Všeobecné podmínky pro uživatele platformy Koopolis
(návrh k 31. 8. 2015)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Fond dalšího vzdělávání, IČO: 00405698, se sídlem Na Maninách 876/7, Praha 7, PSČ 170
00, je provozovatelem
internetové platformy Koopolis
dostupné na adrese:
http://www.koopolis.cz.

1.2.

Těmito Všeobecnými podmínkami se řídí vztah mezi Fondem dalšího vzdělávání jakožto
provozovatelem internetové platformy Koopolis a jejími uživateli.

2. DEFINICE
Koopolis – Koopolis je internetová platforma dostupná na adrese: http://www.koopolis.cz, jejímž cílem
je zprostředkovat informace o dalším vzdělávání profesionálům v této oblasti, podporovat vzájemnou
odbornou debatu a přispívat ke sdílení informací a navazování spolupráce mezi profesionály v dané
oblasti (dále jen „Koopolis“);
Provozovatel – provozovatelem je Fond dalšího vzdělávání, IČO: 00405698, se sídlem Na Maninách
876/7, Praha 7, PSČ 170 00 (dále jen „Provozovatel“);
Podmínky – podmínkami jsou tyto Všeobecné podmínky pro užívání internetové platformy Koopolis
(dále jen „Podmínky“);
Registrace – registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře v souladu s těmito
Podmínkami, které je nezbytné k využívání internetové platformy Koopolis v plném rozsahu (dále jen
„Registrace“);
Uživatel – uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci (dále
jen „Uživatel“);
Uživatelský účet – uživatelský účet je Uživateli založen dokončením Registrace (dále jen
„Uživatelský účet“);
Třetí osoba – třetí osobou je jakákoli osoba odlišná od Provozovatele a Uživatele (dále jen „Třetí
osoba“);
3. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ KOOPOLIS, PRÁVA A POVINNOSTI
3.1.

Užívání platformy Koopolis se řídí podmínkami smluvního vztahu, který je blíže upraven
v těchto Podmínkách.

3.2.

Služby a informace zprostředkované internetovou platformou Koopolis nejsou nárokovatelné a
Provozovatel může kdykoliv rozhodnout o omezení nebo zrušení jednotlivých jejich částí nebo i
celé platformy. Stejně tak si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení a bez
nutnosti o tom předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet, a to
s účinností ode dne takového rozhodnutí Provozovatele. Provozovatel prohlašuje, že sám
v zásadě nijak neomezuje ani nekontroluje obsah zveřejňovaný Uživateli na Koopolis.
Informace a názory uváděné na platformě Koopolis nevyjadřují stanovisko Provozovatele, tj.
Fondu dalšího vzdělávání, ani jeho zřizovatele - Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, není-li
výslovně uvedeno jinak.

3.3.

Dokončením Registrace vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, jež se řídí
těmito Podmínkami. Uživatel se zavazuje vytvořit Registrací pro svou osobu pouze jeden
Uživatelský účet. Násobné zakládání Uživatelských účtů není povoleno a může být důvodem ke
zrušení nebo zablokování Uživatelského účtu/Uživatelských účtů ze strany Provozovatele.

3.4.

Pro přístup k některým službám, resp. částem, internetové platformy Koopolis (zejména za
účelem vkládání příspěvků, účasti v diskusi, využívání fóra a tržiště, apod.) může být od
Uživatele vyžadováno nezbytné poskytnutí údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů) v
rámci Registrace (dále jen „Povinné údaje“). Povinnými údaji jsou: jméno a příjmení, e-mailová
adresa, název právnické osoby, pozice v právnické osobě, místní působnost (lokalita). Bez
poskytnutí Povinných údajů není možné dokončit Registraci a užívat Koopolis v plném rozsahu.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provozování Koopolis změnit rozsah Povinných
údajů. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Uživatel je oprávněn poskytnuté údaje
doplňovat a měnit. Uživatel se přitom zavazuje, že veškeré údaje, které Provozovateli při
Registraci či kdykoliv později sdělí, budou vždy přesné, úplné, pravdivé, správné a aktuální.
Uživatel bere na vědomí, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a vztahuje se na ně úprava
dle čl. 5. těchto Podmínek.

3.5.

Důvodem ke zrušení nebo zablokování Uživatelského účtu ze strany Provozovatele může být
také uvedení nepravdivých osobních údajů při Registraci.

3.6.

Uživatel se zavazuje, že jeho chování a příspěvky na internetové platformě Koopolis budou
v souladu s cíli platformy a těmito Podmínkami, zejména že nebude:


využívat platformu Koopolis a informace v ní uvedené pro zjevnou nebo skrytou reklamu nebo
propagaci zboží a služeb svých nebo Třetích osob. Za takovou reklamu či propagaci se
nepovažuje pozvánka na odbornou konferenci či jinou obdobnou odbornou akci v oblasti
dalšího vzdělávání.



využívat a šířit obsah uvedený v platformě Koopolis bez řádného uvedení zdroje těchto
informací.



porušovat práva duševního vlastnictví.



jednat v rozporu s právními předpisy platnými na území České republiky či dobrými mravy.
Uživatel si je vědom, že porušení shora uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení
nebo zablokování jeho Uživatelského účtu ze strany Provozovatele.

3.7.

Registrace na Koopolis ani její užívání není zpoplatněno a je poskytováno Uživatelům zdarma.
Zřízení a provozování platformy Koopolis je spolufinancováno z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost v rámci projektu Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb
zaměstnanosti, reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00017.

3.8.

Uživatel je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Třetích osob, zejména při
nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

3.9.

Uživatel souhlasí s tím, že za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících
z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně újmy, kterou tím může
Provozovatel utrpět) ponese výhradní odpovědnost.

4.

ZABEZPEČENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

4.1.

Uživatel souhlasí s tím, že zajistí důvěrnost svých identifikačních údajů a hesel vztahujících se
k Uživatelskému účtu, který bude používat pro přístup k platformě Koopolis, a že nese výhradní
odpovědnost za zachování této důvěrnosti.

4.2.

Uživatel souhlasí s tím, že ponese výhradní odpovědnost vůči Provozovateli za vše, co bude
učiněno prostřednictvím jeho Uživatelského účtu.

4.3.

Uživatel souhlasí s tím, že pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli
Třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli.

5.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.

Provozovatel nakládá s osobními údaji Uživatele podle platných právních předpisů, zejména
zákona o ochraně osobních údajů.

5.2.

Provozovatel shromažďuje a uchovává osobní údaje poskytnuté Uživatelem ve smyslu ust. § 5
odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, a to prostřednictvím elektronických nosičů
informací v zabezpečené databázi. Poskytnutí osobních údajů je povinné v tomto rozsahu:
jméno a příjmení, e-mailová adresa, název právnické osoby, pozice v právnické osobě, místní
působnost (lokalita). Poskytnutí jakýchkoliv dalších osobních údajů je dobrovolné. Provozovatel
je správcem osobních údajů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Mathesio, s.r.o., IČ:
29321824, se sídlem Soukenická 558/3, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 77731. S výjimkou zaměstnanců
Provozovatele a zpracovatele dle předchozí věty nebudou osobní údaje zpřístupněny dalším
subjektům. Účelem správy a zpracování osobních údajů je realizace smluvního vztahu mezi
Provozovatelem a Uživatelem, tj. zajištění přístupu a poskytování služeb v rámci internetové
platformy Koopolis. Neposkytne-li Uživatel Provozovateli osobní údaje ve výše uvedeném
povinném rozsahu, nelze mezi nimi uzavřít smluvní vztah dle těchto Podmínek. Osobní údaje
budou zpracovávány automatizovaně. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat
pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

5.3.

Součástí Registrace je i udělení souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů pro účely
uvedené dále, přičemž tento souhlas je udělován na dobu do 30. 6. 2020. Zaškrtnutím políčka
vyjadřujícího souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci registračního formuláře Uživatel
uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto
Podmínek dobrovolně, a to pro účely podrobnější identifikace Uživatele při užívání platformy
Koopolis a zařazení těchto dobrovolně poskytnutých osobních údajů do zabezpečené databáze.
Tento souhlas Uživatele je dobrovolný a Uživatel jej může kdykoliv písemně odvolat. Udělení či
neudělení souhlasu dle tohoto odstavce nemá vliv na uzavření smluvního vztahu dle těchto
Podmínek. V případě odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby osobní údaje Uživatele, jichž
se odvolání souhlasu týká, byly z databáze a z Uživatelského účtu vymazány a nebyly dále
zpracovávány. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ustanovení Podmínek,
jež jsou podmíněny poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost Provozovatele
zpracovávat osobní údaje Uživatele dle příslušných právních předpisů.

5.4.

Uživatel bere na vědomí, že má právo na opravu svých poskytnutých osobních údajů, informace
o zpracovávání svých osobních údajů, na přístup k nim, na vysvětlení ohledně jejich zpracování
a na odstranění případného nesouladu, jsou-li osobní údaje nepřesné či jinak rozporné.

5.5.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout jeho osobní údaje na
základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních
řízení).

5.6.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn využít anonymně osobní údaje pro
statistické účely. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní údaje, na
základě nichž by mohl být přímo či nepřímo identifikován konkrétní Uživatel.

6.

AUTORSKÁ PRÁVA

6.1.

Provozovatel se hlásí k dodržování autorských práv ve všech částech platformy Koopolis a
dodržuje tak zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský
zákon“).

6.2.

Informace uváděné na platformě Koopolis (například v části Kalendář) nejsou potvrzovány
Provozovatelem. Provozovatel doporučuje pravidelně kontrolovat jednotlivé informace, aby bylo
zajištěno, že si je Uživatel vědom všech podstatných změn.

6.3.

Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením jakéhokoliv obsahu (tj. textů, obrázků, videí,
autorských děl či jakéhokoliv jiného obsahu) Uživatel udílí Provozovateli časově neomezenou,
neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci, která jej opravňuje k užití obsahu všemi
možnými způsoby, zejména reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat,
veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který Uživatel poskytne, odešle či
zobrazí na platformě Koopolis nebo jejím prostřednictvím. Provozovatel je na základě udělené

licence dle předchozí věty oprávněn poskytovat tato oprávnění formou podlicence Třetím
osobám, s čímž Uživatel poskytnutím, odesláním či zobrazením obsahu výslovně souhlasí.
Provozovatel není povinen licenci využít a je oprávněn předmětný obsah kdykoli na základě
svého uvážení odstranit z platformy Koopolis. Poskytnutí jakéhokoliv obsahu ze strany
Uživatele je dobrovolné a nenáleží mu za něj úplata.
7.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ

7.1.

Zaškrtnutím příslušného políčka ve znění „Souhlasím v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů s tím, aby mi provozovatel zasílal na mnou poskytnuté emailové adresy obchodní
sdělení. Současně tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání
obchodních sdělení.“ a odesláním registračního formuláře Uživatel uděluje Provozovateli
souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Zaškrtnutí políčka dle předchozí věty je dobrovolné a
není podmínkou úspěšného dokončení Registrace.

8.

ODPOVĚDNOST

8.1.

Uživatel souhlasí s tím, že za veškerý obsah, který vytvoří, odešle nebo zobrazí při používání
platformy Koopolis, a za veškeré následky takového jednání (včetně případné újmy, kterou utrpí
Provozovatel) nese výhradní odpovědnost. Informace uváděné na platformě Koopolis
nezakládají žádné právní nároky Uživatele vůči Provozovateli a Provozovatel Uživateli
neodpovídá za jakoukoliv újmu, která Uživateli vznikne v souvislosti s užíváním platformy
Koopolis, jejím omezením či ukončením.

8.2.

Uživatel se zavazuje nepřispívat nepravdivým, pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním,
vyhrožujícím, urážlivým, rasově či sexuálně explicitním nebo jakýmkoliv jiným obsahem, který
by porušoval platné zákony České republiky, byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod
nebo porušoval platné mezinárodní právo. Uživatel se zavazuje přispívat výhradně obsahem
souvisejícím s dalším vzděláváním v souladu s cíli platformy Koopolis. Uživatel si je vědom, že
porušení shora uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení nebo zablokování jeho
Uživatelského účtu ze strany Provozovatele. Uživatel nese výhradní odpovědnost za důsledky
jakéhokoliv jednání spojeného s užíváním platformy Koopolis, včetně povinnosti Uživatele
nahradit Provozovateli újmu takovým jednáním způsobenou.

8.3.

Provozovatel Uživateli nijak nezaručuje, že platforma Koopolis bude dostupná nepřetržitě 24
hodin denně, 7 dní v týdnu, že platforma Koopolis bude plně funkční po celou dobu své
dostupnosti, že platforma Koopolis bude poskytována bez chyb, že platforma Koopolis nebude
obsahovat viry či jiné rušivé komponenty, že obsah platformy Koopolis bude přesný a správný a
že nebude porušovat žádná práva Třetích osob. Provozovatel neodpovídá ve smyslu §§ 3 – 5
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů za obsah Uživatele na platformě Koopolis.

9.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI

9.1.

Uživatel je povinen se před zahájením užívání platformy Koopolis důkladně seznámit s těmito
Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko
vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek, nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat
jakoukoli z částí platformy Koopolis. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení
Registrace, když souhlas se vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými
podmínkami pro užívání platformy Koopolis“, které je umístěno v registračním formuláři. Pokud
Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání platformy Koopolis.

10.

ZMĚNY PODMÍNEK

10.1. Provozovatel může znění těchto Podmínek kdykoliv změnit. Pokud bude taková změna
provedena, zveřejní Provozovatel nové znění Podmínek na internetové stránce Koopolis http://www.koopolis.cz. Změna Podmínek bude Uživatelům oznámena zveřejněním dle
předchozí věty. V takovém případě Uživatel bere na vědomí, že pokud bude využívat platformu

Koopolis i po datu zveřejnění změněných Podmínek, bude to Provozovatel považovat za
souhlas s upravenými Podmínkami. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou Podmínek, je povinen
zdržet se užívání platformy Koopolis po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti
změněných Podmínek.

11.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Uživatel souhlasí s tím, že mu Provozovatel může zasílat oznámení e-mailem, interní zprávou
nebo jako upozornění u jednotlivých částí platformy Koopolis. Komunikace ze strany
Provozovatele ve vztahu k Uživateli/Uživatelům může být uskutečněna také pouze zveřejněním
oznámení na internetové stránce http://www.koopolis.cz.
11.2. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 9. 9. 2015. Nabytím účinnosti novějšího znění
Podmínek pozbývá automaticky účinnosti dřívější znění Podmínek.

