Podmínky použití SportsCoach

Webový a mobilní systém SportsCoach byl vytvořen na podporu sportovního prostředí. Pro všechny
naše uživatele a klienty stanovuje tyto podmínky pro přístup a užití systému SportsCoach (dále jen
"Podmínky").

1. Úvodní ustanovení

SportsCoach s.r.o. IČO: 05211140, Dobrovského 874/29, Ostrava 70200, provozuje a spravuje webový
a mobilní systém na stránce www.sportscoach.cz. SportsCoach s.r.o. poskytuje webové stránky a
mobilní aplikaci SportsCoach všem uživatelům a klientům zdarma a s poplatněnými službami.
Podmínky upravují práva a povinnosti osob užívajících webový a mobilní systém SportsCoach (dále jen
"Uživatel") při vstupu na webové stránky a další používání včetně souvisejících právních vztahů.
Uživatel vstupem na webové stránky SportsCoach potvrzuje, že se seznámil s aktuálně platným zněním
Podmínek a zavazuje se jimi řídit. V opačném případě nemá právo obsah webových stránek
SportsCoach užívat. SportsCoach může znění podmínek jednostranně upravovat nebo doplňovat.
Uživatele o změně Podmínek webového systému SportsCoach informuje v tomto dokumentu.
Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na www.sportscoach.cz.

2. Použití systému SportsCoach

Přístup na webové stránky a mobilní aplikaci SportsCoach a jejich používání je bezplatné. Uživatel nese
náklady, které mu vzniknou s realizací vstupu a používání SportsCoach (např. náklady na připojení k
internetu). SportsCoach není účastníkem smluvních vztahů a jakýchkoliv dalších vztahů mezi Uživateli
a klienty. Nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z jimi podmíněnými klubovými
dokumenty (stanovy, řády, pravidla, podmínky, zakládací listiny, apod.) uzavřené smlouvy, nebo jejich
dodržování stanovených vztahů, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli(např.
Sportovec) v souvislosti s klientem(např. Klub nebo Trenér). SportsCoach nabízí (část služeb bezplatně,
část jako placené služby) svůj systém klientům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu
zveřejňovaných klientem(např. Klub nebo Trenér). SportsCoach s.r.o. neodpovídá za jejich úplnost,
přesnost nebo pravdivost. Klient musí skutečně existovat. Všechna pravidla vztahující se na Uživatele
platí nerozdílně i pro klienty, pokud není řečeno jinak. V případě zmínění Uživatele a nezmínění klienta

se označení Uživatel vztahuje i na klienta. SportsCoach neručí za nepřerušenou dostupnost systému
SportsCoach, ani za nezávadnost a bezpečnost systému. SportsCoach neručí za případné škody
způsobené přerušením provozu, poruchou webového nebo mobilního systému, počítačovými viry,
ztrátou dat nebo neoprávněného přístupu k datům na systému. Některé odkazy ze systému
SportsCoach vedou na webové stránky třetích stran. SportsCoach si vyhrazuje právo kdykoli omezit či
ukončit přístup Uživatele nebo klienta do systému SportsCoach v případě shledání opodstatněných
důvodů k takové akci. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu, která může vzniknout
neoprávněným zásahem Uživatele do systému SportsCoach.

3. Popis služby, cena, způsob platby a dodání

SportsCoach je sportovní manažerský systém, primárně určen pro efektivní řízení sportovních klubů.
Je nabízen ve dvou verzích. Jedna je Demo (zdarma s omezením) a druhá je Profesionál (placená služba
bez omezení).
Cena licence Profesionál:
1 měsíc = 390,- Kč
3 měsíce = 1 170,- Kč (- případné slevy)
6 měsíců = 2 340,- Kč (- případné slevy)
1 rok = 4 680,- Kč (- případné slevy)
2 roky = 9 360,- Kč (- případné slevy)
3 roky = 14 040,- Kč vč. (- případné slevy)

Dále si sportovní kluby mohou zakoupit licenci Trenér. Díky zakoupení získává trenér veškerá
tréninková data klubu a může za klub vytvářet tréninky, potvrzovat platby členství, registrovat nové
členy do klubu, editovat členskou docházku a tréninky.

Cena licence Trenér:
1 měsíc = 99,- Kč
3 měsíce = 297,- Kč (- případné slevy)
6 měsíců = 594,- Kč (- případné slevy)
1 rok = 1 188,- Kč (- případné slevy)

Nejsme plátci DPH

Platba se provádí pomocí elektronické platební brány Gopay. Při potvrzení o provedení platby se Vám
automaticky odemkne rozhraní Profesionál nebo Trenér.

4. Ochrana osobních údajů

SportsCoach zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář. Ochrana osobních
údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů. Údaje
povinné pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních
údajů SportsCoach pro účely realizace služeb a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
Uživatel a klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je
povinen bez zbytečného odkladu editovat své osobní údaje v systému SportsCoach. Zpracováním
osobních údajů může SportsCoach, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu neurčitou. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl
poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k SportsCoach odvolat
písemným oznámením doručeným na adresu SportsCoach. V případě, že by se Uživatel domníval, že
SportsCoach nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou, v
rozporu se zákonem, může požádat SportsCoach o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu SportsCoach povinen tuto
informaci předat. SportsCoach má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatel souhlasí se
zasíláním informací souvisejících se službami SportsCoach a klientům na elektronickou adresu,
fyzickou adresu nebo telefon uvedený při registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
SportsCoach na tuto adresu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný.

Uživatel

a. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat.

b. Část obsahu systému SportsCoach je veřejně přístupná bez nutnosti zadávat osobní údaje. Na
některých stránkách vás můžeme požádat o některé osobní informace, abychom vám mohli
poskytnout služby, které požadujete. Mezi tyto osobní údaje může patřit jméno a příjmení, datum
narození, email, telefon, bydliště, a případně některé další informace. Povinné údaje poznáte podle
označení hvězdičkou. Žádné z těchto údajů zadávat nemusíte, jsou získány na základě vaší
dobrovolnosti, nicméně bez nich vám nemůžeme poskytnout službu, která je vyžaduje.

c. Použití informací Vaše údaje používáme pro dodání služeb, které požadujete, a k dalším službám,
které nabízíme jak vám, tak ostatním Uživatelům systému SportsCoach. S poskytnutými údaji
nakládáme v rozsahu nezbytném k provozování tohoto systému, včetně jejich archivace, správy a
zpřístupňování veřejnosti.

d. Závazek ochrany osobních údajů Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů a zamezit
jejich zneužívání. Respektujeme zákonná pravidla, která upravují nakládání s osobními údaji.

5. Autorská práva

Firma SportsCoach s.r.o. IČO: 05211140 na adrese Dobrovského 27, Ostrava 70200 je vlastníkem
systému SportsCoach. Webový systém a mobilní aplikace SportsCoach je autorským dílem ve smyslu
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. SportsCoach s.r.o. vykonává veškerá
majetková práva vztahující se k systému SportsCoach. Obsah systému SportsCoach nelze uchovávat,
upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila firma
SportsCoach s.r.o. předem souhlas.

6. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči SportsCoach prohlašuje a zaručuje, že:

je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným
zástupcem, veškeré údaje, které poskytuje společnosti SportsCoach, jsou pravdivé, úplné, přesné a
správné, se před zahájením užívání SportsCoach důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto
Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
pokud je mladší 18 let, rodiče či zákonní zástupci souhlasili s registrací do systému SportsCoach a těmto
podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

pokud registruje jiného Uživatele, musí registrovaný Uživatel nejdříve souhlasit s registrací do systému
SportsCoach. Registrovat do systému SportsCoach mladšího 18 let, lze pouze se souhlasem rodičů či
zákonného zástupce. Ti se také musí seznámit a souhlasit s Uživatelskými dokumenty (stanovy, řády,
registrační listiny, smlouvy, vztahy a povinnosti pro registraci do klubu, apod.).

se seznámil a plně souhlasí s Uživatelskými dokumenty (stanovy, řády, registrační listiny, smlouvy,
vztahy a povinnosti pro registraci do klubu, apod.) pokud se registruje (spojí) s jiným Uživatelem (např.
profil účtu je Klub).

v případě oprávněného podezření Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má SportsCoach
právo tyto účty zablokovat a smazat.

je povinen při užívání systému SportsCoach dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat
práva SportsCoach i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv
duševního vlastnictví.

Uživatel zejména nesmí užívat SportsCoach v rozporu s těmito Podmínkami, komerčně užívat kterékoli
části SportsCoach způsobem způsobilým poškodit SportsCoach a nebo klienty, získávat přihlašovací
jména a nebo hesla jiných Uživatelů, zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást
systému SportsCoach, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data SportsCoach, používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz
SportsCoach. Systém SportsCoach je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních
Uživatelů nebo SportsCoach a který je v souladu s jeho určením.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat
SportsCoach, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

7. Zasílání obchodních sdělení a nabídek

a) Registrací uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas s tím, aby na jím předanou adresu elektronického
kontaktu (např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) byly Poskytovatelem zasílány zprávy mající
povahu obchodního sdělení nabízející výrobky či služby.

b) Souhlas se zasíláním obchodních, resp. povahu a rozsah typu sdělení je Uživatel oprávněn
přizpůsobit v nastavení jeho Uživatelského účtu v Profilu.

8. Záruky a odpovědnost

a) Sportovní systém SportsCoach je poskytován s ohledem na vývoj a běžně dostupné technické a
obchodní standardy informační techniky aplikované v oblasti sportovního managementu.
Poskytovatel je oprávněn nikoliv však povinen Sportovní systém SportsCoach průběžně aktualizovat a
rozšiřovat o nové prvky a vlastnosti.

b) Vzhledem k technické náročnosti provozování sportovního systému SportsCoach a stupni závislosti
na službách třetích stran, Uživatelů není Poskytovatel odpovědný za zhoršenou dostupnost nebo
nefunkčnost sportovního systému SportsCoach.

c) Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost sportovního systému SportsCoach
zejména z důvodu předem plánované odstávky, údržby nebo z důvodu technických změn sportovního
systému SportsCoach, přičemž je povinen o plánovaných odstávkách Uživatele předem informovat.

d) S výjimkou uvedených v těchto podmínkách je služba poskytována bez jakýchkoliv dalších záruk.
Uživatel se souhlasem s těmito Podmínkami vzdává práva požadovat na poskytovateli jakoukoliv
náhradu nemajetkové či majetkové újmy nebo kompenzaci (včetně ušlého zisku) způsobenou v
souvislosti s užíváním služby, zejména z důvodu zhoršené dostupnosti, nefunkčnosti, zrušení, výskytu
chyb ve fungování nebo výpočtech prováděných v rámci sportovního systému SportsCoach, ztráty
uložených dat nebo jiné skutečnosti související s užíváním sportovního systému SportsCoach.

e) Za dostupnost, kvalitu, soulad zboží a služeb s nabídkou třetích stran propagovaných v rámci
sportovního systému SportsCoach, odpovídá výlučně jejich poskytovatel uvedený u příslušné nabídky.

f) Sportovní systém SportsCoach slouží také jako komunikační prostředek.

g) Případné reklamace se řeší v podobě e-mailové komunikace na info@sportscoach.cz

9. Změny a závěrečná ustanovení

a) Sportovní systém SportsCoach nesmí být uživatelem užíván způsobem odporujícím těmto
Podmínkám, právnímu řádu České republiky a právnímu řádu, ve kterém má sídlo uživatel.

b) Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu pozastavit nebo ukončit fungování
sportovního systému SportsCoach nebo změnit rozsah poskytovaných služeb, a to bez nároku na
jakoukoliv kompenzaci a bez předchozího upozornění.

c) Vzhledem k neustálému rozvoji sportovního systému SportsCoach a rozšiřování jejich funkcionalit
je Poskytovatel oprávněn tyto Podmínky SportsCoach jednostranně změnit. Nebude-li Uživatel s
novým zněním Podmínek SportsCoach souhlasit, je oprávněn svůj Uživatelský účet zrušit.

d) Rozhodne-li se Uživatel užívat sportovní systém SportsCoach i po datu nabytí účinnosti nového
znění Podmínek SportsCoach považuje se první přihlášení do systému SportsCoach po datu nabytí
účinnosti nového znění Podmínek SportsCoach za odsouhlasení této změny a učinění závazku
Uživatele řídit se novým zněním Podmínek SportsCoach.

e) Tyto Podmínky SportsCoach a smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním
řádem České republiky.

f) Pro rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s užíváním sportovního systém SportsCoach sjednávají
smluvní strany příslušnost věcně a místně příslušného soudu dle sídla Poskytovatele. Zákazník souhlasí
s tím, že daňové doklady (zejména faktury) budou elektronicky a tuto formu plně akceptuje a souhlasí
s používáním elektronických daňových dokladů. Elektronické daňové doklady (zejm. faktury) budou
Zákazníkovy přístupné v komponentě „Ekonomický systém“, „Členské příspěvky“, „Správa Členů“ a
„Správa předplatného“. Daňové doklady nebudou zasílány v listinné formě, leda by bylo toto
zapotřebí, například z důvodu jejich změny nebo opravy. Všechny právní vztahy vzniklé na základě
nebo v souvislosti se systémem SportsCoach se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu
na to odkud byl přístup a užití systému SportsCoach realizován. Je-li nebo stane-li se některé z
ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, místo takových neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinností dne 1. 1. 2018

