Dodatečné podmínky užívání produktu Business Catalyst
Datum poslední aktualizace: 18. června 2014. Plně nahrazuje verzi ze 17. února 2012.
Vaše používání služeb Business Catalyst Services se řídí těmito Dodatečnými podmínkami, které doplňují a jsou
součástí Podmínek užívání webu Adobe.com (dále jen „Podmínky“) uvedených na adrese
http://www.adobe.com/go/terms_cz. Výrazy s počátečním velkým písmenem, které nejsou vymezeny v těchto
Dodatečných podmínkách, mají stejný význam jako v Podmínkách.
1. Popis Služeb.
1.1 Poskytujeme přístup k některým službám, funkcím aplikacím a nástrojům souvisejícím s hostováním webu a
ostatními webovými řešeními. V závislosti na zakoupeném plánu mohou Služby zahrnovat, bez omezení,
funkčnost registrace, funkčnost nákupu, výsledky e-mailové marketingové kampaně, webovou analytiku, správu
vztahů se zákazníky, výkaznictví a služby systému pojmenování domén. Některé Služby se mohou řídit dalšími
podmínkami a ustanoveními. Některé další volitelné Služby mohou být navíc k dispozici zdarma prostřednictvím
webu Marketplace po zakoupení plánu.
1.2 Můžeme: (a) odepřít poskytování Služeb jakékoli osobě; (b) určit, které Služby budou k dispozici k prodeji
Partnerům a (c) nabízet prodej určitých Služeb pouze vybraným Partnerům.
2. Definice.
2.1 „Koncovým uživatelem“ se rozumí jakákoli osoba, která se Službami komunikuje v důsledku svého vztahu
s vámi nebo svého vztahu v souvislosti s vámi. Pokud jste Vlastníkem webu (podle definice uvedené níže),
představuje Koncový uživatel osobu, která používá váš web hostovaný prostřednictvím Služeb. Pokud jste
Partnerem (podle definice níže), je Koncovým uživatelem: (i) váš Klient (podle níže uvedené definice); a
(ii) osoby, které využívají web vašeho klienta hostovaný prostřednictvím Služeb.
2.2 „Informacemi“ se rozumí osobně identifikovatelné informace. „Informace o koncovém uživateli“ označují
osobně identifikovatelné informace o Koncovém uživateli.
2.3 „Partner“ je pojem, kterým na vás odkazujeme v případě, že od nás máte povolení prodávat Služby třetím
stranám. Na tyto třetí strany odkazujeme jako na vašeho „Klienta“.
2.4 „Vlastník webu“ je termín, kterým na vás odkazujeme, pokud Služby používáte vlastním jménem.
3. Dodržování této smlouvy z vaší strany.
Každý web, pro který poskytujeme Služby vaším jménem (včetně, pokud jste Partnerem, webů vašich Klientů),
musí obsahovat zřetelný a výrazný odkaz na podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů, které
odpovídají všem platným zákonům, pravidlům a nařízením.
4. Povinnosti Partnera.
Pokud jste Partnerem, souhlasíte s následujícími dalšími závazky:
4.1 Pokud vás upozorníme, že web hostovaný prostřednictvím Služeb jménem vašeho Klienta může mít obsah,
který porušuje autorská práva třetí strany, pak ve spolupráci s Klientem do 5 dní od přijetí takovéhoto oznámení
zajistíte: (a) odebrání obsahu z webu a poskytnutí písemného potvrzení takovéhoto odebrání nebo (b) nám
poskytnete písemné protioznámení. Pokud potvrzení nebo protioznámení neobdržíme do 5 dní, můžeme obsah
odebrat sami.
4.2 Zodpovídáte za to, že váš Klient bude v souvislosti s používáním Služeb dodržovat příslušné zákony.

4.3 Od Koncového uživatele obdržíte jakákoli oprávnění nezbytná k tomu, abychom poskytovali Služby a měli
přístup k informacím o Koncovém uživateli a mohli je zpracovávat.
4.4 Vaše smlouva s každým Klientem nám poskytuje právo na přístup, používání, odebrání nebo odstranění
obsahu podle ustanovení v této Smlouvě. V jakékoli takové smlouvě nemusíte společnost Adobe označovat
jménem, můžete na ni odkazovat jako na svého poskytovatele služeb.
4.5 Služby budete propagovat. Nemáme však povinnost vám poskytnout nevýhradní licenci na používání
materiálu s možností změnit značku na podporu takovýchto marketingových snah.
5. Vaše dodržování platných zákonů.
Musíte dodržovat všechny platné místní, státní, federální a mezinárodní zákony a pravidla v souvislosti s
používáním, a pokud jste Partnerem, také prodejem Služeb. Mezi platné zákony mohou patřit zákony, kterými se
řídí shromažďování, používání, sdělování a uchovávání osobních údajů; reklama na produkty a služby, zasílání
komerčních e-mailových zpráv, textových zpráv a další komunikace a také export a import. Pokud jste
Partnerem, nesete další zodpovědnost za to, že klienti vašich Koncových uživatelů budou dodržovat platné
zákony v souvislosti s jejich používáním Služeb.
6. Komerční sdělení a spam.
Služby nebudete používat přímo nebo nepřímo ani nepovolíte jejich používání k doručování nebo napomáhání
doručování nevyžádaných komerčních e-mailů nebo SMS zpráv. Nemáte povoleno používat služby k zasílání
komerčních SMS zpráv.
7. Nákupy.
7.1 Používání Služeb se řídí vaší platbou poplatků, které se mohou lišit podle vybraného tarifu. Neneseme
zodpovědnost za vaši zodpovědnost vybírat platby od vašich Klientů. Poplatky za Služby budeme vybírat v době
jejich zakoupení. Váš tarif předplatného se automaticky obnoví, dokud ho nezrušíte. Předplatné můžete zrušit
před ukončením období předplatného. Pokud tak učiníte, budete mít přístup ke Službám až do konce období
předplatného. Nevrátíme vám ani nepřipíšeme k dobru peníze za jakoukoli nevyužitou část. Na konci
předplaceného období může dojít ke změně ceny.
7.2 Pokud se domníváte, že je faktura nesprávná, musíte nás písemně kontaktovat do 60 dní od příslušného data
faktury, abyste měli nárok na úpravu nebo připsání k dobru na základě našeho uvážení.
8. Účty dlužníků.
8.1 Vyhrazujeme si právo zakázat jakékoli weby nebo jiné funkce služby udržované v souvislosti se Službami,
pokud je jakýkoli příslušný poplatek nezaplacený 30 dní po splatnosti. U poplatků nezaplacených po splatnosti je
účtována buď pokuta ve výši 1,0 % měsíčně u jakéhokoli nevyřízeného zůstatku, nebo ve výši maximálně
povolené zákonem, podle toho, která částka je menší, plus veškeré inkasní výdaje. Příslušné poplatky (včetně
poplatků po splatnosti) můžeme strhnout z vaší platební karty.
8.2 Pokud bude vaše používání Služeb ukončeno nebo pozastaveno a později budete požadovat opětovné
připojení, můžeme vám účtovat poplatek za opětovné připojení. Nemáme povinnost uchovat váš obsah a obsah
i informace o Koncovém uživateli mohou být neodvolatelně odstraněny, pokud je jakýkoli z poplatků
nezaplacený třicet (30) nebo více dní po splatnosti.
8.3 Pokud jsou vám Služby poskytovány zdarma, můžeme vaše používání kdykoli pozastavit nebo ukončit a
můžeme odstranit váš obsah a informace o Koncovém uživateli související s takovým použitím.

9. Provize.
Někteří Partneři mají nárok na časově rozložené provize ve výši a formě definované v podmínkách vybraného
tarifu. Provize jsou časově rozložené podle příslušné fakturované částky v době proplacení faktury. Provize v
hotovosti jsou splatné na vyžádání prostřednictvím Portálu pro partnery, když časově rozložená částka překročí
500 USD nebo ekvivalent této částky v místní měně podle vybraného tarifu. Časově rozložené provize, jejichž
součet je nižší než 500 USD, propadnou v případě ukončení této Smlouvy z jiného důvodu než porušení na naší
straně. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit procentuální výši provize a uvedených cen, jakákoli taková změna
však neovlivní negativně výpočet vaší provize do 60 dní po oznámení takovýchto změn.
10. Licence na používání Služeb.
10.1 Vlastník webu. Pokud jste Vlastníkem webu, udělujeme vám nevýhradní, nepřenosné, odvolatelné právo
pro osoby určené v době nákupu na přístup a používání Služeb pro váš vlastní interní pracovní účel v souladu s
vaším dodržováním těchto podmínek.
10.2 Partner. Jste-li Partnerem, udělujeme vám nevýhradní, nepřenositelné, odvolatelné právo prodávat Služby,
které zakoupíte, v souladu s vaším dodržováním těchto podmínek.
10.3 Webová agentura. Pokud jste Partnerem, který vlastní nebo zakládá firmu zaměřenou na navrhování webů,
možností pro uživatele nebo optimalizaci či marketing vyhledávacích modulů, poskytujeme vám pro tento účel
bezplatný web. Tento bezplatný web můžete používat výhradně pro vlastní propagaci nebo propagaci vaší firmy
a služeb, které vy nebo vaše firma poskytujete. Nemáte dovoleno:
(a) používat bezplatný web pro jakoukoli jinou činnost, než kterou vy či vaše společnost provozujete;
(b) prodávat nebo propagovat zboží jakéhokoli druhu na webu;
(c) darovat nebo prodat bezplatný web jakékoli třetí straně.
10.4 Marketplace. Když si zakoupíte Služby, které jsou přístupné prostřednictvím webu Marketplace, musíte
udělit oprávnění k instalaci Služeb a jejich provozování na vašem webu, abyste mohli tyto Služby používat. Po
udělení oprávnění budou Služby nainstalovány a zpřístupněny.
11. Omezení služeb a zvláštní poplatky.
11.1 Některé Služby mohou mít omezení, která můžeme čas od času podle vlastního uvážení změnit. Pokud tato
omezení překročíte, můžeme vám účtovat zvláštní poplatky. Omezení Služeb mohou zahrnovat (nikoli však
pouze): (a) počet osob s vámi spojených, které mají oprávnění Služby používat; (b) velikost úložného místa na
disku, zatížení procesoru a všechna volání rozhraní API, která máte k dispozici; (c) velikost příchozích přenosů na
váš web nebo web vašeho klienta; (d) počet e-mailových marketingových vysílání, která můžete měsíčně
realizovat jménem svým nebo jménem klienta a (e) počet SMS zpráv, které jsou vám nebo klientovi dostupné. I
když vás na nadměrné používání neupozorníme, neznamená to, že nemáte povinnost za ně platit.
11.2 Můžeme stanovit a prosazovat rychlost plateb (to znamená počet transakcí na určitou časovou jednotku) a
jakoukoli další funkci Služeb. Nárok vůči webu můžeme uplatnit také uvedením IP adresy webu na černé listině.
12. E-mailová vysílání.
Pokud Služba obsahuje e-mailová marketingová vysílání, budou tato vysílání uskutečněna kdykoli během data,
které je pro tato vysílání určeno, a jejich doručení může trvat až 24 hodin od nabytí platnosti těchto vysílání.
Nemůžeme navíc zaručit tato vysílání prostředníky třetích stran. Pokud Služba zahrnuje výstrahy v reálném čase,
budou tyto výstrahy odeslány co nejdříve to bude možné, nemůžeme však zajistit jejich odeslání poskytovateli
třetí strany a agregátory nebo jinými prostředníky.

13. Přežití.
Následující články těchto Dodatečných podmínek přetrvávají i po ukončení platnosti smlouvy: 5, 7, 8, 15 a 16.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani třetí straně za jakékoli škody, které mohou vzniknout v důsledku nebo
plynout z našeho ukončení vašeho účtu nebo přístupu ke Službám.
14. Filtrování.
V souladu se zákonem 47 U.S.C. článek 230(d) v platném změní vás tímto upozorňujeme, že je komerčně
dostupná ochrana ve formě rodičovské kontroly (jako jsou počítačový hardware, software nebo služby
filtrování), která vám může pomoci s omezením přístupu k materiálům škodlivým pro malé děti. Informace o
aktuálních poskytovatelích těchto typů ochrany jsou k dispozici na dvou webech: GetNetWise
(http://kids.getnetwise.org) a OnGuard Online (http://onguardonline.gov). Upozorňujeme, že Společnost
nedoporučuje žádné produkty ani služby uvedené na takovém webu.
15. Poznámka pro obyvatele Kalifornie.
V rámci kalifornského občanského zákoníku, článek 1789.3, mají uživatelé z Kalifornie nárok na následující
doložku o právech spotřebitele: Pokud máte otázku nebo stížnost týkající se webu, odešlete prosím e-mail
prostřednictvím portálu zákaznické podpory společnosti Adobe
https://www.adobe.com/go/support_contact_cz. Můžete nás také písemně kontaktovat na adrese 345 Park
Avenue, San Jose, CA 95110-2704, nebo nám zatelefonovat na číslo 800-833-6687. Obyvatelé Kalifornie se
mohou spojit s jednotkou pro pomoc při stížnostech oddělení služeb zákazníkům kalifornského ministerstva pro
záležitosti spotřebitelů, a to zasláním e-mailu na adresu California Department of Consumer Affairs, 1625 North
Market Blvd., Sacramento, CA 95834, nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 nebo (800) 952-5210.
16. Různé.
Tato smlouva nepředstavuje ani by neměla být považována za smlouvu vytvářející jakékoli partnerství (bez
ohledu na používání termínu „Partner“ v těchto Dodatečných podmínkách), podnik se společnou majetkovou
účastí, vztah zaměstnavatele-zaměstnance, agenturu nebo vztah poskytovatele licence/franšízy a nabyvatele
licence/franšízy mezi vámi a námi. Jakýkoli nadpis, popisek nebo název článku zde uvedený je vložený pouze
pro usnadnění a žádným způsobem nedefinuje ani nevysvětluje žádný článek nebo ustanovení z něho plynoucí.
Neneseme zodpovědnost za nedodržení jakýchkoli povinností způsobených příčinami mimo jeho kontrolu.
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