. DPH (licence na 365 kalendářních dní)
Verze DT1 PROFI – 2990,-Kč vč. DPH (licence na 365 kalendářních dní)

Licence

Zakoupením licence trenér získá možnost plánování, evidence a vyhodnocování tréninkového procesu (vedení jednoho
deníku) pro jeden klub a jedno jeho družstvo po dobu 365 kalendářních dnů (sezónu).

Ochrana osobních dat

Povinností prodávajícího je dodržovat zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Osobní údaje
poskytnuté kupujícím (jméno, adresa, telefon atd.) jsou shromažďovány a ukládány do databáze aplikace Deník trenéra
a to po dobu neurčitou. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa). Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování
reklamací. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k
účetním a statistickým účelům. Na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího mohou být osobní údaje v databázi
prodávajícího změněny nebo odstraněny. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující se zpracováním
svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

Ochrana osobních dat vložených do aplikace Deníku trenéra

Jakékoli informace ať už osobního, nebo jiného charakteru, které bude kupující (trenér) vkládat do aplikace Deníku
trenéra za účelem plánování, evidence a vyhodnocování tréninkového procesu, budou archivovány pouze za účelem
užívání aplikace příslušným uživatelem a nebudou poskytovány třetím stranám.

Registrace

Registrací kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s VOP seznámit
před vlastním závazným odesláním objednávky.
Kupující potvrzuje svůj zájem využívat aplikaci svou registrací v internetovém prohlížeči na webové stránce
www.deniktrenera.cz. Po registraci je kupujícímu odeslán email s potvrzením registrace a získává zdarma přístup k plné
verzi deníku trenéra (DT1 PROFI) a to na omezenou dobu 30 kalendářních dní.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující, v případě, že se rozhodne aplikaci nepoužívat, může ji jednoduše přestat používat, nebo požádat emailem
prodávajícího o zrušení registrovaného účtu v aplikaci. Registrovaní uživatelé, kteří nebudou aplikaci aktivně užívat,
budou odstraněni z databáze registrovaných uživatelů a jejich účty budou včetně kompletního obsahu smazány.
Prodávající před tímto krokem vyzve uživatele k aktivitě, a pokud bude výzva bez odpovědi, účet zruší.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Kupující má před odesláním platby a nabitím plné roční licence možnost zdarma otestovat aplikaci a to po dobu 30
kalendářních dní od první registrace v aplikaci deniktrenera.cz. Po uplynutí této doby musí budˇuhradit licenční poplatek,
nebo mu bude omezena licence k produktu na verzi DT1 BASIC. Po zaplacení roční licence nemá kupující nárok na
storno své objednávky.

Reklamace

Kupující má nárok na reklamaci v případě, že aplikace nefunguje dle přiloženého návodu. O této chybě musí kupující
prodávajícího upozornit elektronicky, emailem. Prodávající se zavazuje chyby v aplikaci odstranit do 30 kalendářních dní
od nahlášení chyby, s tím, že je v zájmu prodávajícího, aby chybu v aplikaci odstranil co nejdříve. Pokud prodávající
neodstraní chybu do 30 kalendářních dní, má kupující nárok na vrácení licenčního poplatku. Prodávající je připraven
s kupujícím aktivně komunikovat o funkčnosti aplikace.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strana 1/2
25.8.2010

Všeobecné obchodní podmínky internetové aplikace Deník trenéra (dále jen „VOP“)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Platební podmínky

Zboží je možné uhradit pomocí bankovního převodu na účet provozovatele.

Dodací podmínky a způsob dodání zboží
Způsob dodání zboží

Kupujícímu je po obdržení platby zaslán email s potvrzením licence a přístupu k aplikaci po dobu následujících 360
kalendářních dní. Pokud kupující nezaplatí do 30 dnů od první registrace licenční poplatek, bude mu omezena funkčnost
deníku na verzi BASIC, která je zdarma pro všechny uživatele.
Kupující bude o vypršení licence upozorněn elektronicky, emailem a to 30 kalendářních dní před jejím vypršením.

Doba dodání zboží

Uživateli bude aktivována zakoupená verze aplikace do 24 hodin od připsání platby na účet prodávajícího, který o této
skutečnosti bude informovat kupujícího a to elektronicky, emailem.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem.

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 25. 8. 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strana 2/2
25.8.2010

