Obchodní podmínky ke službě
GovDaily – Denní přehled veřejných zakázek
(platné od 3. 12. 2018)

Čl. I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel: enovation, s.r.o., IČ 27909751, se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1,
110 00, jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) služby GovDaily – Denní přehled
veřejných zakázek (dále jen GD)
2. Objednatel/odběratel: Jakýkoli subjekt, jemuž je služba GD poskytována dle těchto
podmínek (dále jen „objednatel/odběratel“).
3. Poskytovatel a objednatel/odběratel mohou být dále společně označováni jako
„smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“.
Čl. II.
Základní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky služby GD (dále jen „OP“) vycházejí z ust. § 1751 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jsou jimi upraveny
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a využívání služby GD
smluvními stranami.
2. Platné a účinné OP jsou vůči objednateli/odběrateli závazné ode dne uskutečnění
objednávky po celou dobu poskytování služby GD.
3. Závazkové vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem/odběratelem se
při uzavírání a plnění závazků souvisejících s poskytováním, objednáváním
a užíváním služby GD vždy řídí těmito OP.
Čl. III.
Předmět služby GD
1. Předmětem poskytování služby GD je závazek poskytovatele poskytovat
objednateli/odběrateli službu spočívající v periodickém zasílání Denního přehledu
vybraných veřejných zakázek. Služba není zpoplatněna.
2. Veřejnou zakázkou se rozumí veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
3. Denní přehled veřejných zakázek není přehledem úplným, do Denního přehledu
veřejných zakázek poskytovatel uvede veřejné zakázky, které budou poskytovateli
známy, či mu to umožní technické prostředky. Zároveň je poskytovatel oprávněn
i jemu známé veřejné zakázky v Denním přehledu veřejných zakázek neuvést
zejména z důvodů z technických důvodů.
4. Součástí Denního přehledu veřejných zakázek nejsou především tzv. zakázky malého
rozsahu.

GovDaily
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 492 543
govdaily@govdaily.cz

www.govdaily.cz

Čl. IV.
Způsob a doba poskytování služby GD
1. Služba GD bude objednateli/odběrateli poskytována prostřednictvím sítě
elektronických komunikací. Každá jednotlivá zpráva služby GD bude mít formu „pdf“
dokumentu a bude tvořit samostatnou přílohu/přílohy průvodní zprávy zasílané
elektronickou poštou.
2. Objednatel/Odběratel ve své objednávce specifikuje svoje kontaktní údaje Služba GD
bude následně poskytována na každý objednatelem/odběratelem uvedený kontakt
(emailovou adresu). Služba GD bude poskytována v četnosti 1 x denně každý
pracovní den tak, že každý email obsahující zprávu služby GovDaily bude
poskytovatelem odeslán v rozpětí od 7.00 hod do 13.00 hod.
3. V období od 25. prosince příslušného kalendářního roku do 1. ledna roku
následujícího nebude služba GovDaily poskytována. Služba nemusí být poskytována
i v jiné dny; o této skutečnosti bude objednatel/odběratel předem upozorněn
prostřednictvím webových stránek www.govdaily.cz.
Čl. V.
Vznik a trvání závazku
1. Objednávka služby GD se provádí prostřednictvím elektronického formuláře
na internetové adrese www.govdaily.cz. Služba GD může být také objednána
prostřednictvím
obchodního
zástupce
poskytovatele
nebo
emailem
na govdaily@govdaily.cz.
2. Pro řádné vyřízení objednávky musí být objednatelem poskytnuty zejména tyto údaje
pro údaje kontaktní osoby v rozsahu: Pro fyzické osoby OSVČ: Kontaktní údaje
(jméno, příjmení, email, telefon, IČ), poštovní adresa. Pro právnické osoby: Kontaktní
údaje (jméno, příjmení, email, firemní telefon, název společnosti), Aktuální přehled
informací poskytovaných objednatelem v průběhu vytváření objednávky
je uveden na webu www.govdaily.cz v sekci Objednávka.
3. Služba se objednává na dobu neurčitou.
Čl. VII.
Práva a povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel je povinen poskytovat službu GD podle těchto OP.
2. Poskytovatel je oprávněn volit svobodně formu a obsah poskytované služby GD.
Poskytovatel není povinen uvádět ve službě GD úplný přehled veřejných zakázek.
3. Poskytovatel je oprávněn poskytování služby GD kdykoli ukončit.
4. Poskytovatel je oprávněn provést kdykoliv změnu těchto OP. O této změně informuje
poskytovatel
objednatele/odběratele
prostřednictvím
internetové
adresy
www.govdaily.cz s předstihem nejméně deseti (15) dnů před datem účinnosti nových
OP. Poskytovatel je povinen publikovat platné znění OP na internetové adrese
www.govdaily.cz.
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5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zpoplatnit poskytování služby GD a v návaznosti na
to i změnu výše odměny za poskytování služby GD. Tato změna však bude účinná až
počínaje účinností nového znění OP, dle kterého je služba GD zpoplatněná. Pro
vyrozumění objednatele/odběratele o této změně platí stejné podmínky jako pro
oznámení změny těchto OP a to včetně publikace nového ceníku.
Objednatel/Odběratel má právo zpoplatnění/změnu ceníku odmítnout a z toho důvodu
závazek vypovědět. Výpovědní lhůta činí dva dny a počíná běžet ode dne doručení
výpovědi poskytovateli.
6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od objednávky, a to zejména při neudání
pravdivých údajů objednatelem/odběratelem a při porušení povinností
objednatele/odběratele stanovených těmito OP, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.
7. Poskytovatel je oprávněn zasílat objednateli/odběrateli ve formě emailu obchodní
sdělení obsahující informace o jím poskytovaných produktech či jiných jeho službách,
nebo o službách či produktech třetích subjektů, a provádět marketingové průzkumy
pro vlastní potřebu. Tato obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn zasílat na
všechny zadané emailové adresy (kontakty) objednatele/odběratele, jakožto
protiplnění za poskytování služby GD.
8. Poskytovatel neodpovídá za žádné újmy, finanční, obchodní či jakékoli jiné ztráty
či za škody, které objednateli/odběrateli vzniknou tím, že služba GovDaily – Denní
přehled veřejných zakázek byla poskytnuta vadně nebo nebyla poskytnuta vůbec.
9. Sjednává se smluvní limitace náhrady škody vzniklé v souvislosti se smluvním
vztahem podléhajícím těmto OP, a to na nulu.
10. Poskytoval je oprávněn použít logo a název objednatele za účelem zveřejnění
reference o skutečnosti, že je odběratelem služby GD, na webových stránkách
Poskytovatele.
Čl. VIII.
Práva a povinnosti objednatele/odběratele
1. Objednatel/Odběratel učiněním objednávky prostřednictvím webového rozhraní
poskytovatele potvrzuje, že má zájem o poskytování služby GD v co nejširším rozsahu
v souladu s těmito OP, platnou právní úpravou a ustanoveními na ochranu osobních
údajů a dat a v souladu s autorskými právy.
2. Dojde-li na straně objednatele/odběratele ke změně údajů poskytnutých při učinění
objednávky služby GD, včetně emailových kontaktů, na které jsou datové zprávy
zasílány, vzniká objednateli/odběrateli povinnost oznámit tuto skutečnost
poskytovateli ihned, jak nastane změna údajů. Neučiní-li tak, neodpovídá poskytovatel
za případné nesrovnalosti tím způsobené včetně nesprávného doručení.
3. Objednatel/Odběratel má právo v průběhu využívání služby GD změnit či upravit své
kontaktní údaje. Tuto změnu však musí předem, nejpozději do 14 dnů před jejím
uskutečněním, oznámit prostřednictvím emailu kontaktní osobě poskytovatele
uvedené na webových stránkách www.govdaily.cz. Změna v počtu adresátů bude
účinná do 3. (třetího) pracovního dne poté, co poskytovatel obdrží požadavek
objednatele/odběratele,
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4. Služba GD je určena výhradně pro potřebu objednatele/odběratele.
Objednatel/Odběratel je oprávněn užívat veškeré informace a materiály, které obdrží
v rámci poskytování služby GD, pouze pro své účely. Objednatel/Odběratel není
oprávněn bez svolení poskytovatele šířit přijatý dokument/dokumenty služby GD nebo
jeho jednotlivé části či výňatky z něj jakoukoli formou a jakýmkoli způsobem dále vůči
jakýmkoli jiným subjektům.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv si vyžádat ukončení zasílání obsahu služby a to
emailem na govdaily@govdaily.cz.
Poskytovatel neprodleně zajistí ukončení zasílání služby GD.
Čl. IX.
Informace o zpracování osobních údajů
1. Poskytovatel, jako správce osobních údajů, zpracovává ve smyslu nařízení
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 (dále jen „Nařízení“) následující údaje
objednatele/odběratele:
V případě, že je objednatel/odběratel fyzickou osobou podnikající:
- jméno a příjmení
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- IČ
- adresa
V případě, že je objednatel/odběratel právnickou osobou:
- jméno a příjmení kontaktní osoby
- e-mailová adresa
- firemní telefonní číslo
- název společnosti
- IČ
2. Osobní údaje budou zpracovány za účelem jednání o uzavření a plnění smlouvy
a pro případnou obranu a ochranu práv a oprávněných zájmů poskytovatele. Takové
zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Tyto osobní údaje
budou poskytovatelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále
po dobu 3 let od jeho ukončení.
3. Osobní údaje jsou zpracovány poskytovatelem, mohou však být zpracovány i těmito
zpracovateli:
- provozovatel informačního systému,
- správce webu,
- poskytovatel marketingového služby emailkampaně, a další.
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které
však v současné době Správce nevyužívá.
4. Objednatel/odběratel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
- požadovat po poskytovateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
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-

-

vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu
poskytovatele
na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
požadovat po poskytovateli výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná
o osobní údaje, které je poskytovatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle
příslušných právních předpisů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní
ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Čl. X.
Další ujednání
1. Objednatel/odběratel uskutečněním objednávky potvrzuje, že se před jejím
uzavřením seznámil s obsahem platných OP a že s jejich zněním souhlasí
a zavazuje se je dodržovat.
2. Služba GD je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, jímž se
řídí i případné právní spory, a v souladu s OP, se kterými odběratel vyslovil souhlas.
Případné ujednání smluvních stran nad rámec těchto OP vyžaduje písemnou
formu.
3. Veškeré údaje poskytnuté objednatelem/odběratelem poskytovateli jsou
považovány za důvěrné a budou použity pouze k plnění závazku poskytování
služby GD či k výkonu práv poskytovatele (např. dle čl VII. odst. 7 - zasílání
obchodních sdělení obsahujících nabídku služeb poskytovatele, provádění
marketingových průzkumů).
4. Odesláním objednávky objednatel/odběratel prohlašuje, že GD veškeré jím zadané
údaje jsou pravdivé a přesné. Objednatel/Odběratel odpovídá za případnou škodu,
která by z důvodu nepravdivosti tohoto prohlášení mohla poskytovateli vzniknout.
5. Poskytovatel bude poskytovat v rámci služby GD pouze validní informace
v náležité a vysoké kvalitě, upozorňuje však, že informace jsou zčásti přebírány od
třetích stran a mohou tak obsahovat věcné a technické nepřesnosti
či typografické chyby, proto poskytovatel neodpovídá za pravdivost takto
převzatých zpráv a informací.
6. Sjednají-li si smluvní strany v souvislosti s poskytováním, objednáváním
a užíváním služby GD pravidla pro uzavírání a plnění svých závazků, která budou
odlišná od těchto OP, uplatní se přednostně sjednaná odlišná pravidla.
7. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 3. 12. 2018.
8. OP pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších OP.

V Praze dne 26. 11. 2018
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