OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI B2A SOFTWARE DEVELOPMENT S.R.O.
PRO PRODEJ HARDWARU

1.

DEFINICE POJMŮ

1.1

Není-li dále v těchto OP stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy počínající velkým písmenem
užité v rámci OP následující význam:
GDPR

znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), v aktuálním znění;

Hardware

znamená technické počítačové/IT vybavení;

iStyle CZ

znamená společnost iStyle CZ, s.r.o., se sídlem Revoluční 1003/3,
PSČ: 110 00, Praha 1, IČO: 275 83 368, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
117066;

Kupní cena

znamená kupní cenu za Hardware dle Kupní smlouvy;

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. OZ
uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je
dodávka Hardwaru;

Kupující

znamená smluvní stranu Kupní smlouvy, které se Prodávající
zavazuje dodat Hardware a která se současně zavazuje uhradit
Prodávajícímu Kupní cenu;

Objednávka

znamená písemnou objednávku Kupujícího zaslanou Prodávajícímu
obsahující jednoznačnou specifikaci a počet kusů požadovaného
Hardwaru;

OP

znamená tyto obchodní podmínky společnosti B2A Software
Development s.r.o. pro prodej hardwaru;

Osobní údaje

znamená osobní údaje Uživatele, jak jsou tyto vymezeny v odst. 6.3
OP;

OZ

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů;

Potvrzení objednávky

znamená písemné potvrzení konkrétní Objednávky učiněné
ze strany Prodávajícího obsahující cenu požadovaného Hardwaru; a

Prodávající

znamená společnost B2A Software Development s.r.o., se sídlem
Huštěnovská 2022, PSČ: 686 03, Staré Město, IČO: 033 22 220,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 100012.

2.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1

Kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu Objednávku kterýmkoli ze způsobů komunikace dle
čl. 7 OP.

2.2

Prodávající je oprávněn ve vztahu ke každé jednotlivé Objednávce zaslat Kupujícímu Potvrzení
Objednávky, a to dle svého výlučného uvážení. Vysloví-li Kupující souhlas s konkrétním
Potvrzením Objednávky, dochází k uzavření Kupní smlouvy s tím, že:
(i)

předmětem koupě se rozumí Hardware specifikovaný v rámci příslušného Potvrzení
Objednávky; a

(ii)

Kupní cena odpovídá ceně uvedené v rámci příslušného Potvrzení Objednávky.

3.

DODÁNÍ HARDWARU

3.1

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu příslušný Hardware dle Kupní smlouvy ve lhůtě
stanovené v rámci příslušného Potvrzení objednávky. Není-li lhůta dodání uvedena v rámci
příslušného Potvrzení objednávky, zavazuje se Kupující dodat příslušný Hardware ve lhůtě 14
kalendářních dnů od okamžiku uzavření příslušné Kupní smlouvy. Bez ohledu na ustanovení
předchozích vět nevznikne povinnost Prodávajícího dodat předmětný Hardware dříve, než
bude plně uhrazena Kupní cena.

3.2

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem dodání Hardwaru Zlín, Tř. T. Bati 269, 760 01.

4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Prodávající se zavazuje zaslat Kupujícímu ve lhůtě 3 kalendářních dnů od okamžiku uzavření
Kupní smlouvy řádný daňový doklad vztahující se k předmětnému Hardwaru.

4.2

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu Kupní cenu
ve lhůtě 5 kalendářních dnů od okamžiku uzavření Kupní smlouvy, a to na účet
č. 284495710/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s, případně na jiný účet
uvedený v rámci daňového dokladu dle odst. 4.1 OP.

4.3

V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny či jakékoli její části je Kupující povinen
uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, a to za každý byť
započatý den prodlení.

4.4

V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn odstoupit od
příslušné Kupní smlouvy.

4.5

Kupní cena zahrnuje PNE (nové) a PHE (historické) recyklační poplatky. Povinnost zpětného
odběru, zpracování a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu plní ve vztahu k Hardwaru
prostřednictvím Kolektivního systému Asekol společnost iStyle CZ.

5

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u Hardwaru, v době 11 měsíců
od jeho dodání. Veškeré nároky z vad Hardwaru je nutno uplatnit u společnosti iStyle CZ
v souladu s reklamačním řádem dostupným na webových stránkách www.istyle.cz. Kupující
tímto výslovně souhlasí s reklamačním řádem dle předchozí věty.

6

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1

Kupující jakožto subjekt údajů tímto v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy uděluje
Prodávajícímu jakožto správci údajů výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů
ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6.2

Prodávající je registrován jakožto správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů
pod registračním číslem 00067933.

6.3

Tento souhlas je udělen ve vztahu k zpracování následujících osobních údajů: jméno, příjmení,
datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon a e-mail.

6.4

Kupující prohlašuje, že veškeré Osobní údaje, které Prodávajícímu poskytne, jsou úplné,
správné a pravdivé. Kupující je povinen informovat bez zbytečného odkladu Prodávajícího
o jakékoli změně Osobních údajů, stejně tak jako tehdy, dozví-li se, že jakýkoli z Osobních údajů
je neúplný, nesprávný či nepravdivý.

6.5

Kupující tímto výslovně prohlašuje, že mu byly ze strany Prodávajícího před okamžikem udělení
tohoto souhlasu sděleny následující informace:
(a)

správcem osobních údajů je společnost B2A Software Development s.r.o., se sídlem
Huštěnovská 2022, PSČ: 686 03, Staré Město, IČO: 033 22 220, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100012; tel. +420 601 340
956, e-mail: info@b2a.cz;

(b)

účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností vyplývajících z Kupní smlouvy
uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím;

(c)

osobní údaje budou uloženy u Prodávajícího po dobu trvání smluvního vztahu, případně
pak po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy;

(d)

Kupující je oprávněn požadovat od Prodávajícího:
i)

přístup k osobním údajům týkajícím se Kupujícího jakožto subjektu údajů – tj.
získat od Prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, jež se jej týkají, jsou nebo
nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto
osobním údajům a dále k následujícím informacím:
a.

účelům zpracování;

b.

kategoriím dotčených osobních údajů;

c.

příjemcům nebo kategoriím příjemců, kterým osobní údaje byly nebo
budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v
mezinárodních organizacích;

d.

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji
možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e.

existenci práva požadovat od Prodávajícího opravu nebo výmaz osobních
údajů týkajících se Kupujícího nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést
námitku proti tomuto zpracování;

f.

právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

g.

veškerým dostupným informacím o zdroji osobních údajů, pokud nejsou
získány od Kupujícího;

h.

skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto
případech smysluplné informací týkající se použitého postupu, jakož i
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt
údajů.

Prodávající je jakožto správce údajů povinen poskytnout kopii zpracovávaných
osobních údajů. Za další kopie na žádost Kupujícího může Prodávající účtovat
přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Kupující podává
žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která
se běžně používá, pokud Kupující nepožádá o jiný způsob.
ii)

opravu osobních údajů, týkajících se Kupujícího – tj. doplnění neúplných osobních
údajů a opravu nepřesných osobních údajů;

iii)

výmaz osobních údajů, týkajících se Kupujícího; a

iv)

omezení zpracování osobních údajů, týkajících se Kupujícího v následujících
případech:
a.

Kupující popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby mohl Prodávající přesnost osobních údajů ověřit;

b.

zpracování je protiprávní a Kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá
místo toho o omezení jejich použití;

c.

Prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Kupující
je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.

Kupující vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud
nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Prodávajícího převažují nad
oprávněnými důvody Kupujícího.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení,
zpracovány pouze se souhlasem Kupujícího, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů
důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Kupující jakožto subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude prodávajícím předem
upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
6.6

Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím přenositelnost svých osobních údajů, tj.
požadovat poskytnutí osobních údajů, jež se jej týkají a jež Prodávajícímu poskytl, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto poskytnout jinému
správci, případně požadovat přímé poskytnutí tomuto jinému správci, je-li to technicky
proveditelné.

6.7

Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to prohlášením
adresovaným vůči prodávajícímu zaslaným v písemné, případně elektronické podobě na
kontaktní adresy uvedené v odst. 6.5 pod písm. (a) výše

6.8

Kupující jakožto subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.9

Kupující je oprávněn vznášet námitky proti zpracování osobních údajů v případě, kdy se osobní
údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, a to pro tento marketing, což zahrnuje i
profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Kupující vznese námitku proti
zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely
zpracovávány.

6.10 Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá komunikace vůči němu může být ze strany
Prodávajícího činěna prostřednictvím elektronické pošty na adresu sdělenou Kupujícím.
6.11 Ustanovení odst. 6.1 až 6.10 se aplikují v případě, že Kupující je subjektem Osobních údajů
ve smyslu GDPR.
7

KOMUNIKACE

7.1

Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno kterékoli ze smluvních
stran Kupní smlouvy v souvislosti s Kupní smlouvou bude učiněno či dáno písemně. Toto
oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z Kupní smlouvy nevyplývá jinak, považováno za
řádně dané či učiněné druhé smluvní straně, bude-li doručeno osobně, kurýrem, doporučenou
poštou nebo e-mailem na adresy sdělené příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně,
případně na adresu sídla příslušné smluvní strany.

7.2

Jakékoliv oznámení podle Kupní smlouvy bude považováno za doručené:
(i)

dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo
doručováno osobně; nebo

(ii)

dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou;
nebo

(iii)

dnem odeslání, v případech, kdy oznámení bylo doručováno e-mailem, ledaže adresát
prokáže, že nedošlo k doručení z důvodu ležících mimo jeho stranu; nebo

(iv)

dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli
důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora
uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné smluvní strany (bude-li
odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3)
pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.

8

OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1

Změny Kupní smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dodatků, které budou
smluvními stranami odsouhlaseny.

8.2

Smluvní strany se dohodly, že tímto v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ výslovně vylučují
užití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně a/nebo v odvětví souvisejícího s předmětem
Kupní smlouvy.

8.3

Kupující tímto potvrzuje, že Kupní smlouva je uzavírána v rámci jeho podnikatelské činnosti,
a na Kupní smlouvu se proto neuplatní ustanovení § 1793 OZ (neúměrné zkrácení) ani § 1796
OZ (lichva).

8.4

Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi smluvními stranami
vznikající z Kupní smlouvy budou vyřešeny v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dle jeho Řádu a
Pravidel třemi rozhodci. Jednacím jazykem bude jazyk český a místem jednání bude Praha.

Verze OP účinná ke dni 1.10.2019

