VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZADAVATELE K NALEZENÍ VHODNÝCH
REKLAMNÍCH NÁVRHŮ ČI JINÝCH DĚL OD NEZÁVISLÝCH AUTORŮ
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky") obsahují úpravu práv a povinností smluvních stran pro
smlouvy uzavřené podle těchto Podmínek, kde na jedné straně vystupuje společnost The Future Bakery
s.r.o., ICO: 241 68 858, se sídlem Praha 7, Holešovice, Osadní 774/35, PSČ 170 00, jako
zprostředkovatel (dále jen „Zprostředkovatel") a na straně druhé jakákoli fyzická či právnická osoba v
postavení zadavatele reklamy či jiného díla (dále jen „Zadavatel"), coby zájemce o prezentaci zadání
reklamy či jiného díla a zprostředkování případné navazující příležitosti získat návrhy řešení jím
zadávané reklamy či jiného díla od autorů nebo zhotovitelů, obojí prostřednictvím internetového portálu
www.futurebakerv.cz.

1.2

Zprostředkovatel je provozovatelem internetového portálu www.futurebakery.cz vytvářejícího
internetovou platformu pro Zadavatele, na straně jedné, a autory / zhotovitele reklamních sdělení a
jiných děl, na straně druhé, prostřednictvím které Zadavatelé prezentují své zadání / poptávky po
vytvoření a dodání reklamních sdělení či jiných prvků reklamy a propagace (zejména slogany, názvy,
headliny, také fotografie, grafická, typografická či jiná řešení) anebo jiných děl (vše dále společně jen
„Dílo") pro svou reklamu / propagaci či jinou aktivitu nebo účel, a autoři / zhotovitelé v reakci na
takovou poptávku prezentují své nabídky příslušného Díla pro daného Zadavatele, a to prostřednictvím
Zprostředkovatele.

1.3

Za podmínek dále stanovených bude v rámci portálu www.futurebakery.cz každému Zadavateli
Zprostředkovatelem umožněno prezentovat své zadání / poptávku po vytvoření Díla (tzv. brief), přičemž
písemným odsouhlasením (e-mailová forma postačí) konkrétních podmínek briefu mezi Zadavatelem a
Zprostředkovatelem dochází mezi Zprostředkovatelem a Zadavatelem k uzavření smlouvy o
zprostředkování ve smyslu těchto Podmínek, tj. k uzavření smlouvy, kterou se Zprostředkovatel
zavazuje pro Zadavatele zajistit možnost zveřejnit stanoveným způsobem a za stanovených podmínek
prostřednictvím portálu www.futurebakery.cz poptávky Zadavatele po Díle (brief, briefy) a
zprostředkovat mu tak příležitost případně uzavřít s příslušným autorem (autory) / zhotovitelem
(zhotoviteli) (dále jen „autor“ či „autoři“) smlouvu ohledně jeho (jejich) návrhu (návrhů) Díla, a
Zadavatel se za uvedené zavazuje Zprostředkovateli uhradit sjednanou odměnu (dále jen „Smlouva o
zprostředkování").

2.

BRIEFY / UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

2.1

Účastnit se na předmětné platformě www.futurebakery.cz v pozici Zadavatele, tj. stát se Zadavatelem a
mít právo uzavřít se Zprostředkovatelem Smlouvu o zprostředkování mohou pouze (a) všechny fyzické
osoby, které dosáhly věku 18-ti let, jsou plně svéprávné a splní další podmínky stanovené níže a (b)
řádně založené a existující právnické osoby, které splní další podmínky stanovené níže.

2.2

Každá osoba, která má zájem stát se Zadavatelem, zašle Zprostředkovateli e-mailem na emailovou
adresu info@futurebakery.cz poptávku nebo na internetových (webových) stránkách
www.futurebakery.cz řádně vyplní poptávkový formulář, v němž musí správně, úplně a pravdivě uvést
(vyplnit) všechny své následující povinné údaje (tyto údaje, pro vyloučení pochybností, musí být
obsaženy také v e-mailové poptávce):
a) jméno a příjmení / obchodní firma;
b)

datum narození / identifikační číslo;

c)

kontaktní e-mailová adresa;

d) kontaktní telefonní číslo; a
e) souhlas se zpracováním osobních a dalších údajů a těmito Podmínkami.
Součástí poptávky může být rovněž rovnou návrh tzv. briefu (viz čl. 2.5 níže)

Nevyplní-li zájemce řádně v e-mailu či přihláškovém formuláři všechny shora uvedené povinné údaje,
bude Zprostředkovatelem na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou; neupraví-li zájemce
poptávkový formulář ve smyslu instrukce Zprostředkovatele, nemá Zprostředkovatel povinnost k jeho
poptávce přihlížet. Po obdržení řádné poptávky Zprostředkovatel zašle zájemci e-mail s návrhem výše
zprostředkovatelské provize. Okamžikem, v němž zájemce doručí Zprostředkovateli e-mailovou zprávu,
ve které odsouhlasí výši provize, se daná osoba stává Zadavatelem a dochází k uzavření Smlouvy o
zprostředkování mezi Zadavatelem a Zprostředkovatelem, přičemž po dobu trvání příslušné Smlouvy o
zprostředkování má Zadavatel právo za podmínek stanovených těmito Podmínkami využívat platformu
www.futurebakery.cz k prezentaci svých poptávek.
2.3

Bez ohledu na cokoliv v těchto Podmínkách uvedené si Zprostředkovatel vyhrazuje právo dle své
výlučné volby jakýkoliv poptávkový formulář či e-mail osoby, která má zájem stát se Zadavatelem,
odmítnout i bez uvedení důvodu.

2.4

Každý Zadavatel je vždy v rámci komunikace se Zprostředkovatelem i případně (za stanovených
podmínek) autory povinen uvádět pravdivé a úplné údaje. Zprostředkovatel však nenese žádnou
odpovědnost za správnost či úplnost žádných takových údajů.

2.5

Zadavatel, který má zájem o prezentaci své poptávky na řešení Díla, zašle Zprostředkovateli na jeho emailovou adresu uvedenou výše svůj tzv. brief, tj. zadání / poptávku řešení Díla, o jejíž uveřejnění
(prostřednictvím Zprostředkovatele) na stránkách www.futurebakery.cz má zájem.
Každý brief musí obsahovat alespoň následující základní údaje:
a) identifikaci Zadavatele (a určení loga Zadavatele);
b) specifikaci předmětu Díla (s uvedením názvu příslušného projektu, pro který má být Dílo
vytvořeno);
c)

komplexní popis projektu, pro který má být Dílo (návrh jeho řešení) vytvořeno;

d)

lhůta pro předložení návrhů ze strany autorů;

e)
f)

lhůta pro posouzení a vyhodnocení návrhů;
licenční či jiné obdobné podmínky, za nichž bude Zadavatel oprávněn Dílo, ať již půjde o dílo, které
má charakter díla autorského ve smyslu autorského zákona, či nikoli, užívat (pokud nebude
stanoveno jinak, bude platit, že Zadavatel má zájem získat výhradní neomezenou licenci či jiné
obdobné oprávnění k užití ve smyslu a v rozsahu čl. 5 níže); a

g) návrh výše odměny za vytvoření Díla a poskytnutí licence či jiného obdobného oprávnění k jejímu
užití.
Zprostředkovatel je následně oprávněn (nikoliv však povinen) posoudit, že příslušných brief splňuje
uvedené náležitosti i další podmínky stanovené těmito Podmínkami, a pokud bude mít za to, že nikoliv
či že by doporučoval brief věcně doplnit/upravit, aby jeho zadání bylo pro autory jasnější, přesnější či
jinak vhodnější, sdělí tuto skutečnost (e-mailem) Zadavateli a doporučí mu příslušná doplnění/úpravy a
bude s ním v dané věci komunikovat. V každém případě však platí, že Zprostředkovatel není povinen
zveřejnit brief, pokud má důvodně za to, že brief je v rozporu s těmito Podmínkami (viz zejména viz čl.
4 níže).

2.6

Po úspěšném dokončení případné procedury dle předchozího odstavce (která bude obvykle trvat 3
pracovní dny od okamžiku řádného a úplného doručení briefu Zadavatele Zprostředkovateli, případně do
3 pracovních dnů od okamžiku doručení briefu doplněného/upraveného, ledaže si posouzení briefu či
jeho doplnění/změn vyžádá delší čas zejména z ohledem na případnou složitost věci) Zprostředkovatel
stanoveným způsobem na www.futurebakery.cz zpřístupní/zveřejní finální brief potenciálním autorům.
Vyplněním údajů do poptávkového e-mailového či internetového formuláře i údajů do briefů Zadavatel
prohlašuje a potvrzuje, že všechny jím zadané údaje jsou správné, úplné a pravdivé a dále, že Zadavatel
splňuje obecné podmínky pro účast na platformě ve smyslu tohoto čl. 2, a že výslovně a bezpodmínečně
souhlasí s těmito Podmínkami (a dále také, že se důkladně seznámil a souhlasí se všeobecnými
obchodními podmínkami platnými pro autory, kteří se platformy účastní, jejichž text je také zveřejněn
na www.futurebakery.cz), zavazuje se Podmínky dodržovat a prohlašuje, že se s nimi předem v plném
rozsahu seznámil a že jim rozumí; pokud je či se stane toto prohlášení Zadavatele nepravdivým,
nesprávných či neúplným (byť i jen v části) nebo pokud poruší tyto Podmínky jakýmkoli jiným
způsobem, je Zprostředkovatel oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy o zprostředkování, a pokud již

byla uzavřena, je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od příslušné Smlouvy o zprostředkování a
odstranit ze systému jakékoli sdělení Zadavatele (včetně všech briefů).

3.

DOBA TRVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ PROVIZE

3.1

Smlouva o zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Zadavatelem je uzavírána na dobu neurčitou,
avšak nelze ji vypovědět či jinak zrušit, pokud již byl na www.futurebakery.cz zveřejněn brief (briefy)
Zadavatele, před uplynutím poslední lhůty, která je určena Zadavatelem v jeho briefu (briefech) jako
doba pro vyhodnocení předložených návrhů Díla (viz čl. 2.4 písm. e) těchto Podmínek).

3.2

Zadavatel se zavazuje uhradit Zprostředkovateli základní provizi - odměnu, která je stanovena na
základě dohody Zadavatele a Zprostředkovatele při uzavírání Smlouvy o zprostředkování podle čl. 2.2
těchto Podmínek. Nedohodnou-li Zprostředkovatel a Zadavatel písemně jinak, je tato základní odměna
ohledně každého briefu splatná v plné výši do 5-ti dnů ode dne, ve kterém Zprostředkovatel zveřejní
příslušný brief Zadavatele v příslušné sekci na stránkách www.futurebakery.cz, a to bezhotovostním
převodem ve prospěch bankovního účtu Zprostředkovatele č.ú. 8900192091/2600, vedeném v Citibank
Europe plc, Bucharova 2641/14, Praha 5 - Stodůlky, 158 02. Po provedené úhradě vystaví
Zprostředkovatel Zadavateli příslušný daňový doklad. K příslušné částce odměny - provize vypočtené
dle čl. 2.2 bude vždy připočtena a Zadavatelem uhrazena také DPH v zákonné výši.

3.3

V případě, že v souvislosti s příslušným briefem Zadavatel vybere více než jeden vítězný návrh řešení
Díla, má Zprostředkovatel nárok na dodatečnou provizi ve výši odpovídající výši základní provize za
každý vítězný návrh nad rámec jednoho (jediného) vítězného návrhu (jinými slovy: Zadavatel uhradí
Zprostředkovateli částku odpovídající výši základní provize za každý vítězný návrh); tato dodatečná
odměna je splatná v plné výši do 5-ti dnů ode dne, ve kterém Zadavatel oznámil Zprostředkovateli
výsledky svého posouzení podle těchto Podmínek, z nichž plyne, že zvolil více než jeden vítězný návrh.
Dodatečná odměna je splatná bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
Zprostředkovatele č.ú. 8900192091/2600, vedeném v Citibank Europe plc, Bucharova 2641/14, Praha 5
- Stodůlky, 158 02. Po provedené úhradě vystaví Zprostředkovatel Zadavateli příslušný daňový doklad.
K příslušné částce odměny - provize vypočtené dle čl. 2.2 bude vždy připočtena a Zadavatelem uhrazena
také DPH v zákonné výši.

3.4

Pro vyloučení pochybností Zadavatel prohlašuje, že zveřejněním briefů Zadavatele v příslušné sekci na
stránkách www.futurebakery.cz Zprostředkovatel splní svou povinnost zprostředkovat pro Zadavatele
uzavření příslušné smlouvy/smluv ve smyslu čl. 1.3 těchto Podmínek.

3.5

Při uzavírání Smlouvy o zprostředkování podle čl. 2.2 těchto Podmínek si Zadavatel může vymínit, aby
příslušnou smlouvu s autorem / zhotovitelem vítězného návrhu uzavřel pro Zadavatele přímo
Zprostředkovatel. Jestliže tak Zadavatel učiní, potom platí, že tím Zadavatel uděluje Zprostředkovateli
plnou moc k tomu, aby Zprostředkovatel Zadavatele v plném rozsahu zastupoval ve věci vyjednání
podmínek a uzavření (podpisu) příslušné smlouvy s autorem / zhotovitelem příslušného Díla (viz též čl.
5.2 a 5.3 těchto podmínek), přičemž pokud jde o rozsah oprávnění, které má Zadavatel takovou
smlouvou získat, je tento rozsah specifikován níže v těchto podmínkách (viz čl. 5.3), a pokud jde o výši
úplaty, je tato specifikována v briefu Zadavatele (není-li mezi Zadavatelem a Zprostředkovatelem
písemně odsouhlasena jiná výše úplaty). Zprostředkovatel v souvislosti s uvedeným zmocněním bude
rovněž povinen vypořádat úplatu podle příslušné smlouvy, přičemž takto Zprostředkovatelem
vynaložený náklad se Zadavatel zavazuje Zprostředkovateli v plné výši nahradit (s tím, že tato náhrada
bude Zprostředkovateli zaplacena předem, tedy Zprostředkovatel nebude povinen uzavřít smlouvu
s autorem / zhotovitelem a vypořádat úplatu pro autora / zhotovitele předtím, než sám obdrží příslušné
finanční prostředky od Zadavatele). Tato náhrada je splatná do 5-ti dnů ode dne, ve kterém
Zprostředkovatel oznámil Zadavateli, že příslušná smlouva s autorem bude uzavřena; náhrada bude
zaplacena bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Zprostředkovatele č.ú.
8900192091/2600, vedeném v Citibank Europe plc, Bucharova 2641/14, Praha 5 - Stodůlky, 158 02. Po
provedené úhradě vystaví Zprostředkovatel Zadavateli příslušný daňový doklad.

3.6

V případě, že Zadavatel ve shora uvedené lhůtě, či případně ve lhůtě sjednané zvláštní písemnou
dohodou se Zprostředkovatelem, neprovede úhradu provize – odměny a/nebo nákladů podle čl. 3.5 výše,
je Zprostředkovatel oprávněn od příslušné Smlouvy o zprostředkování odstoupit (postačí e- mailová

forma odstoupení) s okamžitou účinností, odstranit příslušný brief (briefy) ze stránek
www.futurebakery.cz a oznámit, že daná poptávka (poptávky) Zadavatele byla zrušena;
Zprostředkovatel j e v takovém případě oprávněn odmítnout veškeré případné návrhy Děl, které mu v
reakci na dotčený brief (briefy) budou zaslány ze strany jednotlivých autorů. Tím není dotčen nárok
Zprostředkovatele na úhradu odměny ani na náhradu případné škody..
4.

POŽADAVKY NA DÍLO

4.1

Žádný z briefů Zadavatele (resp. žádný jejich návrh) nesmí poptávat vytvoření Díla, jehož obsah, užití či
umístění na webové stránky www.futurebakery.cz by bylo v rozporu s těmito Podmínkami, platnými
právními předpisy či kodexy (zejména Kodexem reklamy) anebo dobrými mravy, zasahovalo by do práv
třetí osoby či by šlo o jinak nepřípustné reklamní či jiné sdělení nebo dílo (za nepřípustné reklamní či
jiné sdělení nebo dílo se považuje zejména cokoliv urážlivého nebo hanlivého, obsahujícího prvky
pornografie či odkazy na erotické nebo obdobné výrobky nebo služby, zobrazující alkohol - ledaže jde o
reklamu na alkohol, cigarety a/nebo jiné tabákové výrobky - ledaže jde o reklamu na tabákové výrobky,
či omamné a/nebo psychotropní látky anebo jejich konzumaci, vulgárního, hanobícího národ, etnickou
skupinu, rasu, náboženské nebo politické přesvědčení a/nebo sexuální orientaci, podněcujícího k
nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcujícího násilí proti skupině
obyvatelů a/nebo proti jednotlivci či násilí zobrazující nebo jej jinak podněcující, obsahujícího
poplašnou zprávu, podněcujícího k spáchání trestného činu či přestupku, zasahujícího do práva na
ochranu osobnosti či jiného práva třetí osoby).

4.2

Zadavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za obsah svých briefu je plně odpovědný Zadavatel, a že
za obsah Díla a jeho soulad s právními předpisy, normami, těmito Podmínkami a dobrými mravy je plně
odpovědný její autor.

5.

POSTUP STRAN PO ZVEŘEJNĚNÍ BRIEFU / LICENCE (OPRÁVNĚNÍ K UŽITÍ DÍLA)

5.1

V rámci procesu schvalování briefu Zadavatele (viz čl. 2.5 shora) Zprostředkovatel a Zadavatel
dohodnou (emailem či jinak), zda Zadavatel bude mít zájem, aby mu Zprostředkovatel předal všechny
návrhy řešení Díla, které v reakci na daný brief budou autory předloženy, či zda bude mít zájem, aby
Zprostředkovatel provedl jejich určitou základní selekci (např. vyřadil návrhy, které zjevně neodpovídají
briefu) a předal jen vybrané návrhy. Pokud však nebude výslovně sjednáno jinak, platí, že
Zprostředkovatel poskytne všechny návrhy bez jakákoliv selekce (s výhradou uvedenou dále). V každém
případě však bez ohledu na uvedené platí, že Zprostředkovatel je oprávněn (nikoliv však povinen)
kdykoliv vyřadit a dále neposkytnout jakýkoliv návrh autora, který by byl v rozporu s právními předpisy
či všeobecnými obchodními podmínkami platnými pro účast autorů v rámci platformy. Zprostředkoval
poskytne příslušné návrhy autorů Zadavateli po uplynutí příslušné lhůty pro předkládání návrhů Děl dle
daného briefu, a to tak, že je zašle Zadavateli na jeho e-mailovou adresu.

5.2

Zadavatel poté po skončení lhůty pro předkládání návrhů Díla dle daného briefu provede v příslušné
lhůtě stanovené v briefu (viz čl. 2.5 shora) vyhodnocení všech předložených návrhů Díla podle svého
výlučného uvážení a nejpozději do konce této lhůty informuje písemně Zprostředkovatele, zda a o který
návrh/návrhy má zájem, případně jej informuje, že o žádný z předložených návrhů nemá zájem. V
případě, že Zadavatel Zprostředkovateli sdělí, že má zájem o některý/é z návrhů, informuje
Zprostředkovatel o této skutečnosti příslušného autora/autory tohoto návrhu / těchto návrhů a
zprostředkuje přímý kontakt mezi Zadavatelem a autorem/autory k dalšímu jednání mezi nimi, zejména
pak ohledně uzavření písemné licenční či jiné obdobné smlouvy mezi nimi ohledně příslušného
návrhu/návrhů.
Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že dle čl. 5 všeobecných obchodních podmínek platných pro
účast autorů v rámci platformy www.futurebakerv.cz, platí, že okamžikem, kdy bude autor
Zprostředkovatelem informován o tom, že Zadavatel jeho návrh Díla zvolil (zejména emailem), uděluje
autor Zadavateli úplatnou (výše odměny a způsob a podmínky její úhrady budou stanoveny v
příslušném briefu Zadavatele, avšak v každém případě je úhrada podmíněna uzavřením písemné
smlouvy mezi Zadavatelem a autorem obsahující přinejmenším platné ujednání ohledně licence či

5.3

jioného obdobného oprávnění Zadavateli k užití příslušného návrhu v souladu s podmínkami briefů a
těchto Podmínek) výhradní licenci či jiné obdobné výhradní oprávnění k užití předmětného návrhu (či
kterékoliv jeho části či složky, ať již v původní podobě či po jakémkoliv zpracování, spojení, zásahu či
jiné změně) a to bez ohledu na to, zda Dílo má charakter díla autorského či nikoli, přičemž Zadavatel
bude oprávněn Dílo zpracovat, zasahovat do něj, dělit na části či složky, spojit Dílo či zařadit do jiných
autorských či jiných děl, zveřejnit jej v jakýchkoli médiích atp.) pro účely zamýšlené reklamy a
propagace či jiné aktivity nebo účelu, jak uvedeno v příslušném briefu, a dále s tím, že (i) Zadavateli je
licence (či jiné obdobné oprávnění k užití) poskytnuta ke všem způsobům užití, zejména způsobům užití
ve smyslu § 12 a násl.autorského zákona, bez omezení množstevního, časového (tj. v případě díla
autorského po celou dobu trvání majetkových práv k Dílu) či teritoriálního, (ii) Zadavatel nebude
povinen poskytnutou licenci či jiné obdobné oprávnění využít, (iii) Zadavatel bude moci oprávnění
tvořící součást poskytnuté licence, jakož i veškerá a/nebo kterákoli ostatní nabytá oprávnění poskytnout
zcela nebo zčásti třetí osobě formou podlicence (§ 2363 občanského zákoníku) či formou postoupení
licence (§ 2364 občanského zákoníku, přičemž se vylučuje aplikace § 2364 odst. 2 občanského
zákoníku), s tím, že Zadavatel bude oprávněn tak učinit úplatně i bezúplatně, opakovaně bez jakéhokoli
množstevního či jiného omezení a je oprávněn tak učinit i ohledně jen některých získaných oprávnění
odděleně či jen ohledně části předmětu těchto oprávnění, (iv) Zadavatel bude oprávněn udělit podlicenci
i s právem další podlicence či podlicencí a stejně tak bude oprávněn postoupit práva s právem jejich
dalšího i opakovaného postoupením, (v) autor souhlasí s tím, že jeho autorství či jiné podílení se na
realizaci Díla nemusí Zadavatel uvádět a ani není povinen poskytnout autorovi rozmnoženinu díla, a
dále autor není oprávněn odstoupit od takové licenční či jiné obdobné smlouvy pro nečinnost
Zadavatele ani pro změnu přesvědčení autora a není oprávněn takovou smlouvu vypovědět, s tím, že
uutor nemá právo na autorskou korekturu. Zadavatel však výslovně bere na vědomí, že pro to, aby
takto poskytnutá licence mohla být licencí výhradní, je třeba písemné smlouvy mezi Zadavatelem a
autorem ohledně poskytnutí výhradní licence.
6.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1

Ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je správcem
osobních údajů Zadavatele Zprostředkovatel.

6.2

Zadavatel uděluje svůj výslovný bezvýhradný souhlas k tomu, aby Zprostředkovatel shromažďoval a
zpracovával jím uvedené osobní údaje, a to pro účely vytvoření a provozu platformy
www.futurebakery.cz a vedení související agendy, a dále pro účely nabízení obchodu a/nebo služeb
dotčenému subjektu údajů ze strany Zprostředkovatele. Zadavatel dále uděluje svůj souhlas k tomu, aby
shromažďování a zpracování jeho osobních údajů pro Zprostředkovatele případně zajišťovala třetí osoba
jako zpracovatel ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Zadavatel uděluje souhlasy dle tohoto
článku na dobu neurčitou.

6.3

Zprostředkovatel a uvedený zpracovatel se zavazují dbát o to, aby Zadavatelé v souvislosti se
shromažďováním a zpracováním jejich osobních údajů neutrpěli újmu na svých právech, a zavazují se
přijmout taková technická opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými
zásahy a přístupy ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy,
jakož i před jiným zneužitím.

6.4

Zadavatelé berou na vědomí a souhlasí, že jejich osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným
zaměstnancům a pracovníkům Zprostředkovatele, výše zpracovatele a/nebo příslušnému autorovi /
autorům návrhů Díla; tyto osoby jsou ohledně osobních dat účastníků vázány povinností mlčenlivosti.
Zadavatelé berou dále na vědomí, že mají (i) právo přístupu k jejich osobním údajům, (ii) právo na
opravu jejich osobních údajů, (iii) právo požádat Zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení v
případě, že se dotčený subjekt bude domnívat, že Zprostředkovatel nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu
se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo
likvidace osobního údaje), přičemž nebude-li jeho žádosti vyhověno, má takový subjekt právo obrátit se
na Úřad pro ochranu osobních údajů (může tak učinit i přímo, tj. bez předchozí žádosti určené
Zprostředkovateli nebo zpracovateli).

6.5

Zadavatel potvrzuje, že osobní údaje v rámci registrace poskytuje dobrovolně, tj. není nijak (na základě
zákona či jinak) povinen své osobní údaje poskytnout. Tím není nijak dotčeno ustanovení čl. 2.2 těchto
Podmínek.

7.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

7.1

Zprostředkovatel nenese ve vztahu k Zadavateli žádnou odpovědnost za jednání či opomenutí žádného
autora návrhu Díla ani za právní přípustnost / právní čistotu, právní, věcný, technický ani jiný aspekt
žádného návrhu Díla od žádného autora. V této souvislosti se také vylučuje ust. § 2452 občanského
zákoníku.

7.2

Zprostředkovatel není povinen Zadavatele žádným způsobem informovat o žádných skutečnostech v
souvislosti s žádným autorem či jeho návrhem Díla, není povinen jakkoli působit na autora Díla, aby
plnil podmínky briefu či uzavřel se Zadavatelem písemnou licenční smlouvu, není povinen uchovávat
jakékoli doklady ani data, zejména v souvislosti s příslušným briefem a/nebo návrhem Díla kteréhokoliv
autora.

7.3

Zprostředkovatel žádným způsobem neručí za, ani jakkoliv jinak negarantuje, žádné plnění ze strany
žádných autorů, zejména ve vztahu k jakékoliv licenci či smlouvě.

7.4
7.5

Zprostředkovatel není povinen řídit se pokyny Zadavatele.
Zprostředkovatel není odpovědný za případnou přechodnou nefunkčnost webových stránek
www.futurebakery.cz.

7.6

Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že neuzavření, zánik či neplnění písemné (licenční či jiné
obdobné) smlouvy mezi Zadavatelem a autorem (autory) nemají žádný vliv na povinnost Zadavatele
zaplatit Zprostředkovateli jeho odměnu - provizi podle těchto Podmínek (závazek Zprostředkovatele
spočívá pouze ve zprostředkování příležitosti).

7.7

Zadavatel bere na vědomí, že technickou správu stránek www.futurebakerv.cz. jakož také plnění
určitých povinností Zprostředkovatele podle těchto Podmínek Zprostředkovatel může zajišťovat
prostřednictvím třetích osob (zejména tzv. administrátora/ů).

8.

EXKLUZIVITA

8.1

Zadavatel není oprávněn bez předchozíhovýslovného písemného souhlasu Zprostředkovatele přímo
kontaktovat žádného autora, o němž se dozvěděl od Zprostředkovatele v souvislosti se Smlouvou o
zprostředkování (a to ani v budoucnu), a nabízet mu jakoukoli spolupráci, uzavřít s ním jakoukoliv
dohodu či smlouvu či od něj přijímat jakékoliv plnění (zejména ohledně jakéhokoliv návrhu reklamního
sdělení či jiného kreativního či jiného díla), pokud nejde o smlouvu/plnění zprostředkované Zadavateli v
rámci existující řádné Smlouvy o zprostředkování, ohledně nichž Zadavatel Zprostředkovateli uhradil
příslušnou odměnu - provizi. V případě, že Zadavatel poruší shora uvedené závazky, má
Zprostředkovatel nárok na zaplacení provize ve výši v místě a čase obvyklé, přinejmenším však ve výši
5% z hodnoty příslušného autorova plnění.

9.

ZÁNIK SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

9.1

Smlouvu o zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Zadavatelem je možné ukončit na základě jejich
vzájemné písemné dohody (přičemž písemná forma se považuje za dodrženou i případě dohody uzavřené
prostřednictvím elektronické - emailové komunikace).
Zprostředkovatel je oprávněn od Smlouvy o zprostředkování odstoupit v případech stanovených v těchto
Podmínkách. Odstoupení může být realizováno i prostřednictvím elektronické - emailové komunikace.
Zadavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o zprostředkování, pokud Zprostředkovatel přes písemnou
výzvu Zadavatele k zjednání nápravy v přiměřené lhůtě alespoň 5-ti pracovních dnů nezveřejnil ve lhůtě
stanovené v těchto Podmínkách jeho řádný brief. Odstoupení může být realizováno i prostřednictvím
elektronické - emailové komunikace.

9.2
9.3

9.4

Z jiných než shora uvedených důvodů od zprostředkovatelské smlouvy odstoupit nelze.

9.5

Smlouvu o zprostředkování lze vypovědět písemnou výpovědí (přičemž písemná forma se považuje za
dodrženou i případě dohody uzavřené prostřednictvím elektronické - emailové komunikace) s výpovědní
dobou 3 měsíců počínaje dnem doručení výpovědi, avšak žádnou Smlouvu o zprostředkování nelze
vypovědět, resp. výpovědní doba neskončí, před uplynutím poslední lhůty, která je určena Zadavatelem
v jeho již zveřejněném briefů (briefech) jako doba pro vyhodnocení předložených návrhů Díla (viz čl.
2.4 písm. e) těchto Podmínek).

9.6

Zprostředkovatel a Zadavatel výslovně vylučují aplikaci § 2453 občanského zákoníku.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Součástí každé Smlouvy o zprostředkování uzavřené na základě těchto Podmínek se stávají tyto
Podmínky. Každá Smlouva o zprostředkování se řídí českým právem; v souladu s § 1765 odst. 2 NOZ
však Zadavatel přebírá a přijímá nebezpečí změny okolností v době po uzavření Smlouvy o
zprostředkování.

10.2

Veškeré majetkové spory mezi Zadavatelem a Zprostředkovatelem vzniklé z právních vztahů založených
Smlouvou o zprostředkování, včetně sporů souvisejících s otázkou platnosti, účinnosti a použitelnosti
takové smlouvy či těchto Podmínek jako její součásti, budou s konečnou platností rozhodovány v
rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR dle jeho
Rádu, a to před třemi rozhodci určenými tím způsobem, že každý z účastníků jmenuje jednoho rozhodce
a takto určení rozhodci zvolí rozhodce předsedajícího. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha a
řízení bude vedeno v českém jazyce.

10.3
10.4

Tyto Podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách www.futurebakery.cz.
Zprostředkovatel si vyhrazuje výlučné právo dle své vlastní úvahy rozhodovat o všech otázkách
týkajících se projektu futurebakery popsaného v úvodních ustanovení těchto Podmínek podle vlastního
uvážení. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či zrušit tyto Podmínky a kdykoli omezit,
odložit, přerušit, změnit nebo zrušit daný projekt jako takový (tj. zejména provoz internetových stránek
www.futurebakery.cz) ; ve smyslu § 1752 občanského zákoníku se v této souvislosti sjednává, že
případnou takovou změnu Zprostředkovatel oznámí Zadavateli bez zbytečného odkladu e-mailem,
přičemž Zadavatel má právo změnu odmítnout a Smlouvu o zprostředkování z tohoto důvodu vypovědět
ve výpovědní době 1 měsíce, avšak výpovědní doba v žádném případě neskončí před uplynutím poslední
lhůty, která je určena Zadavatelem v jeho již zveřejněném briefů (briefech) jako doba pro vyhodnocení
předložených návrhů Díla (viz čl. 2.4 písm. e) těchto Podmínek).
Future Bakery s.r.o.

