Smlouva o využívání služeb MEDIMA.cz

1. Základní ustanovení
1.1. Služby MEDIMA.cz, které provozuje společnost Medimarket s.r.o., jsou určeny
pro lékaře, farmaceuty, studenty medicíny a farmakologie a pro zdravotnické a odborné
pracovníky v oblasti zdravotnictví, optiky, kosmetiky a veterinární medicíny.
1.2. Medimarket s.r.o. poskytuje pouze služby MEDIMA.cz podle podmínek této smlouvy,
přístup k těmto službám je umožněn prostřednictvím poskytovatelů připojení k Internetu.

2. Definice pojmů
2.1. Smlouvou je míněna "Smlouva o využívání služeb MEDIMA.cz".
2.2. Provozovatelem se rozumí společnost Medimarket s.r.o., se sídlem Mikulášské náměstí
628/4, 326 00 Plzeň, IČ: 25224158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Plzni v oddílu C vložka 10296.
2.3. Uživatel je fyzická osoba, která uzavře Smlouvu s Provozovatelem a splňuje podmínky
uvedené v bodě 1.1.
2.4. Smlouva je uzavřena registrací Uživatele, tj. vyplněním a potvrzením registračního
formuláře na WWW, ve kterém Uživatel zároveň potvrzuje správnost jím vyplněných údajů
a souhlas s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
2.5. Službami MEDIMA.cz se rozumí poskytnutí jedné schránky elektronické pošty (e-mail)
a poskytnutí základního prostoru pro webovské stránky Uživatele (WWW). Tyto služby jsou
poskytovány bezplatně. Další rozšíření služeb je možné dohodnout individuálně. Toto
nadstandardní rozšíření služeb může být také bezplatné.

3. Práva a povinnosti Provozovatele
3.1. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby zajistil plnou provozuschopnost a
bezchybnost služeb MEDIMA.cz. Provozovatel však nenese odpovědnost za žádné závady,
které mohou nastat, ani za případné škody, které tím Uživateli mohou eventuelně vzniknout.
Uživatel nemá nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku neposkytnutí služby nebo
vadného poskytnutí služby. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo
opomenutí Uživatele.
3.2. Provozovatel má právo zamezit šíření dat a informací, která Uživatel šíří v rozporu
se Smlouvou.
3.3. Provozovatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu s jednoměsíční
výpovědní lhůtou.
3.4. Poruší-li Uživatel hrubě nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající
ze Smlouvy, je Provozovatel oprávněn Smlouvu jednostranně zrušit, a to s okamžitou
účinností.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít či zrušit novou Smlouvu s jakoukoliv osobou,
pokud byla předchozí Smlouva s toutéž osobou zrušena z důvodů uvedených v bodě 3.4.
3.6. Provozovatel bude osobní data využívat pro nastavení služeb MEDIMA.cz a
k marketingovým účelům v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění.
3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit všechny informace uvedené Uživatelem při
registraci. V případě zjištění nepravdivosti některých údajů nebo zjištění, že registrace je
v rozporu s bodem 1.1, má Provozovatel právo Smlouvu okamžitě jednostranně zrušit.

4. Práva a povinnosti uživatele
4.1. Uživatel je oprávněn bezplatně užívat služby MEDIMA.cz dle bodu 2.5.
4.2. Uživatel je povinen při využívání služeb MEDIMA.cz dodržovat pravidla uvedená ve
Smlouvě, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými
mravy.
4.3. Uživatel nesmí využívat služeb MEDIMA.cz k obtěžování třetích stran, zejména
opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat a informací.
4.4. Uživatel nesmí postupovat třetím osobám své uživatelské heslo. Je povinen učinit
všechna rozumně požadovatelná opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty,
odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen sdělit toto
neprodleně Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb MEDIMA.cz až
do okamžiku oznámení této skutečnosti.
4.5. Uživatel smí při užívání služeb MEDIMA.cz používat pouze zařízení, která nenarušují
provoz služeb a zákonem chráněná práva třetích osob.
4.6. Uživatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu a to i okamžitě.
4.7. Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla
ovlivnit plnění Smlouvy.
4.8. Uživatel souhlasí s využitím jím předaných údajů a dat o využívání služeb MEDIMA.cz
k marketingovým účelům.

5. Bezpečnost systému MEDIMA.cz
5.1. Uživateli není povoleno obcházet identifikaci na žádném systému služeb MEDIMA.cz.
Mimo jiné je zakázán přístup k jiným údajům než přímo pro uživatele určeným, přístup
k systému přes cizí účet, nebo testování bezpečnosti jiných sítí.
5.2. Uživatel nesmí omezovat jiné uživatele, počítače nebo sítě. Nesmí např. přetěžovat síť,
snažit se o přetížení služby nebo o "shození" počítače.
5.3. Uživatel nesmí používat žádný program omezující jakýmkoliv způsobem jiného
uživatele, ať už lokálně nebo prostřednictvím Internetu.
5.4. Uživatel narušující bezpečnost některého počítače nebo sítě nese plnou trestní
odpovědnost. Provozovatel bude plně spolupracovat se státními a policejními orgány

při vyšetřování možných útoků na bezpečnost systémů svých i cizích, resp. při podezření
z trestné činnosti.

6. Zpracování osobních údajů
6.1. 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.
6.2. Pro registraci Uživatele na Serverech je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní
údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména
adresné údaje).
6.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy,
na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Serverech, a jejíchž smluvní
stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
6.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl.
6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele
nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků
na zpracovávání osobních údajů.
6.5. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je
Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak
zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli
za způsobenou škodu.
6.6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových
stránkách Provozovatele.

7. Všeobecné podmínky
7.1. Adresa elektronické pošty a domovské WWW stránky bude Uživateli přidělena po online registraci.
7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tuto Smlouvu. Uživatelé budou
o změně informováni na WWW stránkách MEDIMA.cz.
7.3. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.

