VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Planeta Sázkařů

Kontaktní osoba:
Martin Jekl

e-mail: info@planetasazkaru.cz

I. Úvodní ustanovení
Portál www.planetasazkaru.cz nabízí kromě sázkového zpravodajství zároveň poradenství v
oblasti kurzového sázení na sportovní události.
Zájemce, který chce dostávat naše tipy, se musí nejen zaregistrovat, ale i uhradit poplatek za
náš servis a řídit se podle níže uvedených všeobecných podmínek, upravujících práva, která
vznikají mezi provozovatelem webu Planeta sázkařů (dále jen "provozovatel") a registrovanými
uživateli v souvislosti s poskytováním placených služeb sázkového poradenství (dále jen
"poradenství").

II. Registrace
Registrovaným uživatelem Planety sázkařů může být pouze fyzická osoba mající plnou
způsobilost k právním úkonům. Zároveň tato osoba musela nabýt plnoletosti (rozumíme
minimální věk 18 let).
Registraci provádí uživatel prostřednictvím vyplnění registračního formuláře, který je uveden
na našich webových stránkách www.planetasazkaru.cz (dále jen na "webu").
Uživatel zakliknutím souhlasu s obchodními podmínkami a následným potvrzením svého
souhlasu prostřednictvím e-mailu potvrzuje, že se seznámil s našimi všeobecnými podmínkami,
zároveň jim rozumí, a to v plném rozsahu, a úplným dokončením registrace vyjadřuje souhlas
s těmito podmínkami.
Provozovatel si vyhrazuje právo na zamítnutí všech registrací, které se mu zdají podezřelé,
jejichž kontaktní údaje jsou totožné s kontakty již zaregistrovaných uživatelů, či v případě, že
se o registraci pokouší opětovně uživatel, kterému už bylo členství v minulosti z důvodu
porušení všeobecných podmínek zrušeno.
Zároveň se provozovatel zavazuje, že osobní údaje (vč. kontaktních informací, jimiž jsou emailová adresa a telefonní číslo), které mu byly poskytnuty, nepředá třetím osobám.

III. Práva a povinnosti
Provozovatel je povinen poskytovat platícímu uživateli jím zvolené tipy na jím zvolené
sportovní události dle jeho nejlepšího úsudku za účelem zisku. Počet tipů za dané období může
být libovolný.
Provozovatelem zvolené tipy včetně těch dosud neodehraných najde platící uživatel v uzavřené
sekci. Historie odehraných tipů je na webu viditelná i pro běžné návštěvníky.

IV. Upozornění
Provozovatel vzhledem k povaze činnosti žádným způsobem nemůže garantovat platícímu
uživateli zisk. Dále je přísně zakázáno nabízet nebo jakkoli jinak zpeněžovat data provozovatele
a jejich poskytování třetím osobám. Uživatelský účet je pouze daného uživatele. Pokud dojde
k odhalení či podezření užívání účtu třetí osobou, provozovatel podnikne kroky vedoucí k
trvalému či dočasnému zablokování účtu, a to bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazené
částky, pokud má uživatel, který je stíhaný za porušení všeobecných podmínek, právě
předplacené služby.
Provozovatel apeluje na všechny uživatele, kteří do nabízeného poradenství zainvestovali, aby
sázeli se vší rozvahou a podle jedinečného investičního know-how, které obdrželi formou
elektronické brožury, a které je sestaveno za účelem maximalizace potenciálních výdělků.
Finanční prostředky se v případě záporného zisku v předplaceném obdodí klientům nevrací,
avšak jako plnohodnotnou kompenzaci provozovatel v takové situaci poskytuje placené
členství na jedno další předplatitelné období (obvykle kalendářní měsíc, případně bude klient
osobně kontaktován) zcela zdarma.
Přesná hodnota kurzů, které jsou uvedeny v historii tipů, jsou kurzy, ve kterých dané sázky
vsadil náš firemní zaměstnanec. Tento kurz je také vepsán do monitorované historie pomocí
třetí strany, takže všechny uvedené statistiky vychází z těchto kurzů. Platící uživatel vždy může
požadovat důkaz o tom, že daný kurz skutečně šel vsadit a provozovatel mu jej poskytne, v
opačném případě příslušné pochybení zdůvodní a platící uživatel za každé pochybení může a
nemusí požadovat odškodné ve výši 10 % měsíčního poplatku, které může využít
prostřednictvím odpovídající slevy v dalším předplaceném období.

Jeden platící uživatel může z důvodu zamezení neakceptovatelného chování ze strany klienta
požádat o předložení konkrétního tiketu 3x za své předplacené období. Za případný pokles
kurzu už ale provozovatel nemůže z logiky věci nést zodpovědnost. Sázení pokleslých kurzů
může, ale nemusí mít vliv na vykázaný čistý zisk klienta v daném období a je vždy na jeho
úvaze, zda se rozhodne vsadit případný pokleslý kurz. Posouzení ziskovosti daného období
vychází vždy z oficiálních statistik, které jsou vytvořeny pomocí nezávislé třetí strany a shodují
se s historií tipů uvedenou na webu.

V. Zrušení registrace a reklamace

Každý uživatel má právo kdykoliv zrušit svoji registraci, a to zcela bezplatně. Zrušit svoji
registraci (svůj uživatelský účet) může pomocí tlačítka "Smazat účet" na svém profilu.
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli účet, který je vyhodnocen jako účet porušující
všeobecné podmínky, zároveň je okamžitý důvod ke zrušení registrace jakékoliv jednání, které
je v rozporu s příslušnými právními předpisy.
Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků. Pokud by platící
uživatel svůj účet rušil z důvodu nefunkčnosti serveru a po šetření by se jeho domněnka
potvrdila, má tento uživatel právo nárokovat si vrácení poplatku za měsíc, který reklamuje. Na
pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě, že uživatel chce reklamovat jakýkoliv problém spojený s našimi službami, může
reklamaci

provést

prostřednictvím

e-mailu

na

adresu

provozovatele

webu:

info@planetasazkaru.cz
Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího
přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o vyřízení reklamace.

VI. Ochrana osobních údajů
Registrací a následným potvrzením svého souhlasu s obchodními podmínkami Planety sázkařů
prostřednictvím e-mailu uživatel souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném
znění, i zároveň i se směrnicí GDPR, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů

provozovatelem, z důvodu zařazení do provozovatelovy databáze, plnění práv a povinností
spolu s poskytovanou službou. Tento souhlas je uživatelem poskytován dobrovolně a má právo
ho kdykoli, po uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli, odvolat. Vždy však až po
úplném uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli. Uživatel zároveň bere na vědomí
jeho právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 zák. č. 101/2000 Sb. a § 21 zák.
č. 101/2000 Sb.
Uživatel je srozuměn s poskytnutím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem
umožnění plnění jím předplacené služby v plném rozsahu. Zároveň souhlasí s tím, že veškerý
obsah komunikace (včetně osobních údajů), bude provozovatelem zaznamenáván a uchován
nejen po dobu trvání registrace, ale i po dobu potřebnou k výkonu práv a povinností v
souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace, ale i během ní je provozovatel
oprávněn záznam použít pouze za účelem ochrany svých práv, která vyplývají ze vztahu mezi
ním a uživatelem. Čímž rozumíme výhradně důkazní prostředek v soudním, správním či jiném
řízení.
Provozovatel se zavazuje k tomu, že všechny osobní údaje, s jejichž zpracováním uživatel
souhlasil, jsou uchovávány pouze v zašifrované databázi, která není veřejně přístupná či
dohledatelná a tyto údaje nebudou předány třetím osobám.
Provozovatel se zavazuje k tomu, že uživatel má právo kdykoliv bez udání důvodů smazat svůj
účet, viz bod IV. Tímto krokem se z databáze odstraní všechny osobní údaje, které provozovatel
uchovával.
Provozovatel se zavazuje k tomu, že po uživateli vyžaduje pouze osobní údaje, které jsou
nezbytně nutné z důvodu umožnění plnění sjednaných služeb.
Provozovatel se zavazuje k tomu, že nebude využívat poskytnuté osobní údaje k šíření obsahu,
který nesouvisí přímo s kurzovým sázením, sázkovým poradenstvím a samotnou Planetou
sázkařů.
Provozovatel se zavazuje, že uživatel byl patřičně obeznámen s obchodními podmínkami a měl
možnost souhlas s jejich platným zněním neučinit. Dokud uživatel nepotvrdil svůj souhlas také
prostřednictvím e-mailové adresy, nemá provozovatel právo využívat uživatelem poskytnuté
osobní údaje. Uživatel je tímto obeznámen s tím, že provozovatel může vždy dohledat a tedy
dokázat přesné datum a čas, kdy majitel osobních údajů souhlasil se zpracováním svých
osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení
Naše všeobecné podmínky se řídí příslušnými právními normami a jsou aktivní ode dne 14.
března 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky měnit, přičemž jejich
platnost nabývá den účinnosti vždy 15. den od data změny. Uživatel bude o těchto změnách
vždy informován a bude mít právo registraci zrušit, nelze však nárokovat vrácení peněz.

