Podmínky využívání informaci webovych stránek Asociace procurementu z.s.
ÚVOD
Asociace procurementu z.s. umožňuje provozováním těchto stránek svým smluvním
obchodním partnerům a jiným uživatelům za účelem získat bližsí informace o možném
způsobu nákupu specifických komodit a tyto informace dále využívat pro svoji práci.
PODMÍNKY
Váš přístup na tyto stránky a využití informací, které tyto webové stránky obsahují,
podléhá výlučně následujícím podmínkám užití . Tím, že jste tyto webové stránky sami
vyhledali a uvedené informace, využíváte, tyto podmínky bezpodmínečně přijímáte.
Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.
Asociace procurementu z.s. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit a aktualizovat
bez jakéhokoliv předchozího upozornění.
Smluvní obchodní partneři mají garantovaný přístup do placené sekce do 48hod po připsání
poplatku na účet Asociace procurementu z.s.
OBSAH STRÁNEK
Asociace procurementu

z.s. vytvořila a provozuje tyto stránky podle svých nejlepších

zkušeností a znalostí. Obsah stránek je informativní a není spojen s žádnou odpovědností
Asociace Procurementu z.s, jejích členů a partnerů za rozhodování a konání uživatele.
Stránky jsou rozděleny do následujících sekcí:
Veřejná část:
Tato část je určena veřejnosti a poskytuje základní informaci o specifickém segmentu,
případně o základních parametrech, které by měl nákupčí vzít v úvahu po jednání
s dodavatelem. Přístup na tuto část je bezplatný a otevřený všem zájemcům za podmínek
užívání těchto webových stránek tak, jak jsou uvedeny.
Část pro smluvní partnery:
Tato část je určena výhradně smluvním partnerům a poskytuje zejména informace o
způsobech nákupu dané komodity tak, jak je ověřeno praxí vedoucího komodity a jak je
dále konzultováno s výrobci nebo významnými dodavateli služeb a jak je komentováno
dalšími uživateli. Jedná se tedy o průběžný sběr a sdílení

informací, zkušeností, jakým

způsobem vybírat dodavatele, jaké jsou trendy a inovace dodavatelů,

které parametry

zvažovat, jaká jsou rizika, k jakým chybám došlo a jak je eliminovat atd.
Přístup do placené časti je garantován zájemci na základě odeslané a schválené žádosti,
resp. provedené platbě. Roční sazba je stanovena na 1.500,- (bez DPH) a umožňuje přístup
2 uživatelů (IP adresy) identického právního subjektu.

V případě, že jeden uživatel žádá o přístup z většího počtu IP adres, nebo jeden právní
subjekt žádá o více licencí (uživatelů), bude toto předmětem zvláštní dohody. V takovém
případě se obraťte na sekteratriát Asociace.
Komunikace a služby
Každý smluvní partner má možnost přímé komunikace prostřednictvím otevřeného
dialogového okna. K monitorování dialogu je určen administrátor, který sleduje komunikaci
se snahou o zajistění rychle reakce na případné dotazy, podněty apod.
Reakční doba je limitována volnými kapacitami vedouciho komodity, případně dalších osob
zapojených do diskuze na dané téma.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Asociace procurementu z.s.

neodpovídá za dostupnost webových stránek a jejich

technický stav, tj. neexistenci případných virů apod. na svých webových stránkách nebo na
stránkách partnerů, kteří inzerují své služby. Přístup na tyto webové stránky a jejich
používání tedy uskutečňuje každý zákazník výlučně na své vlastní riziko. Asociace
procurementu z.s., její zaměstnanci, konzultanti, externí spolupracovníci a nikdo další
neodpovídá za škody vzniklé uživateli v souvislosti s přístupem na tyto webové stránky,
využitím nebo nemožností využít uvedených informací a následných rozhodnutí, která jsou
učiněna v souvislosti s uvedeným obsahem stránek. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje
na veškeré typy náhrady škody, bez ohledu na jejich druh.
AUTORSKÁ PRÁVA
Veškeré informace, které jsou uvedené na těchto webových stránkách, vzhled webové
stránky a veškeré použité materiály, dokumenty, grafiky, apod., jsou předmětem
autorských práv Asociace procurementu z.s. nebo jiné společnosti tak, jak uvedeno.
Informace z těchto webových stránek můžete plně využívat za předpokladu, že na
veškerých kopiích či výňatcích těchto dokumentů zůstanou zachována veškerá upozornění
na autorská či jiná vlastnická práva a výhrady, jež jsou nebo pokud jsou na nich uvedeny.
Neschválené použití je výslovně zakázáno a může zakládat nárok na úhradu škody vzniklé
porušením autorského práva, práva k ochranným známkám i jiných práv k duševnímu
vlastnictví. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkaz na jiné, cizí webové stránky.
Asociace procurementu z.s. žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za tyto webové
stránky.
Jakákoli korespondence, kterou s

Asociaci procurementu z.s. prostřednictvím těchto

webových stránek uskutečníte, nebo materiál na ně zaslaný apod. nebude považována za
důvěrnou, pokud toto není předem ujednáno jinak. Zaslané informace a podklady tedy
mohou být zveřejněny nebo dále využity v rámci informací, které jsou dostupné na Webu
procurementu z.s

OCHRANA A VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Úvod
Při návštěvě webových stránek Asociace procurementu z.s. o Vás nejsou shromažďovány
žádné osobní a jinak citlivé údaje. Systém však může registrovat informace jako např. vaše
IP adresa, jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, OS počítače, dobu Vaší
návštěvy apod. tyto informace mohou být interně využity pro případné kontroly a
vyhodnocování návštěvnosti a pod.
K prohlížení volně přístupné části webových stránek Asociace procurementu z.s. není
nezbytné poskytnout své osobní údaje jako např. jméno, emailovou adresu, telefon a pod.
Pokud však předpokládáte další osobní komunikaci, doporučujeme tyto informace
poskytnout.
Asociace procurementu z.s. se zavazuje tyto osobní informace dále nesdílet s žadnou třetí
právní, ani fyzickou osobou.
• Využití souborů cookie
Cookie je textový soubor, který server uloží na váš pevný disk.Tento webový server může
využívat soubory cookie, aby stránky přizpůsobil vašim potřebám. Cookie usnadňuje práci s
webovými stránkami, může kupříkladu zabránit v opakovaném zadávání hesla během
jediné návštěvy webových stránek. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie
nebudou shromažďovat osobně identifikovatelné informace. Můžete také nastavit svůj
webový prohlížeč, aby tyto soubory buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je
odmítat, některé části těchto webových stránek nemusí pracovat spolehlivě či mohou být
pomalejší. Asociace procurementu z.s.

si vyhrazuje právo kdykoliv webové stránky a

informace na nich pozměnit, případně je znepřístupnit, ukončit provozování, a to bez
předchozího oznámení
• Bezpečnost
Bezpečnost všech osobně identifikovatelných informací je pro nás nesmírně důležitá.
Jakmile vámi zasílané informace obdržíme, vynaložíme veškeré úsilí k zajištění jejich
bezpečnosti v našich systémech. Bohužel nelze žádný přenos dat prostřednictvím internetu
zabezpečit stoprocentně. Snažíme se chránit vaše osobní informace, Asociace
procurementu z.s.

vám však nemůže zajistit nebo zaručit bezpečnost všech vašich

zasílaných informací.
• Žádosti o spolupráci
Pokud elektronickou cestou požádáte o průběžnou spolupráci s

Asociací procurementu

z.s., budou Vámi předložené informace (osobní údaje, životopis, kopie certifikátů atd.)

využity oprávněným personálem k posouzení Vaší kvalifikace a zkušeností a to s ohledem
k aktuální situaci a potřebám Asociace procurementu z.s.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek přístupu ukáže jako neplatné, nezpůsobí
to neplatnost ostatních ustanovení. Tyto podmínky přístupu byly vytvořeny v českém
jazyce. V případě, že bude rozpor mezi překlady do cizích jazyků a českým zněním, má
přednost česká jazyková verze.
Asocace procurementu z.s. je společností zřízenou podle českého práva, se sídlem v České
republice. Proto zde výslovně souhlasíte, že všechny případné spory vznikající z použití
těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny podle českého práva před
českými obecnými soudy.
Odkazy na tyto webové stránky jsou povoleny, pokud o svém záměru předem informujete
Asociaci procurementu z.s.
Asociace procurementu z.s. si vyhrazuje právo kdykoliv zakázat i již vytvořený odkaz.
Uživatel musí neprodleně reagovat a zamezit tak dalšímu odkazování. Asociace
procurementu z.s žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za webové stránky třetích
stran, z nichž je takový odkaz neoprávněně učiněn.

