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SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
MEZI
(1)

poskytovatelem služby GigoloList.com dostupné na adrese http://www.gigololist.com a
autorem softwaru zpřístupněného na Webových stránkách anebo prostřednictvím
Webových stránek (dále jen “Poskytovatel“);
a

(2)

uživatelem služby GigoloList.com dostupné na adrese http://www.gigololist.com,
případně uživatelem jakéhokoliv softwaru zpřístupněného Poskytovatelem na Webových
stránkách anebo prostřednictvím Webových stránek (dále jen “Uživatel“);
(Poskytovatel a Uživatel dále společně jen jako “Strany, jednotlivě každý z nich “Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, že
(A)

Poskytovatel hodlá poskytnout Uživateli možnost registrovat se a následně užívat Službu
a Partnerský program (jak jsou pojmy s velkými počátečními písmeny definovány níže);

(B)

Uživatel zamýšlí v dobré víře využívat Služby a Partnerský program tak-jak-je a tak-jakjsou, a za tím účelem souhlasí s těmito Smluvními ujednáními:

1.

DEFINICE POJMŮ

1.1.

Výrazy uváděné v těchto Smluvních ujednáních s velkým počátečním písmenem mají
podle vůle Stran následující význam:
“Aktivace“

znamená okamžik, kdy Uživatel poskytne Poskytovateli
poslední z Poskytovatelem vyžadovaných údajů v rámci
Procesu registrace a uhradí příslušný licenční poplatek, jak
je uveden v Příloze č. 1 těchto Smluvních ujednání;

“Aktivační email“

znamená emailovou zprávu zaslanou Poskytovatelem
Uživateli na Emailovou adresu;

“Aplikovatelné předpisy“

má význam uvedený v odstavci 9.1 těchto Smluvních
ujednání;

“Data“

má význam uvedený v odstavci 10.3.2 těchto Smluvních
ujednání;
má význam uvedený v odstavci 15.1 těchto Smluvních
ujednání;

“Doba platnosti“
“Doména“

znamená následující doménová jména druhého řádu:
 GigoloList.com (https://www.gigololist.com);

“Doprovodné aspekty“

má význam uvedený v odstavci 4 těchto Smluvních
ujednání;

“Emailová adresa“

znamená emailovou adresu Uživatele, kterou zadává
v průběhu Procesu registrace a na niž je adresován
Aktivační email;
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“Informace“

znamená veškeré informace, které Uživatel sdělil
Poskytovateli (anebo Provozovateli) v průběhu Procesu
registrace a dále informace, které sdělil Uživatel
Poskytovateli (anebo Provozovateli) kdykoliv po Aktivaci;

“Klientka“ / “Klientky“

znamená Uživatele, který užívá Službu a Software za
účelem uvedeným v odst. 3.2.2 těchto Smluvních ujednání;

“Licence“

má význam uvedený v odst. 5.2 těchto Smluvních ujednání
a znamená oprávnění k výkonu práva užít Software či
jakoukoliv jeho část;

“Nástupnické smluvní
ujednání“

znamená smluvní ujednání Poskytovatele zveřejněná na
Webových stránkách s podtitulem novějšího data vydání
nežli je datum těchto Smluvních ujednání;
přičemž odstavec 18.2.2 těchto Smluvních ujednání
stanoví, jakým způsobem Uživatel vyjádří svoji vůli být
vázán Nástupnickými smluvními ujednáními.

“Obchodní sdělení“

má význam uvedený v odstavci 12.1.4 těchto Smluvních
ujednání;

“Partnerský program“

má význam uvedený v odstavci 4.1 těchto Smluvních
ujednání;

“Podmínky provozovatele“ znamená jakékoliv smluvní podmínky Provozovatele /
/ „Podmínky
Provozovatelů, které se z povahy věci, resp. s přihlédnutím
provozovatelů“
k povaze Služby (příp. Partnerského programu) a Účelu
Služby, vztahují nebo mají vztahovat také na Uživatele;
zejm. (nikoliv však pouze) jde o podmínky příslušných
poskytovatelů
telekomunikačních
služeb,
služeb
elektronických komunikací a podmínky poskytovatelů
platebních služeb;
“Poskytovatel“

má význam uvedený v úvodních ustanoveních těchto
Smluvních ujednání;

“Proces registrace“

je postup Uživatele směřující k vytvoření Účtu, přičemž
Proces registrace začíná vyplňováním údajů na Webových
stránkách a končí Aktivací;

“Provozovatel“

znamená provozovatele služeb (anebo výrobce produktů či
zařízení hardwarové povahy), které jsou nezbytné ke
zprovoznění a užívání Služby a Partnerského programu,
k řádné funkcionalitě Softwaru a k naplnění Účelu Služby,
zejména (nikoliv však pouze) jde tedy poskytovatele
platebních služeb, poskytovatele telekomunikačních služeb
a poskytovatele služeb elektronických komunikací;

“Služba“

má význam uvedený v odstavci 3.1 těchto Smluvních
ujednání;

“Smluvní ujednání“

znamená tato Smluvní ujednání, jež jsou zároveň
všeobecnými podmínkami používání Služby, Partnerského
programu, Softwaru a jakýchkoliv a všech služeb
poskytovaných Provozovateli;
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“Software“

má význam uvedený v odstavci 4 těchto Smluvních
ujednání;

“Společník“ nebo
„Společníci“

znamená Uživatele, který užívá Službu a Software za
účelem uvedeným v odst. 3.2.1 těchto Smluvních ujednání;

“Spřízněné osoby“

znamená
 osoby, které s Poskytovatelem vstoupily do
smluvního vztahu, na jehož základě bylo
Poskytovateli umožněno poskytovat Uživatelům
Službu, Partnerský program a užívání Software;
 osoby propojené s Poskytovatelem ve smyslu §66a
odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění;

“Strana“ / “Strany“

má význam uvedený v úvodních ustanoveních těchto
Smluvních podmínek;

“Účel“

má význam uvedený v odstavci 3.2 těchto Smluvních
ujednání;

“Účet“

znamená účet Uživatele zřízený pro účely přístupu a online
používání
Služby
anebo
Partnerského
programu
prostřednictvím sítě internet;

“Uživatel“

má význam uvedený v úvodních ustanoveních těchto
Smluvních ujednání;
Uživatelem je osoba, která zahájí Proces registrace do
Služby nebo Partnerského programu na Webové stránce
nebo kterékoliv z jejich podstránek;

“Vyšší moc“

znamená jakýkoliv úkon, událost či stav, jež je mimo sféru
vlivu Poskytovatele (zejména úkony, události či stavy na
straně Provozovatelů a dále hackerské útoky či šíření
počítačových virů), a který neumožňuje nebo ztěžuje řádný
chod anebo funkcionalitu Služby anebo Partnerského
programu či Softwaru;

“Webová stránka“

znamená webové stránky zobrazené pod kteroukoliv z
Domén;

1.2.

Výkladové ustanovení. Není-li v těchto Smluvních ujednáních dále stanoveno jinak nebo
neplyne-li ze smyslu konkrétního ustanovení jinak, pak kdekoliv se těchto Smluvních
ujednáních upravuje používání “Služby“, zahrnuje takové ustanovení dle vůle Stran i
používání “Partnerského programu“ a “Software“.

2.

PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ

2.1.

Předmětem těchto Smluvních ujednání je úprava smluvního vztahu mezi Poskytovatelem
a Uživatelem, stanovení vzájemných práv a povinností Stran v souvislosti se Službou,
Partnerským programem a Softwarem a dále stanovení podmínek, za nichž Poskytovatel
umožní (při absenci zásahu Vyšší moci) Uživateli přístup a užívání Služby, Partnerského
programu a Softwaru.
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3.

SLUŽBA

3.1.

Služba. Služba spočívá v poskytnutí možnosti získat a využívat na základě podmínek
stanovených v těchto Smluvních ujednáních a při zachování pravidel stanovených
Aplikovatelnými předpisy Licenci k Softwaru a jeho prostřednictvím se tak zaregistrovat
jako Uživatel na Webových stránkách, přičemž Uživatel se do Služby může registrovat
buď jako (i) Společník (gigolo) nebo jako (ii) Klientka (dále jen „Služba“).

3.2.

Účel Služby. Účelem Služby je:
3.2.1.

na jedné straně umožnit osobám (převážně mužům), které se chtějí seznámit
a nabídnout svoji společnost ostatním osobám (převážně ženám) vytvořit si
v rámci Webových stránek svoji osobní profilovou stránku (tzv. společníci,
gigolové, dále jen „Společníci“); a

3.2.2.

na druhé straně umožnit osobám (převážně ženám), které hledají společnost
jiných lidí (dále jen „Klientky“), kontaktovat a seznámit se s osobami
zaregistrovanými na Webových stránkách jako Společníci;

to vše však za předpokladu (podmínky) dostupnosti a řádné funkčnosti služeb
Provozovatelů a při neexistenci zásahu Vyšší moci a dále při dodržování Aplikovatelných
předpisů a těchto Smluvních ujednání ze strany Uživatelů (dále jen “Účel“).
4.

PARTNERSKÝ PROGRAM

4.1.

Partnerský program. Uživatel se může také prostřednictvím Webových stránek
zaregistrovat do tzv. partnerského programu (dále jen „Partnerský program“). V rámci
Partnerského programu Poskytovatel nabízí registrovanému Uživateli (tzv. Affiliate
partnerovi), který do Služby prokazatelně přivedl jiného platícího uživatele, možnost
podílet se v dohodnuté míře na čistém zisku, který Poskytovatel dosáhl poskytováním
Služby platícím Uživatelům; na výplatu podílu na čistém zisku v rámci Partnerského
programu není právní nárok.

4.2.

Pravidla. Pravidla Partnerského programu jsou uvedeny v Příloze č. 2 těchto Smluvních
ujednání.

5.

SOFTWARE, LICENCE K SOFTWARE

5.1.

Software. V souvislosti se Službou anebo Partnerským programem mohou být užívány
následující kategorie softwarových produktů:
5.1.1.

software, který je dostupný prostřednictvím Webových stránek a je možno jej
využívat pouze online; a případně i

5.1.2.

software zpřístupněný Poskytovatelem na Webových stránkách určený ke
stažení do kompatibilního zařízení, zejm. počítače;
(dále společně jen jako “Software“).

5.2.

Užívání Softwaru, Licence. Vzhledem k charakteru Softwaru jako autorského díla, udílí
tímto
5.2.1.

Poskytovatel licenci Uživateli Služby, a to za podmínek uvedených v těchto
Smluvních ujednáních (viz k tomu zejm. článek 13) a za podmínky dodržování
Aplikovatelných předpisů ze strany Uživatele;

5.2.2.

Poskytovatel licenci Uživateli Partnerského programu, a to za podmínek
uvedených v těchto Smluvních ujednáních (viz k tomu zejm. Příloha č. 2
těchto Smluvních ujednání) a za podmínky dodržování Aplikovatelných
předpisů ze strany Uživatele;

(dále jen “Licence“).
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Není-li v článku 13 těchto Smluvních ujednání uvedeno jinak, nemá Poskytovatel
povinnost jakéhokoliv druhu poskytovat údržbu a podpůrné služby ohledně licencovaného
Softwaru.
6.

DOPROVODNÉ ASPEKTY SLUŽBY A PARTNERSKÉHO PROGRAMU

6.1.

Doprovodné aspekty. Doprovodnými aspekty Služby a Partnerského programu jsou
jakékoliv funkční a uživatelské možnosti zpřístupněné Poskytovatelem Uživateli
prostřednictvím Účtu, které bezprostředně nesouvisí s dosažením Účelu Služby anebo
účelu Partnerského programu, jako zejm. ukládání fotografických, zvukových a zvukově
obrazových záznamů na serverech, nebo jiných technických prostředcích Poskytovatele,
Provozovatele anebo Spřízněné osoby umožňující takové ukládání (dále jen
“Doprovodné aspekty“).

6.2.

Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele. Protože Doprovodné aspekty nesouvisí
bezprostředně s dosažením Účelu Služby ani nesouvisí bezprostředně s dosažením
účelu Partnerského programu, nese odpovědnost za jejich užívání a způsob jejich využití
výhradně Uživatel. Poskytovatele negarantuje dostupnost a bezchybnost Doprovodných
aspektů.

6.3.

Data získaná z Doprovodných aspektů. Bez ohledu na výše uvedené však Strany
sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn jakkoliv pozměnit či upravit Data získaná od
Uživatele nebo pořízená Uživatelem v souvislosti s Doprovodnými aspekty Služby anebo
Partnerského programu v souladu s odst. 12.1.3 a 12.1.5 těchto Smluvních ujednání.

7.

LIMITY SLUŽBY, PARTNERSKÉHO PROGRAMU A ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

7.1.

Omezení, údržba. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit dočasně a na nezbytnou dobu
přístup do Služby či Partnerského programu či využívání Licence k Softwaru zejm.
z důvodu provádění aktualizací a údržby Služby, Partnerského programu nebo Software.
V důsledku toho nemusí po přechodnou dobu fungovat některé nebo všechny z
podstatných rysů Služby, Partnerského programu či licencovaného Softwaru.

7.2.

Vyšší moc. Vzhledem ke skutečnosti, že řádný provoz a funkcionalita Služby,
Partnerského programu a Softwaru je podmíněna řádným poskytováním služeb ze strany
Provozovatelů a řádnou funkčností produktů Provozovatelů, Strany těchto Smluvních
ujednání jsou si vědomi a souhlasí s tím, že nastane-li zásah Vyšší moci, může po určitou
dobu dojít k omezení přístupu do Služby, Partnerského programu či k omezení možnosti
využívat Licenci. Poskytovatel učiní veškerá jím dosažitelná opatření, která považuje za
možné a účinné k eliminaci negativních důsledků jakéhokoliv případného zásahu Vyšší
moci. Poskytovatel však nenese jakoukoliv odpovědnost za negativní dopady zásahů
Vyšší moci, neboť původ takového zásahu je zcela mimo sféru možnosti Poskytovatele
zasáhnout.

7.3.

Tak-jak-je. Služba, Partnerský program a Software se poskytují Uživateli tak-jak-je / takjak-jsou. Uživatel nemá z tohoto důvodu vůči Poskytovateli ani Provozovateli jakékoliv
nároky z titulu odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.

7.4.

Hrozba sankční povinnosti. Pokud by Poskytovateli hrozil ze strany Provozovatele anebo
jakékoliv třetí osoby kdykoliv v budoucnu vznik sankční nebo poplatkové povinnosti v
souvislosti se Službou, Partnerským programem či Softwarem (případně v souvislosti se
Zařízením) vyhrazuje si Poskytovatel výslovně právo omezit Uživateli přístup k Účtu,
Službě, Partnerskému programu, Doprovodným aspektům či Softwaru, a to na dobu
dokud nepomine nebezpečí této povinnosti.

7.5.

Materiály třetích stran. Určité části Služby, Partnerského programu či Softwaru mohou
zahrnovat materiály a data třetích osob; mimo to, Poskytovatel může uvádět odkazy na
webové stránky třetích osob. Poskytovatel však takové odkazy uvádí pouze pro větší
pohodlí nebo informovanost Uživatele a nenese tak odpovědnost za obsah cíle odkazu.
Poskytovatel dále neodpovídá za přezkoumávání nebo hodnocení obsahu či přesnosti
takových materiálů nebo webových stránek jakékoliv třetí strany. Uživatel se však
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zavazuje, že takto použité materiály třetích stran nebude používat způsobem, který by
porušoval nebo poškozoval práva třetích stran.
8.

PROCES REGISTRACE, PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ A PARTNERSKÉMU PROGRAMU

8.1.

Informace. Uživatel se zavazuje, že v průběhu Procesu registrace sdělí vyžádané
Informace pravdivě, přesně a úplně; v případě, že se kdykoliv v průběhu užívání Služby
nebo Partnerského programu tyto stanou neaktuálními či nepřesnými, bude Uživatel o
této skutečnosti informovat Poskytovatele a zároveň mu sdělí aktuální pravdivé, úplné a
přesné Informace.

8.2.

Aktivace. Uživateli, který poskytne všechny vyžádané Informace a dokončí Proces
registrace, zašle následně Poskytovatel na Emailovou adresu Aktivační email. Nestanovíli tato Smluvní ujednání jinak, Poskytovatel zajistí po Aktivaci Uživateli online přístup do
Služby, resp. Partnerského programu, prostřednictvím Webových stránek. Uživatel se
zavazuje používat pro online přístup do Služby a Partnerského programu pouze Webové
stránky a pak užívat Službu a Partnerský program pouze prostřednictvím Účtu. Uživatel
se zavazuje, že nebude pro přístup ke Službě, resp. Partnerskému programu, využívat
žádné jiné prostředky než-li online rozhraní zpřístupněná Poskytovatelem a řádně
licencovaný Software.

8.3.

Přístup Společníka do Služby. Poskytovatel zajistí Společníkovi přístup do Služby pouze
za podmínky řádného a včasného uhrazení licenčního poplatku.

8.4.

Přístupové údaje, užití Softwaru. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese
výhradní odpovědnost
8.4.1.

za udržování a zabezpečení svého Účtu a přístupu k Softwaru, za zachování
tajnosti přístupových údajů do Účtu příp. údajů umožňujících identifikaci
uživatele Softwaru;

8.4.2.

za veškeré úkony a jakoukoliv správu či ovládání Účtu, Služby či
Partnerského programu, jež budou prováděny prostřednictvím Účtu Uživatele
anebo přístupových údajů Uživatele;

8.4.3.

za veškeré úkony a jakoukoliv správu a užití Softwaru;

8.5.

Zneužití přístupových údajů. Dozví-li se Uživatel o neoprávněném užití svých
přístupových údajů nebo jakémkoliv neoprávněném použití Účtu či Softwaru nebo o
jakémkoliv jiném narušení zabezpečení, je povinen o tom neprodleně informovat
Poskytovatele. Poskytovatel tak neodpovídá za žádné zásahy, ztráty či škodu, jež vznikly
z neoprávněného použití Účtu či Softwaru, pokud to bylo způsobeno zanedbáním na
straně Poskytovatele.

9.

APLIKOVATELNÉ PŘEDPISY, DOVOLENÁ UŽITÍ

9.1.

Aplikovatelné předpisy. Uživatel je povinen
9.1.1.

dodržovat a řídit se těmito Smluvní ujednání;

9.1.2.

dodržovat a řídit se jakýmikoliv a veškerými aplikovatelnými Podmínkami
provozovatelů;

9.1.3.

dodržovat a řídit se právními předpisy v místě státu, kde se Uživatel nachází a
odkud přistupuje ke Službě nebo Partnerskému programu;

9.1.4.

dodržovat a řídit se právními předpisy rozhodného práva podle odst. 17.2
těchto Smluvních ujednání.
(dále jen “Aplikovatelné předpisy“).

9.2.

Dovolené užití. Uživatel se zavazuje, že bude Službu, Partnerský program, Doprovodné
aspekty a Software používat pouze takovým způsobem a pouze k takovým účelům, které
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jsou dovoleny Aplikovatelnými předpisy a obecně přijímanými pravidly a postupy
aplikovatelnými v příslušných jurisdikcích.
9.3.

Nedovolený obchodní prospěch. Uživatel se zavazuje, že bez výslovné předchozí dohody
s Poskytovatelem nebude (sám ani neumožní třetí osobě) Službu, příp. jakékoliv její části,
za jakýmkoliv účelem reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, šířit, prodávat, obchodovat
s nimi, zprostředkovávat užití za úplatu či jiný majetkový prospěch poskytnutý třetími
osobami. Uživatel se dále zavazuje, že ze Služby, příp. jejich částí, nebude vytvářet ani
neumožní vytváření jakýchkoliv odvozených děl či produktů anebo služeb či obchodních
modelů konkurujících svým zaměřením Službě. Poskytovatel a Uživatel se dohodli na
smluvní pokutě ve výši 1 milionu amerických dolarů k zajištění závazků Uživatele podle
tohoto odstavce. Pro zamezení jakékoliv pochybnosti Uživatel a Poskytovatel uvádějí, že
oprávněné užívání Partnerského programu není považováno za získání nedovoleného
obchodního prospěchu podle tohoto odstavce.

9.4.

Nedovolený Anti-Hacking. Uživatel se zavazuje, že
9.4.1.

se nepřipojí a nebude se pokoušet připojit ke Službě či Partnerskému
programu jakkoliv jinak než-li způsobem a pomocí rozhraní povolených
Poskytovatelem;

9.4.2.

nebude užívat a nebude se pokoušet užít Software, či jakoukoliv jeho část,
jinak než způsobem dovoleným Poskytovatelem;

9.4.3.

nebude jakýmkoliv způsobem zasahovat do ochranných a zabezpečovacích
prvků Služby, Partnerského programu anebo Softwaru: zejména nebude
jakýmkoliv způsobem zasahovat do technologií, programů, zařízení nebo
součástek, které jsou při obvyklé funkci určeny k tomu, aby zabraňovaly nebo
omezovaly takové úkony ve vztahu k Službě, Partnerskému programu,
Softwaru, Informacím a Datům, jež jsou zakázány těmito Smluvními
podmínkami anebo Aplikovatelnými předpisy;

9.4.4.

nebude a nepokusí se jakýmkoliv způsobem kopírovat zdrojový kód Softwaru
ani jakoukoliv jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo
produkty, překládat ho, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet
extrahovat.

Uživatel se dále zavazuje, že k jednání podle těchto pododstavců nebude podněcovat
žádnou třetí osobu. Poskytovatel a Uživatel se dohodli na smluvní pokutě ve výši 1
milionu amerických dolarů k zajištění závazků Uživatele podle tohoto odstavce.
9.5.

Potvrzení autorských a průmyslových práv. Uživatel tímto bere na vědomí, že Služba,
Partnerský program a Software (včetně jakýchkoliv jejich částí) podléhají autorskoprávní
ochraně a právům plynoucím z průmyslového vlastnictví přiznávaným zákonem
Poskytovateli, příp. Spřízněným osobám; veškerá autorská a průmyslová práva
v souvislosti se Službou, Partnerským programem a Softwarem (či jejich částmi) jsou tak
ve vlastnictví (tj. svědčí) Poskytovatele, příp. Spřízněných osob, v žádném případě však
ne Uživatele.

10.

POVINNOSTI UŽIVATELE A POSKYTOVATELE

10.1.

Uživatel se zavazuje:
10.1.1.

sdělit Poskytovateli všechny Informace pravdivě, přesně a úplně;

10.1.2.

dokončit Aktivaci nejpozději do 10 dnů od zaslání Aktivačního emailu;

10.1.3.

používat k přihlášení do Účtu pouze Webových stránek a Poskytovatelem
povolených rozhraní (odst. 8.2 Smluvních ujednání) a zjišťovat a zachovávat
tajnost přístupových údajů do Účtu, příp. jakýchkoliv přístupových či
identifikačních údajů umožňujících užívání Softwaru (odst. 8.4 Smluvních
ujednání);
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10.1.4.

poskytnout Poskytovateli anebo Provozovateli na jejich vyžádání a ve
stanovené době další informace nebo údaje, které mohou v souvislosti se
Službou (příp. Partnerským programem) či Softwarem tito po Aktivaci
požadovat;

10.1.5.

zdržet se jednání a užívání Služby, Partnerského programu anebo Softwaru
způsobem snižujícím hodnotu Služby, Partnerského programu nebo Softwaru,
příp. poškozujícím pověst Služby, Partnerského programu, Softwaru,
Poskytovatele nebo Spřízněné osoby;

10.1.6.

zdržet se jednání a užívání Služby, Partnerského programu anebo Softwaru
způsobem vykazujícím znaky přestupku či trestného činu anebo způsobem
napomáhajícím či umožňujícím spáchání jednání vykazujícího znaky
přestupku či trestného činu;

10.1.7.

zdržet se užívání Služby, Partnerského programu anebo Softwaru v rozporu
s odstavci 9.2, 9.3 anebo 9.4 těchto Smluvních ujednání;

10.1.8.

zdržet se užívání Služby, Partnerského programu anebo Softwaru způsobem,
který by byl v rozporu s Aplikovatelnými předpisy, příp. by vedl k důsledkům,
jež jsou zakázány Aplikovatelnými předpisy;

10.1.9.

zdržet se užívání Služby, Partnerského programu anebo Softwaru takovým
způsobem, kdy by byla nebo mohla být v rozporu s Aplikovatelnými předpisy
dotčena jakákoliv práva třetích osob, zejména (nikoliv však pouze):

10.1.10.

-

základní práva a lidské svobody garantované ústavními zákony;

-

osobnostní a majetková práva jiných osob;

-

autorská práva, či práva související s právem autorským, náležející
třetím osobám či práva na označení náležející třetím osobám;

-

právo třetích osob na respektování soukromého a rodinného života,
obydlí a korespondence;

zdržet se užívání Služby,
nekalosoutěžním způsobem;

Partnerského

programu

a

Softwaru

10.2.

Ustanovení pododstavců 10.1.5 až 10.1.10 se obdobně aplikují i na užívání
Doprovodných aspektů Služby Uživatelem.

10.3.

Uživatel se dále zavazuje

10.4.

10.3.1.

užívat Účet, Službu, Partnerský program a Software pouze takovým
způsobem a v takovém rozsahu, aby mu v případě, že Poskytovatel využije
jakéhokoliv ze svých práv plynoucích mu z těchto Smluvních ujednání či z
Aplikovatelných předpisů nevznikla jakákoliv škoda;

10.3.2.

zálohovat (bez jakékoliv předchozí výzvy Poskytovatele či Provozovatele) na
vlastní nosiče dat pravidelně veškeré data, soubory či jiné informace, které
Uživatel vytvořil nebo mu vznikly v souvislosti s užíváním Služby (příp.
Partnerského programu) či Softwaru anebo které vytvořil, využívá či ukládá
v rámci Poskytovatelem zpřístupněných Doprovodných aspektů (dále jen
“Data“) a jejichž ztrátou by Uživateli mohla vzniknout jakákoliv materiální či
imateriální škoda;

Poskytovatel se zavazuje
10.4.1.

nezneužívat žádné ze svých práv, které mu plynou z těchto Smluvních
ujednání způsobem, který by neodůvodněně zasahoval do možnosti užívání
Služby, Partnerského programu či Softwaru Uživatelem;

10.4.2.

chránit Informace získané od Uživatele jako důvěrné informace a nakládat
s nimi jen způsobem a v mezích stanovených těmito Smluvními ujednáními
(odstavec 12.1.6);
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10.4.3.

svévolně nezpřístupnit Účet Uživatele, údaje vedené v rámci Partnerského
programu, Informace ani Data dostupná na serverech, zařízeních, nosičích
dat či jiných prostředcích (online/offline) Poskytovatele či Provozovatele či
jakkoliv jinak přístupná Poskytovateli či Provozovateli žádným třetím osobám
s výjimkou Spřízněných osob a případů, kdy je toho třeba k ochraně zájmů
Poskytovatele nebo Spřízněné osoby a případů, kdy takové zpřístupnění je
požadováno zákonem, Aplikovatelnými předpisy nebo kdy zpřístupnění nařídí
orgán veřejné moci, správní orgán, soud či arbitrážní tribunál.

11.

UKONČENÍ PŘÍSTUPU DO SLUŽBY ČI DALŠÍ SLUŽBY

11.1.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv Uživateli zrušit Účet, zamezit Uživateli přístup
ke Službě, Partnerskému programu a k Softwaru a zamezit jejich užívání (včetně
jednostranného okamžitého ukončení Licence), pokud:
11.1.1.

Uživatel poruší jakýkoliv ze svých závazků uvedených v odstavci 10.1 těchto
Smluvních ujednání nebo jinou povinnost vyplývající mu z Aplikovatelných
předpisů či těchto Smluvních ujednání;

11.1.2.

příslušný Provozovatel ukončí spolupráci s Poskytovatelem, v důsledku čehož
nebude možno užívat Službu, Partnerský program nebo Software;

11.1.3.

příslušný Provozovatel přestane poskytovat službu nebo produkt, jenž byl
nezbytným předpokladem funkcionality Služby, Partnerského programu nebo
Softwaru (či jejich části);

11.1.4.

Uživatel neuhradí řádně a včas licenční poplatky, je-li jeho užívání Softwaru
zpoplatněno;

11.1.5.

je tak vyžadováno zákonem, Aplikovatelnými předpisy nebo pokud je to
nařízeno orgánem veřejné moci, správním orgánem, soudem či arbitrážním
tribunálem; nebo

11.1.6.

to Poskytovatel považuje za vhodné s ohledem na ochranu zájmů
Poskytovatele nebo Spřízněné osoby.

12.

OBSAH

12.1.

Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že
12.1.1.

za veškerá Data, k nimž bude mít přístup v rámci užívání Služby či Softwaru
nebo která vzniknou z používání Softwaru, nese výhradní odpovědnost
Uživatel, neboť Uživatel rozhoduje o tom, zda a jak jsou Data získána a zda je
s nimi zacházeno v souladu s právem a Aplikovatelnými předpisy či nikoliv;

12.1.2.

za veškerá Data, která Uživatel prostřednictvím Služby či Softwaru vytvoří,
zobrazí, odešle či uloží nese výhradní odpovědnost Uživatel a výslovně
souhlasí s tím, že Poskytovatel ani Provozovatel nenese a nemůže nést
žádnou odpovědnost v souvislosti s Daty;

12.1.3.

udílí Poskytovateli, Provozovateli a Spřízněné osobě souhlas s užitím Dat pro
jejich vnitřní potřebu a k postupu podle odst. 12.1.5 těchto Smluvních
ujednání;

12.1.4.

Poskytovatel či jím pověřená osoba je oprávněna vkládat do emailových
sdělení, SMS či MMS zpráv odesílaných v souvislosti s užíváním Služby,
Partnerského programu či Softwaru informativní, marketingová, reklamní či
obchodní sdělení (dále jen “Obchodní sdělení“);

12.1.5.

Poskytovatel či jím pověřená osoba je oprávněna vkládat do Dat pořízených
v souvislosti s užíváním Služby či Softwaru, tedy zejm. do fotografií,
zvukových a zvukově obrazových záznamů, Obchodní sdělení;
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12.1.6.

Poskytovatel je oprávněn poskytnout Informace Spřízněným osobám a
v odůvodněných případech i Provozovatelům; Informace mohou být použity
pro účely zasílání Obchodních sdělení; Informace mohou být také předány
subjektům zajišťujícím pro Poskytovatele (případně i pro Spřízněné osoby a
Provozovatele, pokud jim byly tyto v souladu s tímto odstavcem předány)
správu a rozesílání Obchodních sdělení Uživatelům a dále subjektům
spravujícím pro Poskytovatele účetní anebo právní agendu;

12.1.7.

Poskytovatel a příp. Provozovatel může v rámci technických postupů
nezbytných k poskytování Služby či Partnerského programu (i) přenášet nebo
šířit Data různými veřejnými sítěmi, sítěmi elektronických komunikací a na
různých mediích a (ii) upravovat a měnit Data takovým způsobem, aby
splňovaly technické požadavky pro připojení k cílovým technickým zařízením
(např. mobilní telefony).

13.

LICENCE OD POSKYTOVATELE

13.1.

Licence. Poskytovatel tímto poskytuje Uživateli osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní
Licenci platnou ve všech zemích světa, která Uživatele opravňuje k využívání Softwaru.

13.2.

Rozsah Licence. Licence se poskytuje pouze k těm způsobům užití, které (kumulativně):
13.2.1.

nejsou zakázány těmito Smluvními ujednáními;

13.2.2.

jsou známy v rozhodném českém právu k okamžiku vydání těchto Smluvních
ujednání;

13.2.3.

jsou nezbytně nutně zapotřebí k dosažení Účelu Služby anebo účelu
Partnerského programu.

13.3.

Licenční podmínky. Pro zamezení jakýchkoliv pochybnosti Strany výslovně sjednávají, že
na používání Softwaru a jakékoliv jeho licencované části se přiměřeně vztahují
ustanovení těchto Smluvních ujednání, která upravují užívání Služby a Partnerského
programu.

13.4.

Postoupení. Licence je poskytována pouze Uživateli jako koncovému uživateli Softwaru.
Uživatel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele
postoupit práva vyplývající z Licence k Softwaru na třetí osoby ani udílet dílčí licence či
podlicence, zatěžovat je zástavními právy ani poskytnout práva k nim třetím osobám ani
žádnou jejich část převádět na třetí osoby jakýmkoliv jiným způsobem.

13.5.

Licenční poplatky. Licence se poskytuje za podmínek uvedených v Příloze č. 1 těchto
Smluvních ujednání.

14.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1.

Uživatel tímto ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, a § 87 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích,
v platném znění, výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel (jako správce) a jím pověřené
osoby (jako zpracovatelé) ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zpracovávali
Informace, a to za účelem jejich interního využití Poskytovatelem (zejména účetní, právní
a obchodní evidence), jakož i pro marketingové účely své vlastní anebo Spřízněných
osob. Souhlas podle tohoto odstavce je dáván po dobu poskytování Služby,
příp.Partnerského programu, Poskytovatelem, nejméně však na dobu pěti let.

14.2.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel může použít Emailovou adresu také pro
účely zasílání obchodních sdělení ze strany Poskytovatele, jež nesouvisejí bezprostředně
s užíváním Služby, Partnerského programu nebo Softwaru. Taková sdělení budou
Poskytovatelem označeny jako “obchodní sdělení“ a Uživateli bude dána možnost vzít
zpět souhlas s jejich zasíláním, a to s uvedením platné emailové adresy, na niž může
Uživatel přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní
informace a sdělení nadále zasílány.
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15.

PLATNOST SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ, NÁSTUPNICKÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

15.1.

Doba platnosti. Tato Smluvní ujednání upravují vztahy mezi Poskytovatelem a uživateli
Služby, Partnerského programu a Softwaru ode dne jejich vydání, jak je toto datum
uvedeno v podtitulu těchto Smluvních ujednání, a to po celou dobu jejich platnosti a
účinnosti (dále jen “Doba platnosti“), která činí jeden kalendářní měsíc (tj. uplyne
k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byla tato Smluvní ujednání vydána, pokud
nedojde k prolongaci podle odst. 15.2); to se však netýká článku 14 a odstavce 15.3 a
15.4 těchto Smluvních ujednání, jejichž platnost a účinnost není časově omezena.

15.2.

Prolongace. Pokud nejsou v Době platnosti zveřejněny na Webových stránkách žádná
Nástupnické smluvní ujednání, prodlužuje se Doba platnosti těchto Smluvních ujednání
automaticky o následující kalendářní měsíc.

15.3.

Nástupnická smluvní ujednání. Pokud jsou v (prolongované) Době platnosti zveřejněny
na Webových stránkách Nástupnická smluvní ujednání, končí (prolongovaná) Doba
platnosti těchto Smluvních ujednání posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém
byly Nástupnické smluvní ujednání zveřejněny Poskytovatelem na Webových stránkách.

15.4.

Strany se dohodly, že po skončení (prolongované) Doby platnosti těchto Smluvních
ujednání je možno užívat Službu, Partnerský program anebo Software pouze za
podmínek uvedených v Nástupnických smluvních ujednáních. Strany se dohodly, že
pakliže se Uživatel přihlásí po (prolongované) Době platnosti těchto Smluvních podmínek
do Účtu, resp. bude užívat Službu anebo do Partnerský program, vyjadřuje tím svůj
souhlas s Nástupnickými smluvními ujednáními a svoji vůli být jimi vázán.

16.

USTANOVENÍ PRO PŘÍPAD POVINNOSTI K NÁHRADĚ ŠKODY

16.1.

Škoda vzniknuvší Uživateli v souvislosti s Účtem, Službou, Partnerským programem
anebo Softwarem. Pokud kterýkoliv soud či jiný orgán nadaný pravomocí vydávat
závazná rozhodnutí či nálezy zahájí podle příslušných procesních předpisů řízení proti
Poskytovateli, jehož předmětem je posouzení odpovědnosti Poskytovatele za škodu,
která vznikla Uživateli (i přes nedodržení závazků Uživatele podle článku 10 těchto
Smluvních ujednání), sjednávají Poskytovatel a Uživatel pro takový jednotlivý konkrétní
případ smluvní pokutu ve výši 500 Kč a režim zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po nabytí právní moci
odsuzujícího rozhodnutí či nálezu podle předchozí věty.

16.2.

Škoda vzniknuvší třetí osobě v souvislosti s Účtem, Službou, Partnerským programem
anebo Softwarem. Pokud kterýkoliv soud či jiný orgán nadaný pravomocí vydávat
závazné rozhodnutí či nálezy zahájí podle příslušných procesních předpisů řízení proti
Poskytovateli a shledá v takovém řízení Poskytovatele odpovědným za škodu která
vznikla jakékoliv třetí osobě v souvislosti s používáním Účtu, Služby, Partnerského
programu či Softwaru Uživatelem v rozporu s Aplikovatelnými předpisy, pak Uživatel tímto
přebírá závazek Poskytovatele k náhradě škody vůči oprávněné třetí osobě a zavazuje se
takové třetí osobě škodu nahradit; pro případ, že však Poskytovatel byl nucen takovou
škodu třetí osobě již uhradit, zavazuje se Uživatel nahradit Poskytovateli uhrazenou
částku a dále i Poskytovatelem příp. vynaložené náklady, a to do 3 dnů ode dne odeslání
oznámení o vzniku této povinnosti na Emailovou adresu Uživatele. Pro případ prodlení
Uživatele s úhradou částek podle tohoto ustanovení sjednávají Poskytovatel a Uživatel
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky.

17.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

17.1.

Salvátorská klauzule. Stane-li se jakékoliv ujednání těchto Smluvních podmínek
neplatným nebo nevymahatelným nebo je-li jako takové shledáno příslušným soudem či
jiným orgánem nadaným pravomocí vydávat závazné rozhodnutí či nálezy, nemá tato
skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení; Uživatel se však pro
takový případ zavazuje sjednat s Poskytovatelem bez zbytečného odkladu (nejpozději
však do 5 dnů od výzvy Poskytovatele) novou dohodu, avšak platnou a vymahatelnou, jež
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bude pokud možno korespondovat z hlediska účelu s původním ujednáním nebo bude
alespoň sledovat účel nejbližší původnímu ujednání.
17.2.

Jazykové znění, rozhodné právo. Tato Smluvní ujednání jsou přeložena do vícero
jazykových mutací; v případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými jazykovými mutacemi
má přednost znění v českém jazyce. Tato Smluvní ujednání se řídí a mají být vykládány
v souladu s právním řádem České republiky; pro úpravu závazků strany sjednávají režim
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, není-li v těchto Smluvních
ujednání v konkrétních případech stanoveno jinak.

17.3.

Pro případ, že by Poskytovatel nevykonal nebo nevynucoval jakékoliv ze svých práv či
zákonných prostředků ochrany práv, které mu náleží podle těchto Smluvních ujednání
nebo podle aplikovatelných právních předpisů, nebo na něm netrval, souhlasí Uživatel
s tím, že to nebude považováno za vzdání se takového práva ze strany Poskytovatele.

18.

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU SE SMLUVNÍMI UJEDNÁNÍMI

18.1.

Poskytovatel vyjádří svoji vůli být vázán těmito Smluvními ujednáními nebo
Nástupnickými smluvními ujednáním tím, že tyto zveřejnění na Webových stránkách.

18.2.

Uživatel vyjádří svoji vůli být vázán

18.3.

18.2.1.

těmito Smluvními ujednáními zaškrtnutím políčka představujícího souhlas a
přistoupení ke Smluvním ujednáním v průběhu Procesu registrace;

18.2.2.

Nástupnickými smluvními ujednáními prvním přihlášením do Služby v souladu
s odst. 15.3 výše.

Službu nesmí užívat nikdo, kdo
18.3.1.

ještě nedosáhl věku 18 let;

18.3.2.

dle Aplikovatelných předpisů není oprávněn vyjádřit samostatně, svobodně,
určitě a zřetelně svoji vůli;

takový subjekt není oprávněn ani vyjádřit souhlas se Smluvními ujednáními a
Nástupnickými smluvními ujednáními a nesmí Službu či Software užívat.
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PŘÍLOHA Č. 1
POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY GIGOLOLIST.COM
Gigolo – Společník:
 Poplatek ve výši 25 USD.
 Po uhrazení poplatku bude profil gigola-společníka aktivován a zobrazován po dobu 6
měsíců v sekci určené pro klientky.
Klientka:
 Zdarma. Registrace a vyhledávání společníků-gigolů v sekci určené pro klientky není
zpoplatněno.
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PŘÍLOHA Č. 2
PARTNERSKÝ PROGRAM
(AFFILIATE PROGRAM)
Zisk Poskytovatele služby GigoloList.com plyne pouze z poplatků placených gigoly-společníky za
aktivaci a zobrazování jejich profilů v sekcích určených pro klientky.
Z každého poplatku obdrženého od zaregistrovaného gigola-společníka investuje Poskytovatel
služby GigoloList.com 1/3 do inzerce a propagace služby GigoloList.com. Zbývající část –
po odečtení daní, k nimž je Poskytovatel služby GigoloList.com povinen – je rozdělena rovným
dílem (50 : 50) mezi Affiliate Partnera a Poskytovatele služby GigoloList.com.
Affiliate Partner, který prostřednictvím našich bannerů propagujících službu GigoloList.com
získá pro službu GigoloList.com nového gigola-společníka, obdrží 8 USD za každého
registrovaného gigola-společníka, který uhradil aktivační poplatek.
Jakmile Affiliate Partner získá pro službu GigoloList.com alespoň deset (10) platících gigolůspolečníků, může Affiliate Partner požádat o vyplacení dosažené částky na svůj PayPal účet.
Jakmile Affiliate Partner získá pro službu GigoloList.com alespoň sto (100) platících gigolůspolečníků, může Affiliate Partner požádat o vyplacení dosažené částky na jakýkoliv svůj
bankovní účet.
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