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Provoz serveru Skladovevozy.cz (dále jen Portál) zajišťuje firma TEAS s.r.o, Tř. T. Bati 299, 763 02
Zlín (dále jen Provozovatel).
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Inzerent, který se registruje na Portálu, se stává uživatelem Portálu (dále jen Uživatel).
Je povinen při registraci vyjádřit svůj souhlas s těmito pravidly a následně se jimi řídit.
Portál umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky motorových i nemotorových vozidel
a ostatních druhů dopravních prostředků, zemědělských a stavebních strojů a zařízení (dále jen
Inzerát) v majetku podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Zboží lze inzerovat jen zcela
konkrétně, tj. po jednom kuse. Uživatel smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a
firmu jako celek. Zákaz platí i na poptávky, výkupy. Portál není katalog zboží.
Služby Portálu jsou uživatelům poskytovány zdarma nebo v případě uzavřené Servisní smlouvy
dle podmínek Servisní smlouvy.
Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit,
případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky,
podmínkami inzerce Portálu nebo dobrými mravy.
Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Portálu.
Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné
záruky za kvalitu, cenu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených
věcí.
Ve znění § 6b odstavce 3 zákonu č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon), prohlašuje Uživatel / Zadavatel inzerce, že Provozovatel /
Zpracovatel i Šiřitel, není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí ověřit pravdivost
údajů uvedených v inzerátu a že za tyto přebírá plnou odpovědnost a Provozovatele zprošťuje
odpovědnosti za obsah a tuto odpovědnost plně a bezvýhradně přijímá.
Za nesprávný či neúplný obsah Inzerátu tedy odpovídá Uživatel. Provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za obsah Inzerátu. Uživatel je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto
podmínky a příslušné právní předpisy a po zadání inzerátu jej zkontrolovat a provést veškerá
opatření, aby splnit podmínky uložené § 7a. Zákona.
Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu,
nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s
anonymním užitím registračních a statistických údajů.
Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Portálu, ani za způsob jakým služby
využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či
třetími osobami.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám
přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Portálu.
Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti
využívání služeb Portálu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
Uživatel odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými
k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze
strany Uživatele neodpovídá.
V případě, že Uživatel připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem
vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní
licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace
a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito
podmínkami.
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Uživatel nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců či dovozců originálně
pořízených na prodávaném zboží.
Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Portálu věnuje a bude věnovat s vynaložením
maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při
řádném využívání služby Portálu mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatele, a to i bez jejich předchozího oznámení, služby
Portálu upravovat nebo inovovat.
Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí
strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však osobní) o vašich návštěvách těchto i
jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

Zpracování osobních údajů
•

•

•

•

•

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu
provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách
informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími
právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
Pro účely užívání Portálu Uživatelem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování
kontaktu mezi Uživatelem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje
Uživatele a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem či Zájemcem při
užívání Portálu (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na
jejímž základě Uživatel a Zájemce užívají služby Portálu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel
nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.
Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že
Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách,
které Portál nabízí.
Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po ukončení zákonnosti
zpracování bezodkladně vymazány.

Používání API a Webových služeb
•

•

•
•

API a webové služby (dále jen Služby) pro přímé napojení Portálu je možné používat pouze se
souhlasem Provozovatele, v opačném případě jsou aplikace nebo uživatelé používající takovéto
aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese Portál žádnou
odpovědnost (nenese odpovědnost ani za takto předávané osobní údaje).
Portál není oprávněn kontrolovat ani jinak upravovat obsah elektronicky vkládaných inzerátů.
Veškerou zodpovědnost za relevanci a správnost zadaných údajů přebírá odesilatel údajů do
Služby.
Portál nenese odpovědnost za nesprávné použití Služby a následné nesprávné zobrazení údajů
v Portálu.
V případě požadavku na šíření inzerátů Portálu na jiné inzertní servery pomocí elektronických
komunikačních prostředků (§ 1 odst. 7 Zákona), je za kontrolu, správnost a správnou
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implementaci veškerých údajů zodpovědný příjemce těchto údajů, a to i v případě, že
odesilatelem je služba Portálu.
Služby mohou být zpoplatněny. V tom případě je oprávněn Provozovatel znepřístupnit
bezvýhradně Služby, pokud není provedena úhrada.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Portál si vyhrazuje právo
tyto podmínky změnit. Změna podmínek je účinná dnem jejich zveřejnění a zpřístupnění na Portálu,
pokud není provozovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti. V případě nesouhlasu se změněnými
podmínkami je následné užívání Portálu ze strany uživatele nutno považovat za neoprávněné užití
elektronických prostředků komunikace.
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