OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Kraft Eno s.r.o. pro poskytování služeb prostřednictvím internetové stránky
www.sidlo-pobyt.cz
I.
1.

Úvodní ustanovení
Společnost Kraft Eno s.r.o., se sídlem Ponětovická 1444/10, Slatina, 627 00 Brno, IČO:117
46 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou
značkou C 124590 (dále jen „Poskytovatel"), poskytuje prostřednictvím internetové
stránky www.sidlo-pobyt.cz (dále jen „Server“) na základě obchodních smluv za úplatu
tyto služby:
a. Poskytování virtuálního sídla firmy a správy sídla firmy,
b. Poskytování místa podnikání a správy místa podnikání,
c. Poskytování trvalého pobytu,
d. Poskytování přechodného pobytu,
e. Založení nové společnosti v České republice,
dále jen („Služba“).

2.

Objednatel je právnickou nebo fyzickou osobou, která prostřednictvím objednávky
vyplněné na Serveru (dále jen „Objednávka“) využívá Služby Poskytovatele (dále jen
„Objednatel“).

II. Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele
1. Smlouva o poskytování Služby je uzavřena doručením potvrzení Poskytovatele o přijetí
0bjednávky Objednatele prostřednictvím elektronické pošty na email Objednatele
uvedený v Objednávce (dále jen „Smlouva o poskytování služby“).
2. Poskytovatel poskytne Službu s potřebnou péčí a v době přiměřené povaze Služby a
obstará vše, co je k poskytnutí Služby potřeba.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebou součinnost při poskytování Služby.
4. Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu uvedenou v Objednávce.
5. Nedojde-li z jakéhokoliv důvodu k úhradě ceny za poskytování Služby, jedná se o porušení
Smlouvy o poskytování Služby podstatným způsobem a Poskytovatel je oprávněn bez
zbytečného odkladu od Smlouvy o poskytování Služeb odstoupit.
III. Platební podmínky
1. Objednatel je povinen uhradit cenu za poskytování Služby v souladu s Objednávkou, a to
buď na základě faktury vystavené Poskytovatelem a zaslané na emailovou adresu
Objednatele uvedenou v objednávce, platební kartou nebo v hotovosti.
2. Objednatel se zavazuje uhradit doručenou fakturu do data splatnosti uvedeného na
faktuře. Úhradou faktury se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet
Poskytovatele.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za poskytování Služby je Objednatel
povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den
prodlení s úhradou dlužné částky.

IV. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se
službami, produkty nebo činností Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele
uvedenou v Objednávce.
2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je poskytování
Služby na Serveru možné provést a závazky Poskytovatele dle těchto obchodních
podmínek plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může
Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
V.
1.
2.
3.

Informace pro Objednatele týkající se přijetí osobních údajů
Poskytovatel je správcem osobních údajů.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Smlouva o poskytování Služby.
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, tj. Objednatele, která vyplývá
ze Smlouvy o poskytování Služby.
4. Účelem zpracování je poskytování Služeb Poskytovatele podle Smlouvy o poskytování
Služby uzavřené s Objednatelem.
5. Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) a další
příjemci dle potřeb a pokynů Objednatele.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Smlouvy o poskytování Služby a po
jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle 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 (dále jen „Nařízení GDPR“).
7. Objednatel má právo na přístup k osobním údajům a právo, aby Poskytovatel bez
zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
Neúplné osobní údaje má Objednatel právo kdykoli doplnit.
8. Objednatel má právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle Nařízení
GDPR a Objednatel o to požádá.
9. Objednatel má právo, aby Poskytovatel v případech dle Nařízení GDPR omezil zpracování
jeho osobních údajů.
10. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli se zde neuplatní, jelikož
osobní údaje Objednatele jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě
souhlasu se zpracováním.
11. V případě, že Objednatel bude jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů,
může podat stížnost Poskytovateli nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování
Služby.
2. Tyto obchodní podmínky a Smlouva o poskytování Služby se řídí právním řádem České
republiky. V případech těmito obchodními podmínkami a Smlouvou o poskytování Služby
výslovně neupravených se použijí ustanovení občanského zákoníku.
3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek zašle Poskytovatel Objednateli
na emailovou adresu uvedenou v Objednávce nejpozději 30 dnů před nabytím jejich

účinnosti. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu o
poskytování Služby písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 2 měsíce od doručení písemné
výpovědi Poskytovateli.
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
5. Smlouva o poskytování Služby včetně těchto obchodních podmínek je archivována
Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
6. Kontaktní údaje: adresa elektronické pošty: sidlo.pobyt@gmail.com, telefon:
+420 773 536 196.
V Brně, dne

.
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Kraft Eno s.r.o.

