SMLUVNÍ PODMÍNKY
1. SMLUVNÍ PODMÍNKY
Těmito podmínkami používání služby (dále jen „smluvní podmínky“) se řídí vaše používání služeb
internetového portálu dejbod.cz a to na jakékoliv platformě a v libovolném zobrazovacím médiu (dále jen
„služeb“) poskytovaných společností Intelact s.r.o., IČ 06025200, založenou v České Republice se sídlem na
adrese Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v
Praze pod sp. zn. 274281 (dále jen „Intelact“) a přístup k těmto službám. Tyto smluvní podmínky používání
a přístupu se na vás vztahují jako na jednotlivého uživatele z libovolné země na světě s případnými
omezeními, která můžou být dána platnými zákony země, ze které ke službám přistupujete.
TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE SLUŽBY
POUŽÍVAT NEBO K NIM ZÍSKÁTE PŘÍSTUP.
Přístupem ke službám a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami, které
ustanovují smluvní vztah mezi vámi a společností Intelact. Pokud s těmito smluvními podmínkami
nesouhlasíte, nesmíte služby používat a nesmíte k nim mít přístup. Tyto smluvní podmínky výslovně
nahrazují předchozí smlouvy nebo ujednání s vámi. Společnost Intelact smí platnost těchto smluvních
podmínek nebo kterýchkoliv vám poskytovaných služeb okamžitě ukončit nebo může zcela ukončit nabídku
služeb či odepřít přístup ke službám či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, zejména
pro nesoulad s právními předpisy země, ze které ke službám přistupujete, nebo z důvodů vašeho porušení
jakéhokoliv práva třetí strany.
Na některé služby se mohou vztahovat doplňkové smluvní podmínky, jako jsou zásady týkající se určité
aktivity, reklamy nebo propagační akce. Tyto další podmínky vám budou sděleny v souvislosti
s poskytnutím příslušných služeb. Doplňkové smluvní podmínky doplňují smluvní podmínky pro účely
příslušných služeb a musí být považovány za jejich součást. V případě konfliktu týkajícího se doplňkových
služeb mají doplňkové smluvní podmínky přednost před smluvními podmínkami.
Společnost Intelact může smluvní podmínky příležitostně změnit. Platnost změn začíná okamžikem
publikování takto aktualizovaných smluvních podmínek společností Intelact na tomto místě nebo okamžikem
publikování změněných podmínek nebo doplňkových smluvních podmínek v příslušné službě. Přístupem ke
službám nebo jejich používáním po publikování změn vyjadřujete svůj souhlas se změněnými smluvními
podmínkami. Pokud nesouhlasíte se změněnými smluvními podmínkami, jste povinni smazat svůj účet.
Pokud tak neučiníte, má se za to, že se změněnými smluvními podmínkami souhlasíte a vaše další používání
služeb se bude řídit těmito změněnými smluvními podmínkami.
2. SLUŽBY
Službami se rozumí internetová platforma, mobilní aplikace nebo odvozené (produkty) poskytující
uživatelům užívání webové stránky dejbod.cz a dalšího obsahu za podmínek níže uvedených.
Za předpokladu, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky a není-li speciálními smluvními podmínkami
nebo jinou dohodou mezi vámi a společností Intelact určeno jinak, uděluje vám společnost Intelact
omezenou, nevýhradní, neodvolatelnou a nepřenosnou licenci bez možnosti dalšího sublicencování na
následující činnosti: (i) přístup ke službě a používání výhradně v souvislosti s užíváním služeb a v souladu se
smluvními podmínkami; (ii) přístup k jakémukoliv uživatelskému obsahu informacím a souvisejícím
materiálům v rámci webové stránky dejbod.cz, které mohou být poskytovány v rámci služeb a jejich
používání. Práva výslovně neudělena, si Intelact výslovně vyhrazuje.
Uživatelé nesmí konat následující činnosti: (i) odstraňovat jakékoliv informace o autorských právech,
ochranných známkách nebo duševním vlastnictví z jakékoliv části služeb včetně uživatelského obsahu
(příspěvků jednotlivých uživatelů); (ii) rozmnožovat, upravovat, šířit, licencovat, či jinak využívat služby
jinými způsoby, než jsou výslovně povoleny společností Intelact nebo z nich vytvářet odvozená díla; (iii)

pokoušet se o získání neoprávněného přístupu ke službám a souvisejícím systémům nebo sítím nebo o
poškození nebo nepovolené kopírování jakéhokoliv aspektu těchto služeb a souvisejících systémů nebo sítí,
včetně dejbod.cz HTML / CSS, Javascript, nebo vizuálních a designových prvků.
Společnost Intelact si vyhrazuje právo jakoukoliv část služby zpoplatnit, nebo v budoucnu nabídnout
takovou službu, která bude podléhat zpoplatnění.
3. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
UŽIVATELSKÉ ÚČTY.
Chcete-li využívat služby v rozsahu uděleném touto licencí, musíte si zřídit aktivní osobní účet
k uživatelským službám (dále jen „účet“) a udržovat jej aktivní. K získání účtu a jeho aktivaci musíte splnit
následující podmínky: (i) musíte mít věk nejméně 13 let, (ii) musíte Intelact odeslat následující osobní údaje:
vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a email (dále jen „povinné údaje“). (iii) musíte potvrdit
registraci opsáním automatizovaného textu (CAPTCHA) (iv) musíte potvrdit registraci prostřednictvím
prolinku, který obdržíte na vaši e-mailovou adresu, (v) musíte do příslušného formuláře vyplnit heslo, které
bude obsahovat nejméně 8 znaků, (vi) musíte souhlasit s těmito smluvními podmínkami; získání účtu a
přístupu k němu jakýmkoliv jiným způsobem bude společností Intelact posuzováno jako neoprávněné a
zakládá Intelact právo takto nabytý účet kdykoliv zrušit nebo vyzvat uživatele k nápravě. Ručíte za to, že na
svém účtu budete povinné údaje udržovat úplné a aktuální. Intelact si vyhrazuje právo zablokovat přístup k
účtu nebo zrušit účet (případně vás může vyzvat k nápravě), pokud zjistí, že všechny nebo některé z
povinných údajů jsou nepravdivé, neúplné nebo neaktuální.
Intelact si vyhrazuje právo odmítnutí přidělení konkrétního uživatelského názvu účtu nebo jejich pozdějšího
odebrání, případně přidělení oprávněné osobě, pokud: (i) takovéto jméno podléhá jakémukoliv právu třetích
osob – zejména právu ochranné známky nebo právu na duševní vlastnictví, (ii) pokud se jedná o jméno
celebrity nebo jinak veřejně známé osoby, (iii) pokud je jméno jakkoliv hanlivé, urážlivé nebo vulgární a to v
jakémkoliv jazyce, (iv) pokud obsahuje jiné než alfabetické znaky (+/-“: apod.)
Přistoupením k těmto podmínkám užívání odpovídáte v plném rozsahu za všechny aktivity, ke kterým dojde
ve vašem účtu. Udržujte tedy veškeré přístupové údaje (login + password) zabezpečeny a utajeny. V případě
ztráty, nebo zcizení některého z přístupových údajů kontaktujte Intelact prostřednictvím e-mailu:
info@dejbod.cz.
Souhlasíte s tím, že při používání služeb budete dodržovat všechny platné zákony země, ze které ke službám
přistupujete, jakož i tyto smluvní podmínky a zákony ČR a že budete služby používat pouze k zákonným
účelům.
4. OBSAH SLUŽBY
Intelact vám umožňuje, abyste prostřednictvím služeb vytvořili a publikovali recenzi profilu osoby označené
jako youtuber či jiné osoby, která prostřednictvím sociální sítě či jiné internetové platformy nahrává videa
s různorodým obsahem a tento obsah poskytuje třetím osobám ke volnému shlédnutí a publikovaných videí
(dále jen „hodnocené osoba“).
Recenzí (dále jen „recenze“) se pro účely těchto podmínek rozumí pozitivní či negativní vyjádření názoru
uživatele ke konkrétnímu profilu či obsahu uživatele. Recenzí se dále též rozumí písemné ohodnocení
konkrétního obsahu uživatelem.
Pro vyloučení pochybností se má za to, že uživatelským obsahem je vyjádření konkrétního názoru
prostřednictvím hodnotícího systému a způsobu, který Intelact stanoví, ve vztahu k hodnocené osobě či touto
osobou poskytovaného obsahu (ať již prostřednictvím videa či jiným způsobem). Intelact si vyhrazuje právo
způsoby hodnocení měnit dle vlastního uvážení, vždy však v souladu s principem transparentnosti a
objektivity.Jakýkoliv uživatelský obsah, který Intelact poskytnete, zůstává vaším vlastnictvím.
Nahráním recenze do uživatelského rozhraní však Intelact udělujete celosvětově platnou, trvalou,
neodvolatelnou, přenosnou, bezplatnou licenci na použití, kopírování, úpravy, vytváření odvozených děl,

šíření, veřejné vystavení, veřejnou prezentaci a jiné využití takového uživatelského obsahu jakýmkoliv
způsobem ve všech formátech a prostřednictvím distribučních kanálů známých v současnosti nebo
vyvinutých v budoucnu, aniž by vás Intelact na tuto skutečnost musela upozornit nebo od vás musela získat
souhlas a aniž byste požadovali nebo jiná osoba či subjekt požadovala za uživatelský obsah platbu. Tato
licence končí, jakmile svůj obsah podléhající duševnímu vlastnictví odstraníte ze svého účtu, s výjimkou
případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).
Tímto prohlašujete a zaručujete, že: (i) jste jediným a výhradním vlastníkem veškerého uživatelského obsahu
nebo máte veškerá práva, licence, souhlasy a prohlášení o uvolnění práv, která jsou nezbytná k udělení
licence na uživatelský obsah, jak je uvedeno výše; (ii) ani uživatelský obsah, ani vaše odeslání, nahrání,
publikování nebo jiné poskytnutí uživatelského obsahu, ani použití uživatelského obsahu povolené těmito
podmínkami, nezpůsobí poškození, zneužití ani porušení práv z duševního vlastnictví nebo vlastnických práv
třetí strany, práv na ochranu osobnosti nebo osobních údajů a nebude mít za následek porušení žádných
platných zákonů nebo předpisů.
Souhlasíte s tím, že neposkytnete nebo nebudete jinak publikovat uživatelský obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, násilný, nemravný, pornografický, nezákonný nebo jinak nepřístojný. Přistoupením k těmto
podmínkám se zavazujete, že nebudete služby využívat k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým
nebo diskriminačním či k těmto činnostem nebudete ostatní uživatele vyzývat, dále obsah nebude propagovat
jakoukoliv formu násilí, nelidského chování a rasismu, diskriminace na základě náboženství, třídy, rasy či
jinou společenskou nesnášenlivost, dále nebude obsahovat vulgarismy a či jiné nevhodný obsah, který by
mohl ohrozit fyzický, psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých, jako například propagace alkoholu,
kouření, užívání omamných a návykových látky a propagace pornografie.
Souhlasíte dále s tím, že obsahem nebudeme poskytovat reklamu jakékoliv fyzické či právnické osobě, službě nebo výrobku.
Intelact si vyhrazuje právo posoudit uživatelský obsah dle vlastního uvážení. Dále souhlasíte s tím, že
nebudete (i) zveřejňovat komerční sdělení v jiném místě uživatelského rozhraní, než v takovém, které je k
těmto účelům vyhrazeno, (ii) shromažďovat obsah či informace dalších uživatelů a užívat je pro komerční
účely nebo takovým způsobem, který má následek krácení uživatelů na jakémkoliv jejich zákonném právu
vč. práva na ochranu osobnosti a osobních údajů (iii) nahrávat viry a jiné škodlivé programy. Intelact může
kontrolovat, monitorovat nebo odstraňovat uživatelský obsah na základě vlastního uvážení, kdykoliv a
z jakéhokoliv důvodu, aniž by vás na tuto skutečnost upozornila, nemá však povinnost tak činit.
Pokud máte obavy týkající se nevhodného nebo nebezpečného obsahu na Intelact, nabízíme vám možnost
sdělit Vaše obavy Intelact prostřednictvím emailu info@dejbod.cz.
Nahlášené položky zkontrolujeme, a pokud je to potřeba, odstraníme je. Prozradit identitu toho, kdo položku
označí, je v rozporu s našimi smluvními podmínkami.
5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Intelact je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg. č. 00076861. Registrací uděluje uživatel
Intelact jakožto správci osobních údajů souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování svých osobních údajů, které Intelact sdělí v souvislosti se svojí
registrací do uživatelského prostředí. Osobními údaji pro účely užívání portálu www.dejbod.cz, a těchto
smluvních podmínek se rozumí zejména jméno a příjmení uživatele, datum narození, adresa elektronické
pošty (e-mail) a další údaje, které uživatel sdělí Itelact v rámci užívání portálu www.dejbod.cz. Osobní údaje
budou administrátorem zpracovávány zejména za účelem správy a provozu systému na portálu
www.dejbod.cz, umožnění užívání služeb portálu uživatelem a úkonům s tím souvisejícím a za účelem šíření
obchodních sdělení a nabídek služeb. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně či jinými
prostředky. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů zpracovávány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě
smluvního vztahu s Intelact. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým Intelact, má též
právo na jejich opravu. Uživatel je oprávněn požádat Intelact o informaci o zpracování svých osobních údajů.
Intelact má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu. Uživatel uděluje svůj souhlas se

zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou a má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli
písemně odvolat.
Uživatel podáním žádosti o registraci uděluje souhlas Intelact k zasílání obchodních nabídek či sdělení
prostřednictvím e-mailu.
Uživatel dále prohlašuje, že souhlasí s využitím osobních údajů uvedených v registračním formuláři ze
strany administrátora pro ověření své totožnosti a zároveň výslovně souhlasí s poskytnutím těchto údajů
v plném rozsahu pro další subjekty, které zabezpečují chod portálu www.dejbod.cz.
Společnost Intelact s.r.o. je správcem osobních údajů kupujících 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(dále jen „obecné nařízení“).
Společnost Intelact s.r.o. dbá a garantuje dodržování standardů stanovených obecným nařízením a zaručuje
bezpečnost zpracování osobních údajů.
Práva a povinnosti subjektů zpracování jsou podrobně popsána v samostatném dokumentu, který můžete
najít webových stránkách. (www.dejbod.cz)
6. ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI
Přistoupením k těmto podmínkám zprošťujete Intelact i její dodavatele a distributory odpovědnosti za
chování uživatelů, za obsah a informace které uživatelé nahrávají nebo sdílejí, přičemž obdobně se užije na
obsah a význam fotografií, videí, příspěvků či jakékoliv další aktivity, které uživatelé v souvislosti se
službami aktivně či pasivně činí.
Užívání služeb činí každý na vlastní nebezpečí. Intelact nezaručuje bezchybnost, stálost a nepřetržité
fungování služeb, přičemž uživatelé užívají služeb ve stavu a způsobilosti ke stavu užívání v době užití
těchto služeb. Intelact se dále zříká všech záruk a reprezentací spočívajících zejména v obchodovatelnosti,
způsobilosti k určitému účelu, přesnosti a neporušování cizích práv. Intelact dále není a nebude odpovědnou
vůči uživatelům za jakoukoli ztrátu dat, zmaření příležitosti, zisků nebo příjmů vztahujícím se ke službám,
stejně tak se zříká odpovědnosti za snížení či ztrátu dobrého jména v důsledku jednání dalších uživatelů
spočívajících v útočných, pomlouvačných či jiných jednání mezi uživateli.
Služby jsou Intelact poskytovány „tak jak jsou“ a to včetně uživatelského obsahu. V míře povolené zákonem
se Intelact zříká odpovědnosti za: (i) jakékoliv přímé, nepřímé, vedlejší nebo zvláštní následné ztráty, škody
nebo újmy ať již hmotné, nebo nehmotné (duševní), (ii) jakoukoliv ztrátu dat, zmaření příležitosti, reputace,
dobrého jména, zisků nebo příjmů vztahující se ke službám, (iii) jakýkoliv obsah uživatelského obsahu,
zejména za jeho pravdivost, přesnost nebo nezávadnost. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý
uživatelský obsah vyjadřuje pouze osobní názory uživatelů. Spolehnutí se na jakýkoliv uživatelský obsah je
čistě na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
Intelact respektuje práva k duševnímu vlastnictví ostatních a chce nabízet portál bez obsahu, který by tato
práva porušoval. Smluvní podmínky zabezpečují, aby obsah poskytovaný uživatelem neporušoval práva k
duševnímu vlastnictví třetích stran. Na podporu těchto cílů stanovuje Intelact postup pro podání stížností,
které se týkají obsahu zveřejněného jeho členy. Pokud se v dobré víře domníváte, že byla porušena vaše
autorská práva, můžete odeslat na níže uvedenou emailovou adresu oznámení o porušení autorských
práv nebo jiným způsobem písemně podat oznámení, které bude obsahovat tyto náležitosti:
i) elektronický nebo fyzický podpis osoby, která je oprávněna jednat v zastoupení vlastníka
autorských práv v jeho zájmu;
ii) popis díla chráněného autorskými právy, u kterého podle vás došlo k tomuto porušení práv;
iii) popis s uvedením místa na našem webu, kde se nachází materiál, který podle vás tato práva
porušuje;
iv) Vaše e-mailová adresa, poštovní adresa a vaše telefonní číslo;

v)

Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že ono sporné použití materiálu není povoleno
vlastníkem autorských, jeho zástupcem ani zákonem;
vi) Vaše prohlášení, učiněné s vědomím možnosti postihu za křivou přísahu, že údaje ve vašem
oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat v
zastoupení vlastníka autorských práv.
Oznámení prosím odešlete zástupci pro autorská práva ve společnosti Intelact následujícím způsobem:
i) prostřednictvím emailu info@dejbod.cz (pozn. při dodržení všech bodů shora), či
ii) nebo nás kontaktujte poštou na adrese Intelact s.r.o., založenou v České Republice se sídlem
na adrese Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1
7.ZMĚNY SMLUVNÍCH POMÍNEK
Intelact je oprávněn tyto smluvní podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu
www.dejbodcz. Účinnosti nabývají nové smluvní podmínky dnem jejich zveřejnění na portálu
www.dejbodcz., nestanoví-li Intelact termín pozdější.
8. ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto smluvní podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí českým právem.

