Podmínky využívání služeb internetových stránek
Ticket-bazar.cz
1. Ticket-bazar.cz je inzertní web provozovaný fyzickou osobou:
Jakub Dlouhý, IČ 76366197 a Milan Donef IČ 72011599 dále jen Provozovatel.
2. Inzertní web umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky
především vtupenek, poukazů, voucherů atd.
3. Vložená nabídka / poptávka bude bezplatně zveřejněna po dobu 2 měsíců. Poté
bude automaticky zneaktivněna. Pokud bude Zadavatel chtít nabídku / poptávku
odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního
hesla, které mu bylo zasláno v aktivačním e-mailu.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit, nebo zrušit zveřejnění
inzerátu / reklamy, která:
 je v rozporu s platnou legislativou, či narušuje etická pravidla, dobré mravy
nebo ohrožuje veřejný pořádek
 poškozuje dobrou pověst nebo oprávněné zájmy Provozovatele
 je v rozporu s technickými požadavky Provozovatele
 není uhrazena v daném termínu (platí pro placené služby)
Provozovatel v takovém případě není povinen Zadavatele informovat.
5. Zadavatel je odpovědný za:
 obsahovou a vizuální kvalitu inzerátu nebo reklamy
 za formální i obsahovou stránku inzertního sdělení
 za případné porušení práv třetích stran, včetně následků z toho plynoucích
6. Zadavatel souhlasí a má oprávnění:
 k šíření a distribuci daného inzerátu nebo reklamního sdělení prostřednictvím
Provozovatele
 k používání případných ochranných známek nebo prvků, které jsou předmětem
ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví
Zadavatel je povinen:
 na výzvu Provozovatele bez prodlení doložit průkazné materiály, či skutečnosti,
které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým
reklamním sdělením

 uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady za vzniklé škody v
případě porušení práv třetích stran
7. Zveřejnění a zpracování kontaktních údajů:
Vložením kontaktních údajů Zadavatel souhlasí se zveřejněním uvedených
kontaktních údajů a dále dává souhlas ke zpracování uvedených kontaktních údajů a
to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní
údaje, které Zadavatel uvede, slouží především k ověření Zadavatele a pro následnou
komunikaci se zájemci o inzertní sdělení.
Zadavatel kontaktních údajů souhlasí ve smyslu zákona o některých službách
informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Zadavateli jakékoli
e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Ticket-bazar.cz nabízí.
8. Odvolání souhlasu ke zpracování kontaktních údajů:
Pro odvolání souhlasu se zpracováním kontaktních údajů je nutné vyplnit a odeslat
formulář dostupný v menu stránek a následně potvrdit odvolání prostřednictvím
obdrženého e-mailu. Po potvrzení budou smazány všechny kontaktní údaje včetně
inzertního sdělení.
9. Reklamní sdělení třetích stran na Ticket-bazar.cz
Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními
společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno,
e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových
stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
10. Ostatní ustanovení
Pro případ zásahu vyšší moci (např. živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny
závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.
Tyto podmínky náleží k závazné objednávce Zadavatele, nebo uzavřené smlouvě mezi
Zadavatelem a Provozovatelem.
Veškeré další vztahy, které nejsou upravené těmito podmínkami mezi
Provozovatelem a Zadavatelem nebo dílčí smlouvou mezi oběma stranami, se řídí
platnou legislativou České republiky.
Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Tyto podmínky vstupují v platnost od 1. února 2018

