
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti 
GETMORE, s.r.o. 

se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 
IČ: 25577581 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 103667 
pro poskytování počítačových programů na platformě Microsoft Azure 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s druhou větou 
ustanovení § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o využívání aplikace GETMORE (dále jen „Smlouva“) mezi obchodní společností 
GETMORE, s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, IČ: 25577581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 103667 (dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen 
„nabyvatel“). 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ 

2.1. V souvislosti s provozem software bude ze strany poskytovatele (z popudu nabyvatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců nabyvatele či jiných fyzických osob evidovaných v software ve smyslu 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“). Smluvní strany 
jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vystupuje nabyvatel při plnění této smlouvy jako 
správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi 
nimi i smlouva o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů. 

2.2. Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se zaměstnanců nabyvatele nebo jiných fyzických osob, které 
podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly nabyvatelem uloženy na server poskytovatele v souvislosti 
s provozem software (dále jen „osobní údaje klientů“). 

2.3. Smlouvou nabyvatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů klientů. Nabyvatel je povinen zpracovávat osobní údaje 
klientů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Nabyvatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že nabyvatel 
porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování 
osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů). 

2.4. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu nabyvatele předávat osobní údaje klientů třetím osobám.  

2.5. Ke zpracování osobních údajů klientů bude docházet po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně 
oprávněných zájmů poskytovatele. 

2.6. Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k 
osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 
jakož i k jinému zneužití osobních údajů klientů. Poskytovatel je povinen uhradit nabyvateli škodu vzniklou neoprávněným nebo 
nahodilým přístupem k osobním údajům klientů, respektive zneužitím těchto údajů. Odpovědnost Poskytovatele uvedená v tomto 
článku se nevztahuje na škody způsobené Nabyvateli jeho uživateli. 

2.7. Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji klientů o tom, že tyto údaje je třeba 
uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám. 

3. OCHRANA INFORMACÍ 

3.1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné informace principy, metody a postupy, 
na kterých je založen software (včetně zdrojového kódu software), ostatní technické know-how poskytovatele, informace a metodiky 
obsažené v dokumentaci k software a dále informace a metodiky obsažené v dalších dokumentech předaných nebo zpřístupněných 
poskytovatelem nabyvateli v souvislosti se Smlouvou, v rámci software či na školeních poskytovatele, a to bez ohledu na podobu či 
formu takových informací a bez ohledu na to, zdali jsou jako důvěrné výslovně označeny či nikoliv (dále jen „důvěrné informace“). 

3.2. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Smluvní strany nesmí bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy druhé 
smluvní strany.  

3.3. Nabyvatel se zavazuje, že nevytvoří počítačový program, který by měl shodnou nebo obdobnou funkcionalitu jako software nebo 
podstatná část software, ani že se na vytvoření takového počítačového programu nebude přímo či nepřímo podílet. Nabyvatel se 
zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních 
orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup. 

3.4. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající 
strana. 

3.5. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve čtyři 
(4) roky po ukončení účinnosti Smlouvy. 

3.6. Všechny skutečnosti, které se jedna smluvní strana dozví při plnění této Smlouvy o straně druhé, zejména Nabyvatelem předané 
podklady a dokumentace, tvoří obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují 
udržovat v tajnosti předané podklady, technickou dokumentaci i další informace (zejména potom informace a údaje chráněné obecně 
závaznými právními předpisy), které se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou a prováděním činností ze Smlouvy vyplývající, a to i po 
skončení účinnosti Smlouvy. Poskytovatel je povinen k ochraně obchodního tajemství zavázat i subdodavatele. Poskytovatel nese 
veškerou odpovědnost za případné porušení obchodního tajemství Nabyvatele ze strany subdodavatelů.  

3.7. Poskytovatel má právo vyžadovat dokumentaci, informace, data a další nezbytnou součinnost Nabyvatele v souvislosti s plněním 
Smlouvy. Poskytovatel není povinen využívat k plnění Smlouvy jiných údajů než těch, které jí Nabyvatel poskytne, za předpokladu, 
že nejde o údaje, jejichž využití je nezbytné pro řádné plnění dle této Smlouvy a Poskytovatel tyto údaje má nebo by měla mít 
k dispozici. 



4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABYVATELE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

4.1. Ochrana osobních údajů nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (mobilní, 
pevná linka), adresa pro doručování instantních zpráv typu icq/jabber/msn (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

4.3. Nabyvatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení superuživatelského účtu, realizace práv a 
povinností ze Smlouvy a zasílání informací a obchodních sdělení nabyvateli. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. 
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 
způsobem. 

4.4. Nabyvatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit 
poskytovateli jakoukoli změnu v osobních údajích. 

4.5. Zpracováním osobních údajů nabyvatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nabyvatele 
nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu nabyvatele předávány třetím osobám. 

4.6. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních 
údajů. Nabyvatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat 
písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele. 

4.7. V případě, že by se nabyvatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu 
s ochranou soukromého a osobního života nabyvatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování, může: 

4.7.1.  požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 

4.7.2.  požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení 
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost nabyvatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, 
poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, 
má nabyvatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění 
nabyvatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

4.8. Požádá-li nabyvatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel 
má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 
informace. 

4.9. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu nabyvatele 
a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu nabyvatele. 

 

 


