PROVOZNÍ PODMÍNKY
SOCIÁLNÍ SÍTĚ „VAJENO“
provozované obchodní společností Vajeno s.r.o., se sídlem Praskačka čp. 116, 503 33, IČO: 01522205, DIČ:
CZ01522205, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C , vložka 32012

I.
Všeobecná ustanovení:
1. Společnost Vajeno s.r.o., se sídlem Praskačka čp. 116, 503 33, IČO: 01522205, DIČ: CZ01522205 (dále
také „Provozovatel“) je provozovatelem internetových stránek na internetových adresách:
www.vajeno.cz a www.vajeno.com, jejichž prostřednictvím je široké veřejnosti nabízena služba sociální
sítě „Vajeno“. Podmínkou pro vstup a využití sociální sítě „Vajeno“ je akceptace těchto Provozních
podmínek a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu, pro účely a po dobu stanovenou
v dokumentu Zpracování osobních údajů, dostupných na internetových adresách provozovatele.
2. Sociální síť „Vajeno“ je společenskou sítí v podobě služby Provozovatele na Internetu, která
registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil,
komunikovat spolu soukromě (mezi dvěma uživateli) či hromadně (nejčastěji mezi uživatelem a
skupinou s ním propojených dalších uživatelů), sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat,
zapojovat se do skupin a sledovat jejich aktivity, přidávat příspěvky a reagovat na příspěvky jiných
registrovaných uživatelů, propagovat osoby, činnosti, aktivity, výrobky v rámci reklamních sdělení a
další. Sociální síť „Vajeno“ dále zahrnuje tzv. Bonus program odměňující vybrané akce (činnosti) v
diskusním fóru určitým množstvím virtuálních mincí s možností jejich uplatnění k získání různých
produktů českých i zahraničních výrobců.
3. Sociální síť „Vajeno“ je určena osobám starším 15 let s platnou emailovou adresou, která slouží jako
přihlašovací jméno do služby sociální síť „Vajeno“ (dále „Uživatel“). Registrace Uživatelů ke službě je
nutná. Uživatelé mladší 18 let jsou povinni při registraci potvrdit udělení souhlasu jejich zákonného
zástupce (zpravidla rodič či opatrovník) s registrací Uživatele ke službě sociální síť „Vajeno“, těmito
Provozními podmínkami a souhlasem se Zpracováním osobních údajů Uživatele, popřípadě s jeho účastí
v tzv. Bonusovém programu. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet ke službě sociální síť
„Vajeno“. Registrace Uživatelů je bezplatná.
4. Sociální síť „Vajeno“ je v současné době dostupná výlučně na území České republiky.
5. Sociální síť „Vajeno“ není určena k vkládání, prezentaci, zveřejňování či šíření jakýchkoliv nepravdivých,
nevhodných, urážlivých, diskriminačních informací, dokumentů, vyobrazení (vč. fotografií), audio či
videozáznamů, dále informací, dokumentů, vyobrazení, audio či videozáznamů vyzývajících k násilí,
k protiprávnímu či jinak nevhodnému jednání. Zakázaný obsah představují rovněž výhrůžky, nenávistné
slovní projevy, informace a údaje šikanózní, obtěžující, podvodné a klamavé, klamavá znázornění,
nahrávání škodlivých virů, programů a aplikací, spam, kyberšikana vyobrazení pornografie, násilí či
jiného nevhodného obsahu. Zakázány jsou rovněž informace, aktivity a příspěvky, které jsou způsobilé
ohrozit či narušit veřejný pořádek, porušit právní předpisy či zásadním způsobem zasáhnout do osobních
či osobnostních práv jiného uživatele, včetně autorských práv či práv průmyslového vlastnictví, pokud se
na zveřejňovaný či šířený obsah vztahují. Zneužití webu Provozovatele pro tyto účely bude postiženo dle
pravidel stanovených těmito Provozními podmínkami. Současně může být takové zneužití postiženo
podle platných právních předpisů.

II.
Registrace ke službě
1. Registrace ke službě sociální sítě „Vajeno“ probíhá vyplněním registračního formuláře na internetových
stránkách Provozovatele www.vajeno.cz nebo www.vajeno.com.
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2. Uživatelé mladší 18 let jsou povinni při registraci potvrdit udělení souhlasu jejich zákonného zástupce

(zpravidla rodič či opatrovník) s registrací Uživatele ke službě sociální síť „Vajeno“, těmito Provozními
podmínkami a souhlasem se Zpracováním osobních údajů Uživatele, popřípadě s jeho účastí v tzv.
Bonusovém programu.

3. Obligatorními údaji pro registraci jsou:




Přihlašovací údaje: Uživatelské jméno (e-mailová adresa) a Heslo
Osobní údaje: Jméno, Příjmení, Přezdívka, Datum narození, Bydliště na území České republiky, rodné
číslo, pohlaví
Souhlas s Provozními podmínkami, Souhlas se Zpracováním osobních údajů

4. Všechny údaje Uživatele vyplněné do registračního formuláře musí být úplné a pravdivé. V opačném

případě tato skutečnost brání poskytování služby ze strany Provozovatele. Provozovatel je oprávněn
ověřit úplnost a pravdivost vyplněných údajů (například kontrolou, zda již e-mailová adresa Uživatele
není registrována k jinému uživatelskému účtu, kontrolu zasláním emailu na e-mailovou adresu
uvedenou v registračním formuláři aj.)

5. Na registraci Uživatele ke službě sociální síť „Vajeno“ není právní nárok.
6. Po vyplnění registračního formuláře a odsouhlasení všech podmínek registrace stisknutím tlačítka

„Registrovat se“, bude každému Uživateli zasláno na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registračním
formuláři e-mailové sdělení potvrzující vyplnění registračního formuláře a směřující k dokončení
registrace prostřednictvím potvrzovacího odkazu uvedeného v e-mailovém sdělení Provozovatele a
přihlášení k založenému uživatelskému účtu pod zvoleným přihlašovacím jménem a heslem Uživatele.
Nebude-li registrace potvrzena nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání vyplněného registračního
formuláře ke službě, registrace Uživatele zaniká. Bude-li registrace Uživatelem ve stanovené lhůtě
potvrzena, registrace Uživatele bude dokončena a Uživateli bude zpřístupněna služba sociální sítě
„Vajeno“ prostřednictvím jeho zabezpečeného uživatelského účtu.

7. Přihlášení k zabezpečenému uživatelskému účtu Uživatele probíhá prostřednictvím přihlašovacího

formuláře umístěného na internetových stránkách Provozovatele www.vajeno.cz a www.vajeno.com,
konkrétně vyplněním e-mailové adresy Uživatele (přihlašovací jméno) a hesla. Přihlášení do sociální sítě
„Vajeno“ je rovněž možné nastavit prostřednictvím facebookového účtu Uživatele, má-li jej zřízen, a to
volbou propojení uživatelského účtu „Vajeno“ s účtem „Facebook“ v nastavení uživatelského účtu
„Vajeno“.

8. Odhlášení ze zabezpečeného uživatelského účtu sociální sítě „Vajeno“ probíhá volbou tlačítka „Odhlásit
se“ či z důvodu ochrany práv a soukromí Uživatele rovněž automaticky při nečinnosti Uživatele v jeho
uživatelském rozhraní po dobu alespoň 30 minut.

III.
Profil Uživatele
Profil uživatele je rozdělen na 2 části: část veřejnou a část neveřejnou. Jaké údaje Uživatele, informace,
dokumenty vyobrazení (vč. fotografií), audio a/nebo videozáznamy, příspěvky a aktivity Uživatelem
vkládané, prezentované, zveřejňované a/nebo šířené budou veřejné či neveřejné si Uživatel sám zvolí v
„Nastavení“ svého uživatelského účtu. Za účelem realizace služby sociální sítě „Vajeno“ však bude vždy
veřejný (viditelný všem Uživatelům) údaj Přezdívky (jména) Uživatele.
A. Veřejná část profilu

Veřejná část profilu Uživatele zahrnuje především následující součásti:
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Záhlaví – uvádí přezdívku (jméno) Uživatele, počet příspěvků a osob sledovaných Uživatelem, jakož i
počet osob sledujících daného Uživatele (blíže popis funkce „Sleduji“), u účtů jiných Uživatelů
možnost přidat/odebrat Uživatele do/z „Přátel“ a zahájit/ukončit „Sledování“ Uživatele. Záhlaví
rovněž umožňuje zobrazit profilovou fotografii a fotografii v pozadí záhlaví.



Moje Zeď – slouží k vkládání, zveřejňování, šíření, sdílení vlastních příspěvků, informací, postřehů,
názorů, fotografií, videí, příspěvků či jiných aktivit Uživatele, či sdílení příspěvků, informací,
postřehů, názorů, fotografií, videí a aktivit jiných Uživatelů. Uživatel může u každého svého
příspěvku či aktivity zvolit, kterým osobám může být příspěvek zobrazen při pohledu na jeho Zeď či
zda příspěvek má zůstat neveřejný (zpřístupněný pouze Uživateli samotnému).



Informace o Uživateli – uvádí údaje, které se Uživatel v „Nastavení“ zabezpečeného účtu „Vajeno“
zvolil jako veřejné, popřípadě omezil –li Uživatel viditelnost těchto svých údajů pro určité Uživatele
či skupinu Uživatelů, zobrazí se tyto údaje výlučně takto označeným Uživatelům či skupině
Uživatelů.



Upozornění – zobrazuje všechny upozornění na provedené akce Uživatele, přátel Uživatele i
Uživatelů, které Uživatel sleduje, včetně data realizace akce a navazujících komunikačních systémů
a aplikací. Například se jedná o následující upozornění: Uživatel mě začal/přestal sledovat, Uživatel
potvrdil moji žádost o přátelství /odstranil z přátel, Přítel si změnil obrázek, Přítel napsal příspěvek,
Přítel dal „LIKE“ příspěvku, Přítel sdílel příspěvek, Přítel vytvořil skupinu, Přítel se zúčastní akce aj.
Rozsah i obsah upozornění může Provozovatel libovolně měnit v závislosti na funkcionalitách
sociální sítě „Vajeno“.



Přátelé – zahrnuje evidenci přátel, umožňuje přidat či zrušit přátelství, řadit přátele, vyhledávat je či
sledovat. Zobrazuje se zde rovněž seznam žádostí ke schválení. Žádost o přátelství musí být vždy
odsouhlasena příjemcem žádosti, jinak osoba žadatele nebude zaevidována mezi přátele adresáta
žádosti. K ukončení přátelství se schválení druhého Uživatele nevyžaduje. Pokud kterýkoliv Uživatel
ukončí přátelství, tak dojde k odstranění přátelství na straně obou Uživatelů, o čemž budou oba
Uživatelé vyrozumění odpovídající notifikací.



Sleduji – uvádí seznam Uživatelem sledovaných jiných uživatelů, umožňuje zahájit či zrušit
sledování, řadit sledování a Sledující – uvádí seznam uživatelů, kteří Uživatele sledují. Každý Uživatel
vidí, které konkrétní osoby jej sledují i počet takových sledujících osob. O zahájení sledování
Uživatele je Uživatel vždy vyrozuměn notifikací zaslanou na jeho emailovou adresu. Sledovat je
možné pouze příspěvky, které Uživatel označil jako veřejné. Na „Moje Zeď“ Sledujícího se v případě
sledování zobrazují automaticky příspěvky sledované osoby.



Skupiny – označují seznam skupin, v nichž je Uživatel členem, uvádí ikonu skupiny, jméno skupiny,
popis skupiny a status, zobrazuje rovněž seznam pozvánek do skupin, které Uživatel obdržel.
Uživatel může vytvářet vlastní skupiny (jméno a popis skupiny je povinný), rozhodovat o nastavení
jejich soukromí (veřejná skupina – viditelná a přístupný bez omezení, soukromá skupina – členství
podmíněno přijetím, obsah skupiny a aktivita viditelná pouze členům, skrytá skupina – přístupná
pouze pozvaným Uživatelům, obsah skupiny a aktivita viditelná pouze členům). Uživatel může
zasílat pozvánky dalším Uživatelům k účasti ve skupině, může nastavovat a měnit profilovou
fotografii, nastavovat a měnit úvodní obrázek. Každá skupina musí mít evidovaného administrátora
či jednoho nebo více moderátorů, kteří odpovídají za činnost skupiny a zajištění souladu její činnosti
s požadavky Provozovatele uvedené v těchto Provozních podmínkách.
B. Neveřejná část profilu

V neveřejné části je možné změnit přihlašovací údaje, změnit údaje Uživatele a jejich viditelnost, nastavit
zabezpečení a ochranu profilu Uživatele. Upravovat profilovou fotografii a fotografii v pozadí profilu.
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IV.
Funkcionalita sociální sítě „VAJENO“
1. Sociální síť „VAJENO“ umožňuje Uživateli využití především následujících základních funkcionalit:












přihlášení/odhlášení
úprava profilu Uživatele
přidávání/odebírání Přátel
sledování uživatelů a jejich aktivit
vytváření, členství a rušení účasti ve skupinách
vytváření příspěvků, editace příspěvků, reakce na vlastní příspěvky či příspěvky jiných uživatelů,
možnost označit příspěvek „LIKE“, sdílet příspěvek, nastavit viditelnost, nahlásit nevhodný
příspěvek, vytvořena technologie diskusního fóra, bannerový systém v příspěvcích
nahrávání příloh (obrázky, videa, hudební soubory) a externích odkazů
funkce chat – zobrazuje seznam kontaktů, aktuální status, umožňuje psaní zpráv, vkládání
emotikon, obrázků, jiných souborů, umožňuje vložit tapetu na pozadí,
notifikační systém – vyrozumívání o aktivitách Uživatele, skupiny či jiných uživatelů
mobilní aplikace sociální sítě „Vajeno“
bonus program – vybrané akce (činnosti) v diskusním fóru jsou oceněna určitým množstvím mincí,
které je možné za provedení akce získat a následně využít k získání produktů českých i zahraničních
výrobců.

2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že při prohlížení jeho profilu či profilu jiných uživatelů či skupin,
v komunikaci „Chat“ sociální sítě „Vajeno“ a v mobilních aplikacích určených pro komunikaci „Chat
v rámci sociální sítě „Vajeno“ budou v jednom rozměru šířky mezi příspěvky v určitých či částečně
náhodně zvolených intervalech vkládána reklamní sdělení. Reklamní sdělení mohou mít podobu sady
obrázkových reklam vkládané do komunikace, bannerové reklamy, podbarvení okna komunikace „Chat“
reklamní tapetou či videoreklamy.
3. Uživatel bere na vědomí, že přílohy a externí odkazy v příspěvcích umožňují přidat výlučně obrázky ve
formátech JPG, PNG, GIF , videa z youtube, hudební soubory ve formátech mp3 a wav, vždy o maximální
velikosti souboru nastavenou provozovatelem, jakož i přidat do příspěvku externí URL adresu.
4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn smazat nedovolený či jinak
nevhodný příspěvek, informaci či obsah Uživatele zveřejněný na jeho profilu poté, co zjistil nedovolenost
či nevhodnost jeho obsahu, upozornil Uživatele o této nevhodnosti zasláním vyrozumění na jeho
emailovou adresu a vyzval jej k odstranění nedovoleného či jinak nevhodného příspěvku, informace,
obsahu ve lhůtě 24 hodin a Uživatel dobrovolně zakázaný či jinak nevhodný příspěvek, informaci či
obsah dobrovolně nesmazal. Nedovolenými (zakázanými) příspěvky, informacemi a obsahem se rozumí
příspěvky porušující pravidla Provozovatele uvedená v čl. I odst. 5 těchto Provozních podmínek. Jinak
nevhodnými příspěvky, informacemi a obsahem se rozumí příspěvky, informace či obsah v rozporu se
základními morálními a mravními pravidly společnosti.
5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn smazat profil Uživatele, bude-li
tento profil využíván opakovaně k vkládání, prezentaci, zveřejňování či šíření zakázaného obsahu ve
smyslu čl. I odst. 5 těchto Provozních podmínek či vkládání, prezentaci, zveřejňování či šíření jinak
nevhodného obsahu ve smyslu čl. IV. odst. 4. Provozovatel poté, co bude zjištěno naplnění podmínek
dle tohoto odstavce vyrozumí Provozovatel Uživatele profilu zasláním upozornění na jeho emailovou
adresu, že prostřednictvím profilu Uživatele dochází k porušování Provozních podmínek a vyzve jej ke
ke sjednání nápravy ve lhůtě 24 hodin v podobě smazání veškerého zakázaného či jinak nevhodného
obsahu a upuštění od dalšího vkládání, prezentace, zveřejňování či šíření takového obsahu. Nesplní-li
Uživatel výzvu Provozovatele anebo dojde-li k opakovanému vkládán, prezentaci, zveřejňování či šíření,
bude profil Uživatele na sociální síti „Vajeno“ zablokován po dobu 30 dnů. Zablokování účtu nevylučuje
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činnost Uživatele v rámci profilu (bez možnosti zveřejnění změn) ani možnost odstranit závadný obsah.
Nebude-li sjednána náprava, bude po uplynutí lhůty zablokování profil Uživatele bez náhrady zrušen,
veškerý jeho obsah bude smazán bez možnosti obnovy obsah a bez možnosti obnovy či opětovné
registrace k sociální síti „Vajeno“.
6. Uživatel bere na vědomí, že v případě vkládání, prezentace, zveřejňování a šíření nedovoleného či jinak
nevhodného obsahu, informací a příspěvků může Provozovatel předat věc k řešení příslušným státním
orgánům, včetně orgánů činných v trestním řízení.
7. Posoudit soulad příspěvku, informace či obsahu s pravidly Provozovatele uvedenými v těchto Provozních
podmínkách je výlučnou výhradou a oprávněním Provozovatele, bez jakýchkoliv nároků Uživatele.
8. Nahlásit nedovolený (zakázaný) či jinak nevhodný obsah, informaci či příspěvek může Provozovateli
kdokoliv. Součástí požadavku nahlášení bude vždy IP a e-mail stěžovatele za účelem identifikace
uživatele a jeho vyrozumění o vyřízení jeho požadavku. O vyřízení požadavku bude stěžovatel
informován notifikací Provozovatele.
9. Povědomí o nedovoleném či jinak nevhodném u obsahu, informaci či příspěvku může Provozovatel
získat rovněž z vlastní činnosti směřující k řádnému a kvalitnímu poskytování služby sociální sítě
„Vajeno“, včetně výkonu kontroly nad dodržováním těchto Provozních podmínek a dalších pravidel
Provozovatelem stanovených.

V.
Bonus program
1. Součástí sociální sítě „Vajeno" je Bonus program, který umožňuje Uživateli za provádění vybraných akcí
(činností) v rámci diskusního fóra sociální sítě „Vajeno“ získat své virtuální konto – virtuální měnu (tzv.
Mince). Aktuální stav konta mincí, jakož i historie transakcí, bude každému Uživateli zobrazena v jeho
uživatelském profilu. Získané Mince může poté Uživatel použít k výběru různých produktů českých i
zahraničních výrobců dle jeho volby, které mu budou Provozovatelem doručeny.
2. Pro účast v tzv. Bonus programu musí Uživatel doplnit své osobní údaje registrované Provozovatelem na
základě čl. II odst. 3 Provozních podmínek. Především musí být doplněny následující údaje:

rodné číslo Uživatele – jedinečnost údaje směřuje k zajištění ochrany a fair-play Uživatelů v rámci
Bonusového programu a má zajistit a ověřit, že každý Uživatel je registrovaným uživatelem výlučně
jediného uživatelského účtu s účastí v tzv. Bonus programu. Rodné číslo slouží jako rovněž údaj pro dodání
a vydání zvoleného produktu získaného za Mince Uživateli. Uživatel výslovně souhlasí s předáním
nezbytných údajů vč. Rodného čísla přepravci pro ověření identity při předání zboží společnosti Uloženka
s.r.o., U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, nebo jinému přepravci pro zaslání zboží.
 úplná adresa Uživatele na území České republiky – slouží především k dodání produktů z Bonus
programu Uživateli
 Uživatel musí souhlasit se Zpracování doplněných osobních údajů
 Uživatel musí souhlasit s podmínkami Bonus programu, včetně srozumění a souhlasu s tím, že
produkty získané v rámci Bonus programu budou Uživateli při dodání produktu vydány pouze proti
dokladu Uživatele, v němž je evidováno rodné číslo Uživatele odpovídající registrovanému rodnému
číslu tak jak je uvedeno shora. Cílem je zaručit vydání produktu oprávněnému Uživateli a nabyvateli
produktu.
3. Údaje doplněné dle odst. 2 jsou Provozovatelem zpracovávány výlučně pro evidenci účasti Uživatelů
v Bonus programu, zajištění náležitého soutěžení Uživatelů a zachování fair-play, jakož i pro dodání
vybraných produktů Uživateli za podmínek stanovených v podmínkách Bonus programu.
4. Probíhající akce a délka jejich trvání bude každému Uživateli zobrazena v jeho uživatelském profilu,
v sekci Bonus Program.
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5. Rozsah, povahu, množství akcí (činností), za které přísluší virtuální měna (tzv. Mince), délku trvání akce,
jakož i množství Mincí, které je možné získat za akci (činnost) či celkem za vymezené období, určuje
výhradně Provozovatel a tyto mohou být Provozovatelem kdykoliv jednostranně měněny. Uživateli se
veškerá upozornění a změny zobrazí v sekci Bonus program v rámci jeho uživatelského účtů. Uživatel
nemá nárok na jakékoliv přidělení Mincí za jakékoliv akce (činnosti) v rámci sociální sítě „Vajeno“.
Uživatel rovněž nemá právní nárok na získání produktu za nasbíranou virtuální měnu (Mince).
6. Množství (počet) mincí za konkrétní aktivitu bude všem Uživatelům stanoven jednotně. Na přidělení
mincí za aktivitu ani za přidělení mincí za aktivitu v určité hodnotě není právní nárok. Množství (počet)
mincí za konkrétní aktivitu, jakož i maximální limit mincí za aktivitu či za všechny aktivity celkem, může
Provozovatel libovolně upravovat a měnit.
7. Získané virtuální Mince je Uživatel oprávněn použít v rámci Bonus programu následujícím způsobem:











Uživatel si vybere produkt či více produktů z nabídky na internetových stránkách Provozovatele
v části „Získejte za mince“, které nabízí pro Uživatele účastné Bonus programu různorodé produkty
českých i zahraničních výrobců.
Uživatel přihazuje mince ze svého virtuálního konta na jednotlivé zvolené produkty stisknutím
tlačítka „Přihodit“ umístěného u takového produktu. Uživatel může souběžně přihazovat virtuální
mince na více produktů dle jeho výběru.
Při každém příhozu kteréhokoliv Uživatele dojde ke kontrole dostupného množství produktů. Pokud
produkt bude k dispozici alespoň v počtu 1 kus (ks), dojde k připsání příhozu na virtuální konto
uživatele u daného produktu. Nebude-li vybraný produkt k dispozici, příhod nebude akceptován a
virtuální mince, které Uživatel přihodil na nedostupný produkt nebudou z jeho konta Uživatele
odečteny.
V okamžiku, kdy některý z Uživatelů dosáhne svými příhozy požadované hodnoty produktu, dojde
k odečtení 1 ks zboží z celkového počtu dostupných produktů daného druhu a Uživatel, který takto
dosáhl svými příhozy požadované hodnoty produktu, bude přesměrován na formulář pro zadání
údajů a adresy pro odeslání produktu. Poštovné a dopravné jde k tíži Uživatele. UPOZORNĚNÍ:
Nabídka produktů je vždy časově omezena. Nestihne-li Uživatel svými příhozy ve lhůtě nabídky
produktů dosáhnout hodnoty produktu v celé výši, Mince přihozené na takový produkt propadají a
Uživateli se nevrací.
Vyplní-li Uživatel formulář pro zadání údajů a potvrdí-li svůj zájem o produkt stihnutím tlačítka
„Odeslat“, bude věc odeslána Provozovateli za účelem potvrzení a zpracování dodání produktu
Uživateli.
Při vyčerpání všech dostupných kusů produktu se automaticky Uživateli znemožní na předmětný
produkt přihazovat.
Mince, které byly použity na přihazování Uživatele se nevracejí.

8. Provozovatel je oprávněn namátkově u vybraných produktů po skončení přihazování zvolit ze seznamu
Uživatelů přihazujících na ten který produkt libovolný počet Uživatelů, kteří nejvíce přihazovali a
odměnit libovolný počet z nich dárkem, například v podobě voucheru, slevy atd. Na poskytnutí dárku
není právní nárok. Produkty, u nichž bude Provozovatel postupovat podle tohoto článku budou
vybírány libovolně dle vůle Provozovatele. Na výběr konkrétního produktu pro použití tohoto postupu
Provozovatele není právní nárok. Rovněž je Provozovatel oprávněn zvolit u každého z vybraných
produktů libovolný počet Uživatelů, kteří budou odměněni dárkem, a to především podle intenzity
jejich aktivity při přihazování a konkrétním okolnostem přihazování Uživatelů u toho kterého produktu.

VI.
Ukončení užívání sociální sítě „Vajeno“
1. Ukončit užívání sociální sítě „Vajeno“ je každý Uživatel oprávněn zrušením vlastního profilu v sekci
„Nastavení“. Ze strany Provozovatele může dojít ke zrušení profilu Uživatele za podmínek uvedených v
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čl. IV odst. 5.
2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zrušením profilu Uživatele dojde ke smazání veškerého
obsahu profilu Uživatele bez náhrady. Uživatel není oprávněn uplatňovat vůči Provozovateli jakékoliv
nároky z titulu smazání obsahu jeho profilu, je-li profil Uživatele zrušen dle odst. 1.

VII.
Ostatní ustanovení
1. Provozovatel se zavazuje v rámci zajištění náležitého fungování služby sociální síť „Vajeno“ zajistit
nepřetržitý provoz jeho internetových stránek, provádět pravidelné zálohování dat a aktualizace
systémů a aplikací. Případná odstávka služby bude uživatelům webu oznámena uveřejněním informace
o odstávce minimálně 5 dní před plánovanou odstávkou. Provozovatel učiní vše pro minimalizaci délky
trvání odstávky služby na jeho internetových stránkách.
2. Provozovatel učiní ochranná a bezpečnostní technická opatření směřující k ochraně práv, oprávněných
zájmů a soukromí Uživatelů sociální sítě „Vajeno“. Se zakázanými či jinak nevhodným obsahem bude
naloženo postupem dle čl. IV odst. 4 a 5.
3. Provozovatel odpovídá Uživateli pouze za škodu vzniklou úmyslně nebo hrubým porušením povinností,
a to maximálně do částky, na kterou Provozovatel pojištěn z odpovědnosti za škodu.
4. Provozovatel neodpovídá za náhodu či okolnosti, která nastaly v důsledku zásahu vyšší moci. Vyšší mocí
se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností vyplývajících z obchodních podmínek
a/nebo ze smlouvy, které vznikly až po jejich uzavření a jež nemohly být smluvními stranami odvráceny.
5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo,
nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním jeho internetových stránek či
služeb Provozovatele na těchto stránkách poskytovaných či naopak nemožností využívat takové služby.
6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo,
nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s aktivitou jiných ke službě sociální síť
„Vajeno“ registrovaných Uživatelů.
7. Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že jím zveřejněný obsah označený viditelností „Veřejně“
bude zpřístupněn neomezenému počtu osob, a to nikoliv pouze uživatelům sociální sítě „Vajeno“.
Obsah s viditelností „Veřejně“ tak může být načten, zobrazen, zhlédnut sdílen, stažen jakýmikoliv
třetími osobami bez omezení. Uživatel tuto skutečnost bere na vědomí.
8. Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že jím zveřejněný obsah označený viditelností „Přátelé“

bude zpřístupněn pouze osobám, které Uživatel přidal do svých přátel. Bude-li však v obsahu
zveřejněném Uživatelem pouze s viditelností „Přátele“ jmenována či jinak označena osoba přítele, bere
Uživatel na vědomí, že takto označený obsah může být viditelný rovněž Přátelům přítele, takto v obsahu
Uživatelem označeného, popřípadě i dalším osobám v závislosti na rozsahu zabezpečení soukromí,
kterou si Uživatel zvolí. Uživatel tuto skutečnost bere na vědomí.

9. Uživatel odpovídá Provozovateli, jakož i dalším Uživatelům či třetím osobám za škodu, kterou jim

způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytovaných služeb, nedodržení pravidel k
užívání služby sociální sítě „Vajeno“, zneužití internetových stránek Provozovatele k účelu rozporném či
neslučitelnému s předmětem a cílem služby zajišťované Provozovatelem, těmito Provozními
podmínkami a dalšími dokumenty Provozovatele, na které tyto Provozní podmínky odkazují.

10. Veškerá označení, loga, design, technické specifikace a funkcionality sociální sítě „Vajeno“, jakož i další

nehmotné statky Provozovatele jsou chráněny autorskými právy a/nebo jinými právy na ochranu
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duševního vlastnictví. Zásah do těchto práv či jejich zneužití se zakazuje a bude postiženo dle platných
právních předpisů České republiky.
11. Veškerá korespondence mezi Provozovatelem a Uživatelem bude probíhat prostřednictvím

zabezpečeného profilu Uživatele a e-mailové adresy Uživatele, která je rovněž jeho přihlašovacím
jménem ke službě. Pro účely komunikace s Provozovatelem bude používáno kontaktního formuláře na
internetových stránkách Provozovatele: www.vajeno.cz, www.vajeno.com. Veškerá korespondence
mezi stranami musí být vedena v jednom z uvedených jazyků: český jazyk, slovenský jazyk. Ke
komunikaci učiněné v jiném jazyce se nepřihlíží.

12. Registrací ke službě sociální síť „Vajeno“ uděluje Uživatel Provozovateli výslovný souhlas ke

zpracovávání jeho osobních údajů v rozsahu a pro účely stanovené v dokumentu Zpracování osobních
údajů. Tento souhlas je platný až do doby jeho odvolání ze strany Uživatele či do doby ukončení
poskytování služby Provozovatelem.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti …........... a platí na dobu neurčitou až do doby
jejich zrušení nebo nahrazení novými Provozními podmínkami Provozovatel sociální sítě „Vajeno“ .
2. Pokud by jedna nebo více klauzulí Provozních podmínek byla neúčinnou nebo se neúčinnou stala, potom
zůstává působnost ostatních ustanovení Provozních podmínek nedotčena.
3. Na práva a povinnosti Provozovatele, jakož i všech Uživatelů bez ohledu na místo jejich bydliště či místo
využívání služeb sociální sítě „Vajeno“ se vztahuje právní řád České republiky. Veškeré spory, které by v
souvislosti s poskytováním služeb sociální sítě „Vajeno“ vznikly mezi Provozovatelem a Uživateli, budou
vedeny výlučně u soudů České republiky místně příslušných podle místa sídla Provozovatele.
4. Spory mezi Provozovatelem a Uživateli, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákon č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v souvislosti s poskytováním služeb Sociální sítě „Vajeno“ na internetových
stránkách Provozovatele lze řešit rovněž mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce
(www.coi.cz, popř. https://www.coi.cz/informace-o-adr/).
5. Provozovatel je oprávněn tyto Provozní podmínky jednostranně doplňovat, měnit či rušit. O doplnění,
změně či zrušení Provozních podmínek vyrozumí Provozovatel uživatele notifikací umístěnou na
zabezpečeném profilu Uživatele v sekci „Upozornění“.
6. V otázkách neupravených těmito Provozními podmínkami se uplatní příslušní ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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