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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ
Networku 4ct

I.

■ Základní ustanovení
1.

Zakladatelem a organizátorem Networku 4ct (jak je tento pojem definovány níže) je společnost 4ct
s.r.o., IČ: 242 87 610, se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193009 (dále jen „4ct
“ nebo také „Organizátor“).

2.

Network 4ct je online prostor organizovaný společností 4ct na webové adrese http://www.4ct.eu
(dále jen „Web 4ct“), poskytující registrovaným účastníkům prostor pro utváření, sdílení a využívání
vzájemných vazeb a kontaktů s cílem usnadnit navázání jejich vzájemné spolupráce (dále jen
„Network“).

3.

Tato všeobecná pravidla a podmínky užívání Networku (dále jen „VP“) upravují práva a povinnosti
účastníků Networku a nakládání s daty zpřístupněnými na Webu 4ct a dostupnými účastníkům
Networku po přihlášení, při navazování vzájemných vztahů, jakož i pravidla týkající se jednání vůči
třetím osobám mimo Network. Pro účely těchto VP je osoba registrovaná v Networku dále
nazývána jen jako „Účastník“.

4.

Network je spuštěn na dobu neurčitou.

5.

Účastníkem Networku se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby.

6.

Pro vztahy a závazky upravené těmito VP platí relevantní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nejsou-li jednotlivá práva a povinnosti
podrobněji upraveny v těchto VP nebo v jiných právně závazných dokumentech.

7.

Registrací do Networku každý Účastník stvrzuje, že byl seznámen s těmito VP a že souhlasí s jejich
zněním, bude se jimi vždy řídit a plně odpovídá společnosti 4ct, případně jakékoli jiné dotčené či
poškozené osobě, za jejich porušení.

II.

■ Registrace, ukončení účasti v networku
1.

Registrace do Networku je zahájena řádným vyplněním a odesláním on-line registračního
formuláře dostupného na Webu 4ct. Registrace se provádí na dobu neurčitou.
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2.

Odesláním registračního formuláře odesílatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VP, bude se jimi
řídit po celou dobu své účasti v Networku, resp. v relevantních případech i po jejím ukončení, a je
si vědom podmínek a pravidel účasti v Networku.

3.

Registrací je mezi registrující se osobou (novým Účastníkem Networku) a společností 4ct uzavřena
smlouva, na jejímž základě 4ct poskytuje Účastníkovi virtuální prostor a nástroje v rámci Networku
umožňující Účastníkovi uskutečňovat sebeprezentaci a nabídky svých služeb, komunikovat
s dalšími Účastníky a využívat dalších služeb v rámci Networku dle stanovených pravidel, po dobu
trvání členství. Registrace do Networku, jakož i účast v Networku jsou bezplatné.

4.

Registrace do Networku je dokončena a účast v Networku je založena okamžikem, kdy zájemce o
registraci, po potvrzení a odeslání řádně vyplněného registračního formuláře, obdrží na jím
zadanou elektronickou adresu potvrzující e-mail s přístupovými údaji, opravňujícímu jej k přihlášení
do Networku.

5.

Účastník se zavazuje aktualizovat údaje a informace zadané v Networku vždy bez zbytečného
odkladu poté, co dojde k jejich změně a je povinen uvádět jen údaje pravdivé a nezkreslené.

6.

Za účelem transparentnosti provozování Networku a ochrany práv všech zúčastněných osob se
Účastník zavazuje vystupovat v Networku, jakož i při jakýchkoli jiných úkonech a kontaktech
v souvislosti s jeho účastí v Networku, pod svým vlastním jménem a příjmením, obchodním
jménem nebo obchodní firmou.

7.

Účast v Networku může Účastník kdykoli a bez udání důvodů ukončit, a to zasláním žádosti o
ukončení účasti na adresu network@4ctnetwork.eu a to z emailové adresy uvedené v registraci;
bezodkladně po obdržení žádost budou přístupové údaje takového Účastníka deaktivovány, o
čemž bude Účastník obratem vyrozuměn e-mailem na adresu zadanou při registraci.

8.

Účast v Networku může být Účastníkovi ukončena rovněž ze strany společnosti 4ct, a to v případě,
jestliže dotyčný Účastník tyto VP či jiná pravidla zpřístupněná mu na Webu 4ct porušuje méně
závažným způsobem opakovaně, a to přes výzvu ze strany 4ct ke zdržení se porušování, nebo (ii)
poruší závažným způsobem; jednání, kterým Účastník dehonestuje či jinak poškozuje společnost
4ct nebo jiné Účastníky či klienty a/nebo spolupracovníky 4ct nebo jiných Účastníků, je bez dalšího
považováno za závažné porušení dle tohoto bodu (ii). Organizátor může členství Účastníka ukončit
a zneplatnit jeho přístupové údaje okamžitě, o čemž Účastníka současně uvědomí elektronickou
poštou, spolu s uvedením důvodu ukončení jeho účasti v Networku. Závazky Účastníka vůči 4ct
nebo jiným subjektům v Networku, jakož i jeho povinnost chránit data, údaje a informace získané
po dobu účasti v Networku, tím nejsou dotčeny.

9.

Účast v Networku nelze převést na třetí osobu.

III.

■ Nakládání s daty a informacemi, ochrana osobních údajů
1.

Odesláním registračního formuláře odesílatel uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu potřebném pro naplnění účelu Networku, na dobu trvání členství
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v Networku, společnosti 4ct souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních
údajů, jakož i osobních údajů všech při registraci nebo později identifikovaných fyzických osob, a
to údajů uvedených v registračním formuláři, nebo následně společnosti 4ct sdělených nebo
zpřístupněných; udělený souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli písemně odvolat. Společnost 4ct,
jako správce údajů dle zákona č 101/2000 Sb. se zavazuje s údaji nakládat a chránit je v souladu
s předmětným zákonem.
2.

Odesláním registračního formuláře odesílatel rovněž uděluje společnosti 4ct souhlas se zasíláním
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, s tím, že souhlas lze kdykoli odvolat postupem uvedeným v příslušném
obchodním sdělení.

3.

Bez ohledu na výše uvedené je společnost 4ct či jiný Účastník oprávněn zasílat Účastníkovi
elektronické zprávy, ať již elektronickou poštou či prostřednictvím interních komunikačních
prostředků v rámci Networku, jejichž obsah přímo souvisí s provozem a účelem Networku,
podmínkami jeho fungování a užívání, změnami VP či jiných pravidel e/nebo manuálů, jakož i
sdělení, která přímo souvisejí s konkrétní obchodní či jinou komunikací v rámci Networku. Tato
sdělení nemají charakter reklamního sdělení, svou povahou jde o organizační sdělení nezbytná
pro řádné fungování Networku a naplňování jeho cílů a účelu, a zasílání takových sdělení je
nezbytně spojeno s účastí v Networku a může tak být zrušeno pouze společně s ukončením účasti
v Networku.

4.

Registrací v Networku Účastník rovněž souhlasí s možností být kontaktován společností 4ct či
jinými Účastníky za účelem zaslání obchodního sdělení, poptávky, nabídky nebo jiného sdělení,
jehož účelem je navázání nového obchodního vztahu nebo komunikace v rámci stávajícího
obchodního vztahu. I v případě, že je mezi Účastníky Networku navázána obchodní spolupráce
bez účasti společnosti 4ct, mají po dohodě se společností 4ct příslušní Účastníci právo uvádět
v souvislosti s takto navázanou obchodní spoluprací a jejími výsledky, včetně propagačních
materiálů, logo 4ct, resp. svou příslušnost k Networku.

5.

Společnost 4ct ani Účastník nemají právo poskytovat žádné informace o probíhajících
komunikacích v Networku třetím osobám nebo jiným Účastníkům, kteří nejsou přímými účastníky
těchto komunikací, bez souhlasu účastníků takových komunikací. Předchozí věta se nevztahuje na
informace, údaje a komunikace, které jsou na Webu 4ct nebo v Networku přístupné veřejnosti nebo
neuzavřenému okruhu Účastníků.

6.

Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že část údajů a informací zadaná při registraci do
Networku bude veřejně přístupná na Webu 4ct, část údajů a informací nebude veřejně přístupná,
nicméně bude dostupná ostatním Účastníkům– stupeň veřejnosti jednotlivých údajů a informací je
uveden v registračním formuláři, jakož i v dalších dokumentech, jejichž vyplnění je na Účastníkovi
na Webu 4ct požadováno nebo je mu na dobrovolné bázi umožněno.

7.

Účastník není oprávněn užít údaje a informace o jiném Účastníkovi nebo společnosti 4ct, ledaže
by šlo o užití se souhlasem dotčeného Účastníka, resp. společnosti 4ct. Účastník zejména nemá
právo údaje a informace o jiném Účastníku nebo společnosti 4ct zveřejňovat, shromažďovat,
uchovávat ani jinak zpracovávat. Tento zákaz se netýká údajů, které jsou veřejně dostupné nebo
s jejichž užitím a způsobem užití byl udělen výslovný souhlas subjektem takových údajů.

8.

Účastník je povinen nakládat se všemi informacemi a daty, o kterých se dozví v rámci své účasti
v Networku, jako s tajnými a veškeré takové informace a data chránit před odcizením, zveřejněním,
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zpřístupněním neoprávněným osobám a jakémukoli neoprávněnému užití, vyjma informací a dat,
které jsou veřejně dostupné na Webu 4ct.

IV.

■ Práva duševního vlastnictví, autorská práva, obsah webu
1.

Veškerý obsah umístěný na Webu 4ct, včetně počítačových programů, interaktivních databází,
grafického designu, textu, audio a vide prvků a jiných objektů tvořících Web 4ct a prostředí
Networku je objektem práv duševního vlastnictví, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je nepřípustné jakékoli jeho kopírování, rozšiřování,
rozmnožování, půjčování, vystavování bez výslovného souhlasu společnosti 4ct e/nebo dotčeného
Účastníka a/nebo autora, rovněž jako jakýkoli neoprávněný zásah do Webu 4ct, přesahující
oprávněné a správné užívání Účastníkovi dostupných nástrojů.

2.

Žádný obsah na Webu 4ct nemůže být použit žádným jiným způsobem a pro žádný jiný účel, než
pro jaký je určen společností 4ct nebo příslušným Účastníkem či autorem, ledaže by k takovému
užití byl udělen předchozí písemný souhlas všech dotčených osob.

3.

Na veškerý obsah veřejně dostupný na Webu 4ct, který Účastník a/nebo společnost 4ct na Web
4ct umisťuje, poskytuje Účastník, resp. společnost 4ct nevýhradní právo jiným Účastníkům,
společnosti 4ct jakýmkoli jiným návštěvníkům Webu 4ct na jeho prohlížení, sdílení, zpracování,
kopírování a vytištění kopií, vždy se zachováním odkazu na autora příslušného obsahu bez
jakýchkoli dalších zásahů nebo pozměňování. Souhlas dle předchozí věty se uděluje jen pro
nekomerční využití kromě případů, kdy takové využití může způsobit škodu společnosti 4ct,
Účastníkovi či třetím osobám.

4.

Účastník si je vědom toho, že je zakázáno na Web 4ct umisťovat obsah, který
 porušuje autorská práva třetích osob, práva průmyslového vlastnictví, obchodní
tajemství, práva na ochranu osobnosti a osobních údajů, či jakákoli jiná práva třetích
osob;
 obsahuje nabídku padělků, duplikátů, kradených věcí, služeb seznamovacích,
eskortních, intimních, služeb a zboží okultních apod.,
 propaguje rasovou, genderovou, náboženskou či jinou nenávist a/nebo diskriminaci,
a/nebo pobízí k násilí či k extremismu;
 porušuje platnou legislativu, odporuje dobrým mravům či je jinak nevhodný.

5.

Veškeré zásady a závazky týkající se nakládání s informacemi, osobními údaji, dokumenty a daty
je Účastník povinen dodržovat nejen po dobu své účasti v Networku, ale i po jejím ukončení.
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V.

■ Další obecná pravidla účasti v networku
1.

Každý Účastník je povinen dodržovat pravidla a zásady stanovené těmito VP, jakož i pravidla
obsažená v jiných relevantních dokumentech či manuálech na Webu 4ct a jednat vždy v souladu
s obecnými zásadami slušnosti.

2.

Každý Účastník je povinen svým jednáním přispívat k důstojné propagaci a zachování a upevnění
dobrého jména Networku, včetně dobrého jména společnosti 4ct a obchodní značky 4ct, přispívat
k rozšíření povědomí a kladného mínění o nich, resp. zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by Web
4ct a/nebo Network a/nebo společnost 4ct a/nebo ostatní Účastníci či jiné s nimi spojené osoby
byli nebo mohli být jakkoli dehonestováni, snižováni, či jinak negativně ovlivněni.

3.

Účastník je oprávněn recipročně požadovat dodržování relevantních pravidel a zásad dle odst. 1 a
2 tohoto článku ze strany společnosti 4ct, jakož i ostatních Účastníků a je povinen a zároveň
oprávněn na jednání ostatních Účastníků, případně společnosti 4ct, kterým jsou předmětná
pravidla a zásady porušovány, společnost 4ct upozornit.

4.

Společnost 4ct nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu, která na straně
Účastníka vznikne porušením pravidel a zásad popsaných výše ze strany jiného Účastníka.

5.

Každý Účastník se zavazuje seznámit se s manuály pro užívání veškerých nástrojů, které mu
budou v rámci Networku poskytnuty k užívání a užívat veškeré nástroje tak, aby byla
minimalizována pravděpodobnost jejich poškození a zejména pravděpodobnost poškození, ztráty
či nežádoucího zveřejnění dat nacházejících se kdekoli na Webu 4ct.

6.

Účastník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu v Networku a přístup do
Networku třetím osobám a v případě, umožní-li, ať již úmyslně nebo z nedbalosti přístup do
Networku třetí osobě, pak Uživatel v plném rozsahu odpovídá za veškerou škodu tím vzniklou.
Vznik škody či jiné újmy v důsledku přístupu nepovolané třetí osoby do Networku, jíž byl přístup do
Networku umožněn jednáním či opomenutím Účastníka, se má za závažné porušení těchto VP ze
strany Účastníka ve smyslu čl. II odst. 8 těchto VP.

7.

V případě, bude-li mít Účastník podezření, že jeho přístupové údaje do Networku byly použity či
zneužity třetí osobou, nebo takové použití či zneužití hrozí, je Účastník povinen o tom bezodkladně
informovat společnost 4ct prostřednictvím e-mailu na adresu network@4ctnetwork.eu. Společnost
provede potřebné kroky k zamezení dalšího zneužití a zajištění nápravy uživatelského účtu.
Účastník je oprávněn změnit si přístupové heslo rovněž sám, jeho informační povinnost dle první
věty tím není dotčena.

8.

Je-li Účastník právnickou osobou, je povinen zajistit a odpovídá za to, že veškeré povinnosti
Účastníka budou dodržovat všechny fyzické osoby, prostřednictvím kterých Účastník vystupuje
v Networku a/nebo se účastní jednotlivých aktivit v Networku.
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VI.

■ Závěrečná ustanovení
1.

Společnost 4ct si vyhrazuje právo tyto VP v případě potřeby změnit. Nová pravidla, pozměňující
nebo nahrazující tyto VP, jsou platná, účinná a pro Účastníky Networku závazná okamžikem jejich
zveřejnění na Webu 4ct, resp. pozdějším datem, které společnost 4ct při zveřejnění nových VP
uvede.

2.

Společnost 4ct má právo z vážných důvodů existenci Webu 4ct a Networku kdykoli zrušit, případně
strukturu a/nebo činnosti Webu 4ct či Networku upravit a reorganizovat, o čemž budou Účastníci
v dostatečném předstihu vyrozuměni.

V Praze dne 13.7.2016

