
Film koza - Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a z

nich plynoucí závazky mezi Josefem Cachem, sídlem Svídnice 88, PSČ 538 24, IČ:

09826769, zapsaným v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chrudim,

v souladu s ustanovením § 71 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,

v platném znění (dále jen „Tvůrce“) a dárcem či kupujícím (dále společně jako

„Přispěvatel“).

1.2. Smluvní vztahy mezi Tvůrcem a Přispěvatelem upravené Podmínkami vznikají za účelem

poskytnutí níže definovaného příspěvku Tvůrci pro účely financování tvorby studentského

filmu s názvem „Koza“ (dále jen „Film“).

2. Příspěvek
2.1. Příspěvek na podporu natáčení Filmu lze poskytnout následujícím způsobem:

2.1.1. ve výši 200,- Kč formou daru Tvůrci (dále jen „Dar“);

2.1.2. ve výši 400,- Kč zakoupením vstupenky na online premiéru promítání Filmu dne 30. 6.

2021, která proběhne prostřednictvím předem určené platformy (dále „Premiéra“).

2.1.3. ve výši 800,- Kč a více zakoupením vstupenky na Premiéru. Povinností Tvůrce

v případě poskytnutí příspěvku podle ustanovení 2.1.3. je dále uvést jméno

Přispěvatele v závěrečných titulcích Filmu jako poděkování.

2.1.4. plnění dle ustanovení 2.1. budou dále společně nazývána („Příspěvky“).

2.2. Smluvní vztahy vznikající podle ustanovení 2.1.1. Podmínek se řídí ustanoveními § 2055

an. o darování, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.3. Smluvní vztahy vznikající podle ustanovení 2.1.2 a 2.1.3. Podmínek se řídí ustanoveními §

2079 an. o koupi, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.4. Tvůrce se zavazuje Příspěvky použít výhradně na účel specifikovaný v ustanovení 1.2.

Podmínek.

Platební podmínky

3. Příspěvky podle Oddílu 2. Podmínek budou připsány na účet Tvůrce, č. ú.: 2301792717/2010,

vedeném u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet“), a to prostřednictvím internetové

stránky: https://www.filmkoza.cz/.



3.1. Přispěvatel je povinen poskytnout Tvůrci osobní údaje umožňující identifikaci Přispěvatele,

a to zejména pro účel splnění povinností Tvůrce vyplývajících ze smlouvy a Podmínek, a

to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

3.2. Osobními údaji podle 3.1. Podmínek se rozumí celé jméno Přispěvatele včetně příjmení,

e-mailová adresa a číslo účtu Přispěvatele.

4. Přispěvatel je povinen při platbě uvést do kolonky „Poznámka pro příjemce“ (e-banking) nebo

„Přidat poznámku“ (Pay Pal) jméno a příjmení Přispěvatele a kontakt na Přispěvatele v podobě

e-mailu.

5. Darování
5.1. Smluvní vztah mezi Přispěvatelem podle ustanovení 2.1.1. a Tvůrcem vzniká okamžikem

darování částky ve výši 200,- Kč na Účet v souladu s ustanoveními 2.1.1. a 2.2. Podmínek.

6. Koupě
6.1. Ustanoveními tohoto Oddílu se řídí smluvní vztahy podle 2.1.2. a 2.1.3. Podmínek.

6.2. Smluvní vztah mezi Přispěvatelem podle ustanovení 2.1.2. a Tvůrcem vzniká okamžikem

zaplacení částky 400,- Kč na Účet. Tvůrce je povinen zaslat Přispěvateli na uvedený

e-mail informace podle ustanovení 8 Podmínek spolu s odkazem na Premiéru (dále jen

„Odkaz”), a to v dostatečném předstihu.

6.3. Smluvní vztah mezi Přispěvatelem podle ustanovení 2.1.3. a Tvůrcem vzniká zaplacením

částky 800,- Kč a více na Účet. Tvůrce je povinen uvést celé jméno Přispěvatele tak, jak

mu bylo Přispěvatelem poskytnuto, spolu s poděkováním za podporu při natáčení Filmu v

závěrečných titulcích Filmu. Dále je Tvůrce povinen zaslat Přispěvateli na uvedený e-mail

v souladu s ustanovením 4 Podmínek informace podle ustanovení 8 Podmínek spolu s

Odkazem.

Práva a povinnosti stran
7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat smluvní ujednání uvedená v Podmínkách.

8. Tvůrce je povinen Premiéru uspořádat v období od 30. 6. 2021 do 7. 7. 2021.

9. Zaplacením Příspěvku Přispěvatel potvrzuje, že s Podmínkami bez dalšího souhlasí.

10. Přispěvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání dárcovské či

kupní smlouvy. Náklady vzniklé Přispěvateli při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy podle Oddílu 5 Podmínek a kupní smlouvy podle

Oddílu 6 Podmínek si hradí Přispěvatel sám.



11. Pokud Přispěvatel neuvede kontaktní údaje podle ustanovení 4., pak bere na vědomí, že tím

Tvůrci znemožnil poskytnout plnění, ke kterému se Tvůrce ve smlouvě a Podmínkách

zavazuje, a že v takovém případě není Tvůrce povinen tato plnění poskytnout.

12. V případě, že Tvůrce nesplní své povinnosti podle Oddílu 6 Podmínek, bude Příspěvek

Přispěvateli vrácen v celé výši formou připsání na účet, z něhož byl Příspěvek odeslán. Dnem

vrácení Příspěvku Přispěvateli se rozumí den odeslání Příspěvku na účet Přispěvatele do 5

pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů
13. Ochrana osobních údajů Přispěvatele (fyzické osoby) se řídí ustanoveními nařízení EP a Rady

EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

14. Detailní informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování

osobních údajů“, který je umístěn na internetové stránce https://www.filmkoza.cz/.

Odstoupení od smlouvy, reklamace

15. Vzhledem k tomu, že veškeré tituly nabízené poskytovatelem mají formu digitálního obsahu,

není po dodání tohoto obsahu (Odkazu) možné od kupní smlouvy odstoupit v souladu s

ustanovením § 1837, písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

16. Ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se

podstatným porušením povinností ze smlouvy na straně Tvůrce rozumí prodlení přesahující 2

pracovní dny. Strany souhlasí, že za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění budou v takovém

případě považovány 3 pracovní dny.

Závěrečná ustanovení
17. Případnou neplatností některých ustanovení Podmínek nejsou ostatní ustanovení dotčena.

18. Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky.

19. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021



Zásady zpracování osobních údajů

Základní ustanovení
1. „Správcem” osobních údajů podle Čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Josef Cach, sídlem Svídnice 88, PSČ

538 24, IČ: 09826769, zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem

Chrudim (dále jen „Tvůrce“).

2. „Osobními údaji“ ve smyslu Čl. 4 odst. 1 GDPR se rozumí veškeré informace o

identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jíž je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků

fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity

této fyzické osoby.

Zpracovávané osobní údaje
3. Tvůrce zpracovává Osobní údaje, které mu byly poskytnuty Přispěvatelem.

4. Zpracovanými údaji jsou jméno a příjmení Přispěvatele; kontaktní údaje, zejména e-mail;

číslo účtu Přispěvatele a výše Příspěvku.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
5. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

a. z nezbytnosti pro splnění právní povinnosti

b. z nezbytnosti pro přípravu a splnění závazku ze smlouvy

c. z nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů Tvůrce

d. Na základě odvolatelného, informovaného, jednoznačného a svobodného souhlasu

6. Účelem zpracování osobních údajů je

a. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Přispěvatelem a

Tvůrcem; vyžadované údaje jsou nutné pro platné uzavření smlouvy a umožnění

plnění závazků z ní vyplývající oběma stranám. Bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Tvůrce  plnit.

Doba uchovávání údajů
7. Tvůrce uchovává



a. údaje nezbytné pro splnění smlouvy po dobu nezbytnou ve smyslu Čl. 5 odst. 1 (e)

GDPR od vydání posledního daňového dokladu nebo potvrzení vztahujícího se ke

smlouvě (rezervaci, objednávce, nákupu)

b. údaje zpracovávané Tvůrcem pro splnění povinností uložených zákonem, zvláště

smlouvy, faktury a další účetní a daňové doklady s identifikačními a kontaktními

údaji, zpracovává Tvůrce po dobu nezbytně nutnou, nestanoví-li příslušný právní

předpis jinak.

8. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní,

správní či jiné obdobné řízení, zpracovává Tvůrce osobní údaje po celou dobu trvání

takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.

9. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Tvůrce osobní údaje odstraní z evidence.

Příjemci osobních údajů
10.Tvůrce je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s ustanoveními těchto

Podmínek.

11. Tvůrce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů osobu pověřenou, zejména pro

účely plnění z uzavřené smlouvy a nutné či vhodné komunikace s Přispěvateli.

12.Tvůrce nepředá osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní

organizaci.

Práva Přispěvatele
13.Za podmínek stanovených v GDPR má Přispěvatel

a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

b. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR

c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

f. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na e-mail

mail@filmkoza.cz
14.Dále Přispěvatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
15.Tvůrce tímto prohlašuje, že přijal veškerá vhodná opatření k zabezpečení poskytnutých

osobních údajů, zejména technického a organizačního charakteru.



16.Tvůrce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

17.Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 3. 2021.


