PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PLATFORMY ROLETIK
Vážíme si Vašeho zájmu užívat platformu Roletik, která je navržená za účelem zjednodušení
procesu castingu herců a následné organizace natáčení nebo jiných akcí. V rámci platformy
Roletik můžete spravovat vlastní databáze herců, zakládat projekty, které můžete sdílet s dalšími
osobami, či jednoduchým způsobem kontaktovat vhodné kandidáty za účelem obsazení
konkrétních rolí jakéhokoli typu natáčení nebo jiné akce. Platforma Roletik je určena jak pro
castingové agentury a produkce, tak pro jednotlivce zabývající se organizací castingu, či jinými
podobnými aktivitami.
Platforma Roletik je provozována společností ROLETIK s.r.o., se sídlem Chvalova 1121/9, Žižkov,
130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 076 28 412, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, sp. zn. C 303457 (dále jen „ROLETIK“ nebo také „my“).
Tyto podmínky užívání platformy Roletik (dále jen „Podmínky užívání“) mají za cíl poskytnout
Vám veškeré potřebné informace související s platformou Roletik, jejím užíváním a naším
smluvním vztahem.
1.
1.1.

DEFINICE
Pro účely našeho smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami užívání a případně
zvláštní smlouvou o poskytování služeb mají níže uvedené pojmy následující význam:
1.1.1.

Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon);

1.1.2. Castingová agentura je označení pro zákazníky, kteří poskytují castingové služby
a Platformu využívají mj. pro správu vlastních Databází a vytváření Projektů;
1.1.3. Databáze znamená databáze Castingových agentur obsahující informace týkajících
se Výkonných umělců, které jsou oprávněny kontaktovat pro účely castingu;
1.1.4. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
1.1.5. Platforma znamená SaaS software Roletik, který je přístupný online na adrese:
www.roletik.com;
1.1.6. Produkce znamená osoba organizující natáčení nebo podobnou akci, která poptává
služby Castingových agentur za účelem obsazení konkrétních rolí Výkonnými umělci;
1.1.7. Projekt je označení funkcionality v rámci Platformy, v rámci, které Castingové
agentury vybírají vhodné Výkonné umělce pro konkrétní role obsazované
Produkcemi za účelem natáčení nebo jiných projektů;
1.1.8. Výkonný umělec znamená herec, komparzista, nebo jiný výkonný umělec v souladu
se zněním § 67 autorského zákona, který je zaregistrován v Databázi Castingové
agentury nebo který si zřídí Účet Výkonného umělce.
2.

NAŠE SLUŽBY A PRÁVNÍ VZTAH MEZI VÁMI A NÁMI

2.1.

Účel Platformy. Účelem Platformy, která je přístupná online jako software as a service
(„SaaS“), a to prostřednictvím webového prohlížeče na adrese www.roletik.com,
je organizace castingu rolí herců, komparzistů a dalších výkonných umělců, organizace
natáčení a jiných projektů a zprostředkování kontaktu mezi jednotlivými Výkonnými
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umělci majícími zájem účastnit se castingu a výběrových řízení a Castingovými
agenturami a Produkcemi organizujícími jakýkoli druh natáčení nebo jiných projektů.
2.2.

3.

Smluvní vztah. Užíváním Platformy a dalších služeb či obsahu společnosti ROLETIK,
přijímáte tyto Podmínky užívání, čímž dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb
mezi Vámi a námi. V případě, že s Vámi uzavřeme samostatnou smlouvu o poskytování
služeb, tato smlouva se řídí těmito Podmínkami užívání.
ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ PLATFORMY

3.1.

Castingové agentury. Pokud jste Castingovou agenturou, Platforma Vám umožňuje zřídit
Účet, který je dostupný ve dvou verzích.

3.2.

Základní verze BASIC je poskytována s 30 denní zkušební lhůtou, při které je Účet
poskytován zcela zdarma a jehož součástí jsou níže uvedené funkcionality.
3.2.1. Správa Databází. Platforma umožňuje uživatelům s Účtem ve verzi BASIC vytvořit
Databáze obsahující všechny kontakty a další relevantní informace týkající se
Výkonných umělců. Zároveň Platforma umožňuje s Databázemi pracovat, vytvářet
seznamy, používat filtry a vytvářet tak užší okruhy relevantních kandidátů pro
konkrétní Projekt či roli, která je obsazována.
3.2.2. Registrace do Databází prostřednictvím registračního formuláře (Casting Call).
Prostřednictvím této funkce uděluje Výkonný umělec souhlas s registrací do celé
Databáze Castingové agentury (nebo agentur), která registrační formulář (Casting
Call) vytvořila. V takovém případě bude Výkonný umělec zařazen do Databáze
Castingové agentury a kontaktován pro budoucí vhodné Projekty.

3.3.

Po 30 dnech od registrace dojde k zablokování Účtu ve verzi BASIC a po dohodě smluvních
stran může být tento účet znovu aktivován se zachovanými daty uživatele. Po uplynutí
zkušební lhůty je v souladu s článkem 4.2 níže zpoplatněný měsíčním poplatkem.

3.4.

Rozšířená verze Účtu ve verzi PREMIUM je v souladu s článkem 4.2 níže zpoplatněná
měsíčním nebo projektovým poplatkem a kromě funkcionalit verze BASIC obsahuje
následující funkcionality.
3.4.1. Vytváření a sdílení Projektů. Uživatelé s Účtem ve verzi PREMIUM mohou dále
vytvářet Projekty týkající se konkrétních natáčení či podobných akcí, pro které jsou
obsazování Výkonní umělci. V rámci funkcionality Projektu je možné uvést detailní
popis Projektu, včetně obsazovaných rolí, případně další poznámky jako jsou
informace o rozpočtu, lokalitě natáčení či jiného projektu a dalších relevantních
informací. Uživatelé s Účtem ve verzi PREMIUM pak mohou do Projektu importovat
Databáze nebo jejich části (užší výběr Výkonných umělců) a tyto Projekty následně
sdílet se svými spolupracovníky, případně s jinými Castingovými agenturami za
účelem společné organizace castingového řízení. Projekty je také možné
prostřednictvím odkazu sdílet s Produkcemi, či režijními složkami, které k nim tak
budou mít přístup a budou oprávněny vyhodnocovat konkrétní Výkonné umělce.
Produkce nejsou oprávněny data z Projektu exportovat. Zároveň jim nejsou
zpřístupněny kontaktní údaje Výkonných umělců (viz. bod 3.5.).
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3.4.2. Kontaktování Výkonných umělců. Uživatelé s Účtem ve verzi PREMIUM mohou
také v rámci Platformy jednoduchým způsobem kontaktovat jednotlivé Výkonné
umělce, a to v kterékoli fázi Projektu a jakýkoli okruh vybraných Výkonných umělců.
Za tímto účelem mohou Uživatelé s Účtem ve verzi PREMIUM nastavit konkrétní text
zprávy, která má být vybraným Výkonným umělcům zaslána a následně automaticky
zprávu zaslat všem vybraným osobám. Zprávy mohou uživatelé Účtu ve verzi
PREMIUM zasílat buď prostřednictvím SMS zpráv, které jsou v souladu s článkem 4.2.
níže zpoplatněny, nebo prostřednictvím emailových zpráv, jejichž zasílání je zdarma.
3.4.3. Správa natáčení. Účet ve verzi PREMIUM umožňuje uživatelům naplánovat
vybraným Výkonným umělcům v rámci Projektu natáčení či jiné akce, včetně
lokality, natáčecích dnů a případné odměny. Platforma tak poskytuje přehled
organizace natáčení, který je možné dále sdílet.
3.5.

Při zřízení Účtu ve verzi PREMIUM máte jako Vlastník projektu možnost v rámci projektu
(projektů) umožnit přístup k projektu jedné nebo více pověřeným osobám, přičemž tyto
osoby mohou mít v rámci projektu následující role (profily). Ne všechny role v rámci
projektu mají přistup ke všem funkcionalitám.
3.5.1. Spolupracovník (Co-worker). Tento profil disponuje stejnými pravomocemi, jako
Vlastník projektu, má přístup ke všem informacím týkající se projektu a do databáze
vybraných uchazečů na projekt. Spolupracovník nemá přístup do Vašeho
soukromého účtu, ani Vaší databáze. Spolupracovník vždy vidí pouze data týkající se
projektu, do kterého je přizvaný, a nemá práva zvát další uživatele do projektu.
3.5.2. Host (Viewer). Profil je vytvořen pro reporting stavu projektu. Uživatel s profilem
Host vidí pouze databázi uchazečů vybraných na projekt. Host má zároveň možnost
hodnotit zájemce formou emotikon. Tento profil slouží k zapojení produkce, režijní,
kostýmní a make-up složky do projektu. Host může prohlížet profily jednotlivých
Výkonných umělců, vidí ale pouze omezené detaily tak, aby důvěrné informace
zůstaly skryté. Host má možnost vidět pouze informace, které mu zpřístupní Vlastník
projektu, či Spolupracovník.

3.6.

Produkce. Pokud jste Produkcí a byl Vám zaslán odkaz Castingové agentury (Vlastníka
projektu) s přístupem ke konkrétnímu Projektu, Platforma Vám umožňuje zřídit profil
Hosta (Viewera), či Spolupracovníka (Co-workera) – viz. článek 3.5., který může být
v souladu s článkem 4.3. může zpoplatněný. Druh profilu je nastaven Vlastníkem projektu
a přístup k níže uvedeným funkcionalitám je závislý na přiřazené roli (profilu)– ne všechny
role v rámci projektu mají přistup ke všem funkcionalitám. V rámci profilu Hosta (Viewera)
nezískáte přístup ke kontaktním údajům Výkonných umělců zahrnutých v Projektu
či Databázi, které s Vámi byly prostřednictvím odkazu sdíleny.
3.6.1. Přístup k Projektům a hodnocení. Na základě odkazu zaslaného příslušnou
Castingovou agenturou má uživatel s profilem Hosta (Viewera), či Spolupracovníka
(Co-workera) přístup ke konkrétnímu Projektu zřízenému danou Castingovou
agenturou. V rámci Projektu je uživateli zpřístupněn zejména okruh Výkonných
umělců předvybraný Castingovou agenturou, včetně relevantních souvisejících
informací. Uživatel s profilem Hosta (Viewera), či Spolupracovníka (Co-workera)může
následně hodnotit vybrané Výkonné umělce pro vyjádření preferencí obsazení
Výkonných umělců pro účely natáčení či jiného projektu.
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3.7.

Výkonní umělci. Pokud jste nezávislým Výkonným umělcem, můžete se na základě
odkazu zaslaného Castingovou agenturou a následně vyplněného formuláře zaregistrovat
pro konkrétní Projekt Castingové agentury nebo do celé Databáze Castingové agentury.
Vaše užívání Platformy není zpoplatněno. Kontakt mezi Castingovými agenturami
a Výkonnými umělci je však vždy iniciován ze strany Castingových agentur. Výkonný
umělec nemá možnost kontaktovat Castingovou agenturu jako první. Při registraci
na základě odkazu máte několik možností:
3.7.1. Registrace pro konkrétní Projekt. Výkonným umělcům jsou zpřístupněny základní
relevantní informace vytvořených Projektů. Výkonný umělec se následně může
registrovat pro konkrétní Projekt, pro který se domnívá, že je vhodným kandidátem
na obsazovanou roli. Pokud nezvolí níže uvedenou možnost registrace do celé
Databáze Castingové agentury, bude ho daná Castingová agentura kontaktovat
pouze v souvislosti s daným Projektem.
3.7.2. Registrace do Databází. Kromě registrace do konkrétního Projektu může Výkonný
umělec rovněž udělit souhlas s registrací do celé Databáze Castingové agentury
(nebo agentur), která Projekt vytvořila. V takovém případě bude Výkonný umělec
zařazen do Databáze Castingové agentury a kontaktován pro budoucí vhodné
Projekty.

4.

POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ PLATFORMY

4.1.

Výkonní umělci. Pokud jste Výkonným umělcem, který Platformu užívá za účelem
registrace do konkrétního Projektu nebo Databáze konkrétní Castingové agentury
či agentur, Vaše užívání Platformy je bezúplatné.

4.2.

Castingové agentury. Pokud jste Castingovou agenturou, může být Vaše užívání
Platformy zpoplatněné v souladu s konkrétními podmínkami nabídky zaslané Castingové
agentuře společností ROLETIK.
4.2.1. Poplatek za zřízení a vedení Účtu. Za zřízení a vedení Účtu se zavazujete platit
měsíční poplatek, případně poplatek vztahující se k využívání Platformy na konkrétní
projekt, a to v dohodnuté výši, na základě faktury vystavené společností ROLETIK.
Fakturu se zavazujete uhradit ve lhůtě 14 dní od jejího vystavení na číslo účtu
uvedené ve faktuře. Základní verze BASIC je poskytována s 30 denní zkušební lhůtou,
při které je Účet poskytován zcela zdarma. Po 30 dnech od registrace dojde k
zablokování Účtu ve verzi BASIC a po dohodě smluvních stran může být tento účet
znovu aktivován se zachovanými daty uživatele. Po uplynutí zkušební lhůty je v
souladu s tímto článkem zpoplatněný měsíčním poplatkem.
4.2.2. SMS zprávy. Účet ve verzi PREMIUM umožňuje kontaktovat vybrané Výkonné
umělce prostřednictvím SMS zpráv. Jedna SMS zpráva obsahuje max. 155 znaků
a základní ceníková cena jedné SMS je 1,30 Kč bez DPH. Cenu za SMS zprávy dle
tohoto článku je možné platit na základě faktury nebo nabitím kreditu
prostřednictvím platební brány společnosti ROLETIK. V případě platby na základě
faktury bude přehled a vyúčtování zaslaných SMS zpráv součástí faktury za daný
kalendářní měsíc. Konkrétní cena a způsob platby podléhá dohodě mezi
Castingovou agenturou a společností ROLETIK.
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5.

OSOBNÍ ÚDAJE

5.1.

Zpracování osobních údajů pro plnění této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí,
že pro účely plnění této Smlouvy je každá ze Smluvních stran oprávněna zpracovávat
osobní údaje druhé Smluvní strany a jejích kontaktních osob (zaměstnanců). Zejména se
jedná o zpracování jména a příjmení, popřípadě názvu zaměstnavatele, adresy trvalého
bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla a dalších kontaktních údajů Smluvních stran
(a jejich kontaktních osob). Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci příslušné Smluvní
strany v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb dle této Smlouvy a budou
zpřístupněny pouze zaměstnancům příslušné Smluvní strany.

5.2.

Castingové agentury. Pokud jste Castingovou agenturou, berete na vědomí, že data,
která do Platformy importujete obsahují osobní údaje zejména Výkonných umělců.
5.2.1. Postavení správce a zpracovatele. Berete na vědomí, že pro všechny osobní údaje,
které nahráváte do své Databáze, jste v postavení správce.
Společnost ROLETIK je pro osobní údaje nahrávané do Vaší Databáze z externího
úložiště nebo pro osobní údaje Výkonných umělců, kteří se do Vaší Databáze
registrovali přímo prostřednictvím Platformy v postavení zpracovatele a mimo jiné se
zavazuje nezpracovávat Vámi importované osobní údaje pro vlastní účely.
Se společností ROLETIK uzavřete smlouvu o zpracování údajů, která je součástí
Vašeho a našeho smluvního vztahu podléhajícího těmto Podmínkám užívání.
5.2.2. Kategorie osobních údajů. Platforma umožňuje do Databáze Castingových agentur
importovat různé druhy osobních údajů v závislosti na uvážení a potřebách
Castingové agentury. Povinnými údaji o každém Výkonném umělci jsou následující
osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, město
a země bydliště, fotografie, míry, etnicita, barva vlasů Výkonného umělce a
skutečnost, zda má daný Výkonný umělec tetování.
5.2.3. Právní základ. Zavazujete se zajistit odpovídající právní základy ke všem osobním
údajům, které do Platformy importujete.

5.3.

Produkce. Pokud jste Produkcí, jsou Vám určité osobní údaje zpřístupněny přímo
Castingovou agenturou na základě odkazu. Berete na vědomí, že se vůči osobním údajům
zpřístupněným Castingovými agenturami nacházíte v postavení nezávislého správce, který
osobní údaje zpracovává pro vlastní účely.

5.4.

Výkonní umělci. Pokud jste Výkonným umělcem, který se prostřednictvím Platformy
registroval pro konkrétní Projekt nebo do Databáze konkrétní Castingové agentury,
je správcem Vašich osobních údajů daná Castingová agentura a na jejich zpracování se
uplatní zásady zpracování osobních údajů dané Castingové agentury. Více informací
ke zpracování osobních údajů prováděného v rámci Platformu naleznete zde:
www.roletik.com.

6.
6.1.

ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ
Prohlašujete, že jste si vědomi, že je Platforma poskytována jako software SaaS
a společnost ROLETIK neposkytuje žádnou záruku za správné fungování Platformy. Ledaže
to platné právní předpisy v konkrétním případě nepřipouštějí, souhlasíte s vyloučením
odpovědnosti za vady Platformy.
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6.2.

Prohlašujete, že berete na vědomí, že společnost ROLETIK nenese žádnou odpovědnost
za obsah třetích stran, který může být prostřednictvím Platformy zpřístupněn.

6.3.

Pokud jste Castingovou agenturou, prohlašujete a ručíte společnosti ROLETIK,
že disponujete všemi náležitými oprávněními, právními tituly a souhlasy v souvislosti
s plněním této smlouvy, zejména, ale nikoli výlučně, informacemi importovanými
do Databází. Zejména prohlašujete, že Vaše užívání Platformy nezasahuje do práv třetích
osob a společnosti ROLETIK nevznikají žádné závazky vůči třetím osobám v důsledku
Vašeho užívání Platformy. V případě vzniku škody společnosti ROLETIK v souvislost
s porušením Vaší povinnosti dle tohoto článku 6.3. se zavazujete společnosti ROLETIK
nahradit vzniklou újmu.

6.4.

Společnost ROLETIK prohlašuje a ručí, že bez souhlasu Castingové agentury neposkytne
údaje, které do své Databáze Castingová agentura importovala žádné třetí osobě.
V případě, že třetí osoba získá přístup k údajům importovaným do Databáze Castingové
agentury a toto zpřístupnění je přičitatelné jako zaviněné jednání společnosti ROLETIK,
má daná Castingová agentura právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy:
pětset tisíc korun českých).

7.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ROLETIK

7.1.

Berete na vědomí, že společnost ROLETIK je držitelem veškerých práv k Platformě,
zejména práv duševního vlastnictví, a to bez ohledu na to, zda jsou tato práva registrována,
či nikoli.

7.2.

Ledaže se se společností ROLETIK písemně dohodne jinak, žádné ustanovení těchto
Podmínek užívání Vám nezakládá právo užívat žádné obchodní označení, názvy, ochranné
známky, softwarové značky, loga, názvy domén či jiná označení související s Platformou.

7.3.

Společnost ROLETIK Vám dává celosvětovou, bezúplatnou, nevýhradní licenci k užívání
Platformy, kterou nejste oprávnění převést nebo podlicencovat třetí osobě a která
je omezena trváním našeho smluvního vztahu podléhajícího těmto Podmínkám užívání.
Účelem licence je pouze poskytování služby Platformy.

7.4.

Nejste oprávněni jakkoli rozmnožovat, upravovat, dekompilovat, extrahovat či jinak
zasahovat do zdrojového kódu Platformy nebo jeho části. Nesmíte Platformu užívat
za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu.

7.5.

Pokud Vám společnost ROLETIK nedá výslovný písemný souhlas, nejste oprávněni
poskytovat sublicenci, zastavovat či jinak převádět práva uvedená v tomto článku 7.

7.6.

Zůstáváte držitelem autorských práv a jste odpovědní za všechna autorská díla,
která mohou být součástí obsahu, který importujete do Platformy.

8.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1.

Žádné ustanovení těchto Podmínek užívání má být vykládáno jako vylučující
nebo omezující odpovědnost společnosti ROLETIK za újmu tam, kde takové vyloučení
nebo omezení není dle platných právních předpisů možné.
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8.2.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY
A Z JAKÉHOKOLI PRÁVNÍHO TITULU, SPOLEČNOST ROLETIK ANI JEJÍ AFILACE NEBUDOU
ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ÚJMY, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, NEMAJETKOVÉ
ÚJMY, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ÚJMY (JAKO NAPŘ. NÁKLADY PRÁVNÍHO
ZASTOUPENÍ, UŠLÝ ZISK NEBO PŘÍJEM, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH
INFORMACÍ APOD.) VZNIKLÉ Z DŮVODU NEBO V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI
UŽÍVÁNÍ, PLATFORMOU NEBO DALŠÍMI SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI SPOLEČNOSTÍ
ROLETIK, KTERÉ PODLÉHAJÍ TĚMTO PODMÍNKÁM UŽÍVÁNÍ.

8.3.

Omezení odpovědnosti společnosti ROLETIK platí bez ohledu na to, zda si společnost
ROLETIK byla nebo nebyla nebo měla být vědoma možnosti vzniku této újmy.

8.4.

Celková odpovědnosti společnosti ROLETIK za přímé škody vzniklé v důsledku
nebo v souvislosti s užíváním Platformy bude omezená do výše částky, kterou jste
společnosti ROLETIK zaplatili za užívání Platformy. V případě, že jste společnosti ROLETIK
žádnou částku nezaplatili, tj. Platforma Vám byla poskytována zdarma, je výše přímé škody
omezena částkou 100.000 Kč (slovy: pětset tisíc korun českých). Přijetím těchto Podmínek
užívání souhlasíte s tím, že toto omezení výše náhrady škody s přihlédnutím ke všem
okolnostem není nepřiměřené a odpovídá očekáváním obou smluvních stran.

9.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1.

Smlouva, která je předmětem těchto Podmínek užívání, může být vypovězena kteroukoli
ze smluvních stran bez udání důvodu, a to doručením písemné výpovědi druhé smluvní
straně. Výpovědní doba je 1 měsíc od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.

Berete na vědomí a souhlasíte, že platforma může obsahovat sponzorovaný, propagační
a reklamní obsah.

10.2. Tyto Podmínky užívání představují veškeré ujednání mezi Vámi a společností ROLETIK
a uplatní se na veškeré Vaše užívání Platformy a dalších služeb poskytovaných společností
ROLETIK a zcela nahrazují jakékoli předchozí ujednání mezi Vámi a společností ROLETIK
v souvislosti s Platformou.
10.3. Souhlasíte s tím, že společnost ROLETIK Vám může zasílat oznámení, včetně těch, které se
týkají změn těchto Podmínek užívání, a to prostřednictvím emailu, běžnou poštou nebo
zveřejněním na webových stránkách Platformy.
10.4. Dohodli jsme se, že pokud Vy nebo my nevykonáváme nebo nevynucujeme výkon
nějakého zákonného oprávnění podle platných právních předpisů v souvislosti s těmito
Podmínkami užívání nebo Platformou, nebude to považováno za formální vzdání
se takového oprávnění.
10.5. V případě, že bude kterékoli ze zde uvedených ustanovení příslušným orgánem shledáno
za neplatné nebo nevymahatelné, nebude neplatnost tohoto ustanovení mít vliv
na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek užívání. Zároveň
bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení na základě dohody stran bez zbytečného
odkladu nahrazeno ustanovením s co nejvíce podobným významem a stejným
ekonomickým účinkem.
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10.6. Tyto Podmínky užívání a náš smluvní vztah se řídí platnými předpisy České republiky,
zejména občanským zákonem. K řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Podmínek
užívání jsou příslušné soudy České republiky.
10.7. Kontaktní údaje společnosti ROLETIK jsou:
•

Adresa: Chvalova 1121/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika;

•

Email: info@roletik.com

11.

AKTUALIZACE PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

11.1.

Společnost ROLETIK může čas od času tyto Podmínky užívání změnit. Účinnost těchto
změn nastává zveřejněním nového znění těchto Podmínek užívání na webu Platformy
na adrese: www.roletik.com. O této změně budete informováni.

11.2.

Rozumíte a souhlasíte s tím, že pokud budete využívat Platformu po účinnosti
aktualizovaných Podmínek užívání, je společnost ROLETIK oprávněna považovat
to za souhlas s aktualizovanými Podmínkami užívání.

Tyto Podmínky užívání byly naposledy aktualizovány dne 9.12.2019.
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