
Všeobecné podmínky přístupu a použití 
internetových stránek a služeb Restaurito.cz 

(dále jen „  Podmínky  “)  

I.
Úvodní ustanovení

1.  Provozovatelem  internetových  stránek 
Restaurito.cz je  obchodní  společnost  Projekt 
21  s.r.o.  IČ:  01556878,  se  sídlem 
Bohosudovská 36, 415 10  Teplice, zapsaná v 
obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí 
nad  Labem v  oddílu  pod  spisovou  značkou 
C32826 (dále jen „Provozovatel“).

2. Provozovatel provozuje internetové stránky 
obsahující  internetový  katalog  restaurací, 
barů, kaváren a obdobných zařízení (dále jen 
„Katalog“),  internetové stránky hromadného 
nakupování  se  slevou  (dále  jen  „Slevový 
portál“),  internetové  stránky  s  reklamními 
vyobrazeními  a  texty,  to  vše  na  internetové 
stránce  www.restaurito.cz  (dále  jen 
„Restaurito.cz“).  Provozovatel  pronajímá 
Restaurito.cz  a  související  služby  jiným 
podnikatelům  (dále  jen  „Zájemce“). 
Provozovatel  vyvíjí  činnost  k  tomu,  aby 
Zájemce  měl  možnost  prostřednictvím 
Restaurito.cz  prezentovat  se  v  Katalogu  či 
formou reklamy a uzavírat s třetími osobami 
(dále  jen  „Zákazník“)  smlouvy  na  využití 
služeb  a/nebo  zboží  Zájemce  (dále  jen 
„Zprostředkovaná smlouva“).

3. Podmínky upravují práva a povinnosti osob 
využívajících  Restaurito.cz  (dále  jen 
„Uživatel“)  při  vstupu  na  Restaurito.cz,  a 
dalším používání  Restaurito.cz,  jakož i  další 
související právní vztahy.

4.  Uživatel  vstupem  na  Restaurito.cz  či 
přihlášením  prostřednictvím  sítě  Facebook 
stvrzuje,  že se seznámil s  aktuálním zněním 
Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

5.  Provozovatel  může  znění  podmínek 
jednostranně  měnit  či  doplňovat. 
Provozovatel  informuje  Uživatele  o  změně 
Podmínek  na  Restaurito.cz,  případně  jiným 

vhodným způsobem tak,  aby se s  aktuálním 
zněním  podmínek  Uživatel  mohl  bez 
nepřiměřených  obtíží  seznámit.  Podmínky 
nabývají  účinnosti  okamžikem  jejich 
zveřejnění na Restaurito.cz.

II.
Použití Restaurito.cz

1.  Přístup  a  používání  Restaurito.cz  je 
bezplatné. Uživatel však nese veškeré náklady 
vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a 
používání  Restaurito.cz.  Zájemce  hradí 
Provozovateli  objednané služby dle platných 
cen.

2.  Provozovatel  není  účastníkem  smluvních 
vztahů  mezi  Zákazníkem  a  Zájemcem. 
Provozovatel  nenese žádnou odpovědnost za 
splnění  povinností  ze  Zprostředkované 
smlouvy,  jakožto  odpovědnost  za  případnou 
škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo 
v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

3.  Provozovatel  pronajímá  Restaurito.cz 
Zájemcům. Nenese odpovědnost za případnou 
závadnost  obsahu  či  vzhledu  materiálů 
zveřejňovaných  Zájemci  na  Restaurito.cz. 
Provozovatel  neodpovídá  za  úplnost, 
přesnost,  pravdivost  materiálů 
zveřejňovaných  na  Restaurito.cz  ani  za 
případné  nekalosoutežní  jednání  Zájemce 
prostřednictvím  Restaurito.cz  nebo  porušení 
osobnostních nebo autorských práv, a to ani v 
případě,  že  jejich  zveřejnění  podmínil  svým 
předchozím  výslovným  souhlasem. 
Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v 
souvislosti  s  užitím  informací  zveřejněných 
na Restaurito.cz.

4.  Provozovatel  nezaručuje  nepřerušený 
přístup  na  Restaurito.cz,  ani  nezávadnost  a 
bezpečnost  Restaurito.cz.  Provozovatel 
neodpovídá  za  škodu  způsobenou  Uživateli 
při realizaci přístupu a užívání Restaurito.cz, 
včetně případné škody vzniklé  při  stahování 
dat  zveřejněných  na  Restaurito.cz,  škody 
způsobené  přerušením  provozu,  poruchou 
Restaurito.cz,  počítačovými  viry,  škodu  v 
důsledku  ztráty  dat,  zisku,  neoprávněného 
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přístupu k přenosům a datům Uživatele.

5.  Kliknutím  na  některé  odkazy  na 
Restaurito.cz  může  dojít  k  opuštění 
Restaurito.cz a k přesměrování na internetové 
stránky třetích subjektů.

6. Provozovatel  si vyhrazuje právo kdykoliv 
omezit  či  ukončit  přístup  Uživatele  na 
Restaurito.cz.

7.  Uživatel  nese  odpovědnost  za  veškerou 
škodu  vzniklou  neoprávněným  zásahem 
Uživatele  do Restaurito.cz či  systému,  který 
realizuje  přenos  z  Restaurito.cz  třetím 
osobám.

III.
Práva a povinnosti Uživatele

1.  Uživatel  vůči  Provozovateli  prohlašuje  a 
zaručuje, že:

a)  je  buď  fyzickou  osobou  plně 
způsobilou k právním úkonům, a to zejména s 
ohledem  na  svůj  věk  (popř.  zastoupen 
zákonným  zástupcem)  nebo  právnickou 
osobou  řádně  vzniklou  a  zapsanou  podle 
příslušného  práva,  za  kterou  jedná  osoba 
k tomu  způsobilá  podle  zákona  (popř.  na 
základě zmocnění/plné moci),

b)  veškeré  údaje,  které  poskytuje 
Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a 
správné,

c)  se  před  zahájením  užívání 
Restaurito.cz  důkladně  seznámil  s 
Podmínkami, že jim zcela rozumí a souhlasí s 
nimi,

d)  bude  používat  Restaurito.cz  a 
nakupovat  na  něm  prostřednictvím  ne  více 
než  jednoho  uživatelského  účtu  pro  každou 
kategorii (Zájemce, Zákazník),

e)  bude  při  užívání  Restaurito.cz 
dodržovat právní předpisy a vždy respektovat 
práva  Provozovatele  jakožto  třetích  osob, 
zejména  při  nakládání  autorskými  díly  a 
jinými předměty práv duševního vlastnictví.
V případě oprávněného podezření, že Uživatel 
vytvořil a užívá více uživatelských účtů, než 
je povoleno, má Provozovatel právo všechny 

tyto účty zablokovat a smazat.

2. Uživatel zejména nesmí:
a)  užívat  Restaurito.cz  v  rozporu  s 

těmito Podmínkami,
b)  komerčně  užívat  kterékoli  části 

Restaurito.cz způsobem způsobilým poškodit 
Provozovatele a/nebo Uživatele,

c) získávat přihlašovací jména a/nebo 
hesla jiných Uživatelů,

d) zneužívat, blokovat, modifikovat či 
jinak měnit jakoukoliv součást Restaurito.cz, 
nebo se i  jen pokusit  narušit  stabilitu,  chod 
nebo data Restaurito.cz,

e)  používat  mechanismy,  programové 
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly 
mít  negativní  vliv  na  provoz  Restaurito.cz. 
Restaurito.cz je možné užívat jen v rozsahu, 
který  není  na  úkor  práv ostatních  Uživatelů 
nebo  Provozovatele  a  který  je  v  souladu  s 
jeho určením. 

3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení 
těchto Podmínek, zavazuje, že:

a)  nebude  používat  Restaurito.cz, 
pokud by jeho použitím ze strany Uživatele 
došlo k porušení právních předpisů,

b)  pokud  je  mu  méně  než  18  let, 
nebude používat takové služby Restaurito.cz, 
u nichž je podmínkou pro užívání minimální 
věk  18  let,  přičemž  takové  služby  jsou 
označeny  symbolem  „18+“  nebo  jiným 
symbolem shodného významu,

c)  je-li  Zájemcem,  bude  své  údaje 
zveřejněné v Katalogu řádně aktualizovat tak, 
aby zůstaly pravdivé a úplné.

IV.
Kreditní systém

1.  Kreditní  systém  (dále  jen  „Kreditní 
systém“)  stanovuje  pravidla  a  upravuje 
vztahy mezi  Provozovatelem a  Zájemcem v 
oblasti  užití  kreditních  bodů  (dále  jen 
„Kredity“).

2.  Zájemce  se  přistoupením  k  Podmínkám 
zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená. 
V  případě  porušení  Podmínek  může 
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Provozovatel uplatnit opatření v Podmínkách 
obsažená.

3.  Tato  smluvní  ujednání  jsou  platná  a 
Provozovatel  a  Zájemce se  zavazují  se  jimi 
řídit ve znění platném ke dni akceptace těchto 
Podmínek.  Provozovatel  je  oprávněn  obsah 
bodu  IV.  Podmínek  (Kreditní  systém) 
jednostranně  změnit  s  tím,  že  na  takovou 
změnu Podmínek včetně změny ceny služby 
je  povinen Zájemce v dostatečném časovém 
předstihu,  a  to  minimálně  30  dní  předem, 
upozornit  s  tím,  že  v  případě  nesouhlasu 
Zájemce  se  změnou  Podmínek  je  Zájemce 
oprávněn od služeb odstoupit.  O odstoupení 
Zájemce  Provozovatele  písemně  uvědomí,  a 
to formou písemného přípisu doručeného do 
sídla  nebo  provozovny  Provozovatele,  do 
datové schránky Provozovatele nebo formou 
e-mailu na adresu Provozovatele.

4. Vymezení pojmů:

4.1. Kreditním systémem se rozumí aplikace a 
užití  elektronického  peněžního  prostředku, 
dostupného  na  internetové  adrese 
www.restaurito.cz,  a  to  v  sekci  určené 
registrovaným Zájemcům.

4.2. Kreditem (dále jen "Kredit") se rozumí 
vlastní  souhrn  prostředků  registrovaného 
Zájemce  vyjádřeného  v kreditních  bodech  v 
rámci  Kreditního  systému,  jež  poskytnul 
Provozovateli,  a  to  za  účelem  úhrady 
zvolených  služeb  poskytovaných 
Provozovatelem na Restaurito.cz dle určení a 
uvážení  Zájemce.  Vedení  Kreditu  Zájemci 
Provozovatelem nepodléhá žádné poplatkové 
povinnosti, s výjimkou úhrady manipulačních 
poplatků  ve  zvláštních  níže  vymezených 
případech.

4.3.  Zůstatek  Kreditu  (dále  jen  „Zůstatek 
Kreditu“)  znamená  souhrn  peněžních 
prostředků  Zájemce  vázaných  pro  potřeby 
úhrady v Kreditním systému ve stanoveném 
okamžiku.

5. Registrace do Kreditního systému a dobití 
Kreditu:

5.1.  Kreditní  systém  slouží  registrovaným 
Zájemcům  Restaurito.cz.  Zájemce  je 
oprávněn  registrovat  se  do  Kreditního 
systému  zadáním  svých  identifikačních  a 
fakturačních  údajů,  jimiž  se  registruje  pro 
služby Restaurito.cz. Po zadání požadovaných 
údajů  a  odsouhlasení  Podmínek  je  Zájemci 
povolen přístup ke Kreditnímu systému a je 
mu umožněno dobít Kredit.

5.2. Kredit lze dobít ve výši libovolné peněžní 
částky v české měně v rozmezí definovaném 
v  rozhraní  Kreditního  systému  a  to  i 
opakovaně.  Minimální  výše  jednorázového 
dobití  Kreditu  činí  500,00  Kč  bez  DPH. 
Maximální  možná  výše  Kreditu  jednoho 
registrovaného  Zájemce  může  činit 
1.000.000,00 Kč bez DPH.

5.3.  V případě,  že aktuální  zůstatek Kreditu 
Uživatele by mohl vzrůst nad stanovený limit 
1.000.000,00  Kč  bez  DPH,  vyhrazuje  si 
Provozovatel  právo  zamezit  dalšímu  dobití 
kreditu  nad  tuto  stanovenou  částku.  Pokud 
dojde k takovéto nadlimitní poukázané platbě, 
Provozovatel ji Zájemci vrátí. Provozovatel si 
dále  vyhrazuje právo odmítnout  platby nižší 
než  500,00  Kč  bez  DPH.  V  takovýchto 
případech  je  Provozovatel  oprávněn  účtovat 
Zájemci  bankovní  poplatky  spojené  s 
takovýmito  transakcemi  a  dále  Manipulační 
poplatek.

5.4.  Kredit  lze  dobít  některou  z 
podporovaných platebních metod, které jsou v 
Kreditním  systému  k  dispozici.  Pokud 
Kreditní  systém  umožňuje  dobít  Kredit 
prostřednictvím zaslané SMS zprávy, podléhá 
transakčním poplatkům, které jsou stanoveny 
jednotlivými  mobilními  operátory  dle  jejich 
aktuálních  ceníků.  Provozovatel  nenese 
odpovědnost  a  následky  za  užití  zvolené 
transakce, jakož ani za jejich možné zneužití.

5.5. Umožňuje-li to Kreditní systém, Zájemce 
může  využívat  takzvané  Snadné  platby 
kartou,  kdy  po  registraci  není  pro  platbu 
kartou  nutné  zadávat  údaje  z  karty  a  pro 
platbu  se  používá  registrační  objednávka  a 
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údaje  o  kartě  jsou  uloženy  u  poskytovatele 
služeb platební  brány,  který  platbu  provede. 
Uživatel má možnost nastavit i  Automatické 
snadné  platby,  kdy  na  základě  Zájemcem 
vytvořeného nastavení  umožní  Poskytovateli 
strhávat kredit pomocí registrační objednávky. 
Poskytovatel  nenese  odpovědnost  za  takové 
platby, ani za případné vyčerpání bankovního 
účtu  Zájemce,  pokud  byly  uskutečněny  v 
souladu s nastavením Kreditního systému.

5.6. Zájemce má přístup k zobrazení zůstatku 
Kreditu a k přehledu transakcí provedených v 
Kreditním  systému  po  přihlášení  na  svůj 
uživatelský  účet  přístupný  na  internetových 
stránkách  Restaurito.cz.  V  případě 
nesrovnalosti  je  Zájemce  oprávněn  výši 
zůstatku  nebo  transakcí  reklamovat  u 
Provozovatele,  a  to  bezodkladně  po  zjištění 
jakékoliv  nesrovnalosti.  Tuto  reklamaci  je 
Zájemce povinen doložit průkaznými doklady 
pokud jsou Provozovatelem požadovány.

5.7.  V  případě,  že  Zájemce  požádá 
Provozovatele  o  navrácení  prostředků 
poskytnutých  do  Kreditního  systému,  a  to 
formou písemného či elektronického přípisu s 
uvedením částky, uživatelského účtu, důvodu 
vrácení  a  čísla  účtu,  na  nějž  mají  být 
prostředky zaslány, vyhrazuje si Provozovatel 
s  ohledem  na  zamezení  možných  spekulací 
právo  účtovat  Zájemci  vedle  bankovních 
poplatků spojených s takovouto transakcí také 
Poplatek  za  navrácení  kreditu  odpovídající 
20% z  prostředků,  které  jsou  požadovány k 
vrácení, minimálně však 100,00 Kč. Současně 
podpisem  takovéto  žádosti  dává  Zájemce 
souhlas  ke  stržení  výše  uvedených poplatků 
ze  zůstatku  Kreditu.  V případě,  že  zůstatek 
Kreditu  nepostačuje  na  úhradu  poplatků  s 
transakcí  spojených,  není  Provozovatel 
povinen takovouto transakci provést. Finanční 
prostředky  jsou  vraceny  bankovním 
převodem,  nelze  je  vracet  v  hotovosti  či 
poštovní  poukázkou.  Před  žádostí  o  vrácení 
finančních prostředků v Kreditním systému je 
Zájemce  povinen  aktivní  služby  ukončit  či 
zastavit,  jinak  Provozovatel  neručí  za 
navrácení finančních prostředků ve výši, kdy 
byla  žádost  podána.  Zájemci  nelze  vrátit 

Kredit, který byl dobit před více než 3 lety, a 
to s ohledem na ust. § 242 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, podle kterého 
opravu základu a výše daně nelze provést po 
uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, 
ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné 
plnění.

5.8. Všechny Zájemcem provedené transakce 
jsou  zobrazeny v  přehledu  zůstatku  Kreditu 
v jeho  uživatelském  účtu.  Záznamy  o 
uskutečněných  transakcích  jsou  Zájemci 
k dispozici bez časového omezení.

5.9.  Faktury  –  daňové  doklady  či 
zjednodušené  daňové  doklady  jsou 
vystavovány do 15 kalendářních dnů ode dne 
přijetí platby na účet Provozovatele. Faktury – 
daňové  doklady  jsou  vystavovány  s 
fakturačními údaji, které Zájemce vyplnil při 
své  registraci.  Dnem  uskutečnění 
zdanitelného  plnění  je  den  přijetí  platby  na 
účet  Provozovatele.  Vystavené  pro  forma 
faktury nejsou daňovými doklady.

6.  Služby,  jež  je  možné  prostřednictvím 
Kreditního systému hradit

6.1. Kreditní systém slouží výlučně k úhradě 
služeb  Provozovatele,  poskytovaných  na 
Restaurito.cz  či  jiných,  Provozovatelem 
provozovaných  internetových  stránkách. 
Aktuální  přehled  služeb  je  Zájemci 
k dispozici v jeho uživatelském účtu.

7. Používání Kreditu

7.1. Používáním kreditu se má na mysli jeho 
čerpání  k úhradě  objednaných  služeb 
Provozovatele.

7.2. Cena za zvolené služby se Zájemci strhne 
při zahájení jejího používání, a to ze Zůstatku 
Kreditu.  Nepostačuje-li  Zůstatek  Kreditu  na 
úhradu  objednaných  služeb,  k jejich 
objednání nedojde.

7.3. Není-li uvedeno jinak, Ceny za Zápisy do 
Katalogu  a  za  poskytované  reklamní  služby 
jsou cenami za měsíční zápis (za měsíc je pro 
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tyto  účely  považován  nepřerušený  časový 
interval od data objednání do data o jeden den 
předcházejí  shodnému  datu  měsíce 
následujícího).

7.4.  Jestliže  v průběhu  časového  období,  za 
které  Zájemce  uhradil  dohodnutou  cenu  za 
zápis  do  Katalogu,  objedná  vyšší  formu 
zápisu,  ze  Zůstatku  Kreditu  se  odepíše 
poměrný rozdíl  ceny za vyšší  formu zápisu. 
Jestliže v průběhu časového období, za které 
Zájemce uhradil dohodnutou cenu za zápis do 
Katalogu,  objedná  nižší  formu  zápisu,  tato 
změna se provede den následující po skončení 
časového období dosavadní formy zápisu.

8. Další práva a povinnosti

8.1. Provozovatel deklaruje, že bude Kreditní 
systém  provozovat  ve  snaze  zajistit  jeho 
maximální spolehlivost a bezpečnost. Avšak s 
ohledem na důvody vyšší moci a nemožnost 
určení  příčinné  souvislosti  s  jednáním 
Provozovatele  za  možnou  vzniklou  škodou, 
Zájemce  souhlasí  s  tím,  že  Provozovatel 
nenese odpovědnost za:

 případnou  dočasnou  nefunkčnost, 
nedostupnost  či  špatnou  dostupnost 
Kreditního  systému  či  internetové 
stránky Restaurito.cz,

 případný únik informací o Zájemcově 
Kreditu  z  důvodů  vyšší  moci  či 
zneužití  přístupu  třetí  osobou  bez 
přímého zavinění Provozovatele,

 neautorizovanou  manipulaci  s 
Kreditem  v  důsledku  nedostatečného 
zabezpečení  přístupových  údajů  ze 
strany Uživatele,

 jakýkoliv  jiný  následek  používání 
Kreditního  systému  bez  příčinné 
souvislosti s jednáním Provozovatele.

8.2.  Provozovatel  se  zavazuje,  že  žádné 
informace o transakcích Zájemce v Kreditním 
systému  neposkytne  třetí  straně  s  výjimkou 
oficiálních žádostí orgánů činných v trestním 
řízení  a  orgánů státní  správy oprávněných k 
vyžádání  daných  informací  na  základě 
zákona.

8.3.  Zájemce  není  oprávněn  postoupit  či 
převést  svá  práva  a  své  závazky vzniklé  ze 
smluvního  vztahu  s  Provozovatelem  v 
souvislosti s užíváním Kreditního systému na 
třetí stranu, a to ani bezúplatně.

8.4.  Provozovatel  si  vyhrazuje  právo 
zablokovat  nabíjení  nebo  čerpání  Kreditu 
Zájemce, pokud dojde k závažnému podezření 
na pokus o placení odcizenou platební kartou, 
nebo  pokud  dojde  k  závažnému  porušení 
smluvních podmínek Zájemcem na některé ze 
služeb,  které  Kredit  čerpají.  Na  žádost 
Zájemce  nebo  na  základě  uvážení 
Provozovatele  pak  do  1  měsíce  od 
zablokování  nabíjení  nebo  čerpání  Kreditu 
bude částka  odpovídající  zůstatku Kreditu  v 
souladu s Podmínkami navrácena na bankovní 
účet, ze kterého byl Kredit uhrazen, pokud je 
tento  Provozovateli  znám,  ponížena  o 
případné bankovní a Manipulační poplatky.

8.5.  Všechny  činnosti  Zájemce  v  rozporu  s 
Podmínkami,  které  také  mohou  mít  za 
následek (byť případné)  ohrožení  funkčnosti 
Kreditního  systému,  budou  ze  strany 
Provozovatele  posuzovány  jako  nedodržení 
těchto smluvních ujednání. Provozovatel je v 
takových  případech  oprávněn  Zájemce  v 
takovéto  jeho  činnosti  omezit.  \omezení 
spočívá zejména v zamezení dobití Kreditu či 
odepření poskytnutí služby či zrušení přístupu 
do  Kreditního  systému.  Provozovatel  si 
vyhrazuje možnost omezení takovéto činnosti 
Zájemce  okamžitě  s  tím,  že  Zájemcem 
vložený kredit bude Zájemci vrácen zpět, a to 
ve  lhůtě  1  měsíce  ode  dne  takovéhoto 
omezení  ze  strany  Provozovatele. 
Provozovatel  je  oprávněn  v  takovémto 
případě  dále  požadovat  po  Zájemci  úhradu 
spojených  bankovních  poplatků  a 
Manipulační poplatek.

8.6.  Pokud Zájemce neodsouhlasí  Podmínky 
nebo jejich změnu, má se za to, že bez dalšího 
odstupuje  od  závazkového  vztahu  o  využití 
Kreditního  systému.  Provozovatel  má  v 
takové  situaci  právo  zablokovat  nabíjení 
Kreditu  a  Zájemce  má  právo  požádat  o 
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navrácení  zůstatku  Kreditu  v  souladu  s 
popsanými pravidly.

8.7.  Provozovatel  nenese  odpovědnost  za 
škody,  které  Zájemci  vzniknou,  pokud 
Zájemce  nebude  včas  informován  o 
případných  jakýchkoliv  změnách  Kreditního 
systému  pouze  proto,  že  jej  pravidelně 
nevyužívá.  Za  pravidelné  využívání 
Kreditního  systému  je  považováno  alespoň 
jeden vstup do Kreditního systému za 30 dní.

8.8. Zájemce souhlasí s tím, že Provozovatel 
bude  oprávněn  zasílat  Zájemci  Kreditního 
systému  e-mailové  zprávy,  obsahující 
informace o novinkách, které Kreditní systém 
nabízí.

8.9.  Provozovatel  si  vyhrazuje  právo  na 
změnu Podmínek, jakož i Sazebníku služeb a 
poplatků a změnu užití Kreditního systému, a 
to  z  technických  důvodů  či  obchodních 
rozhodnutí  na  straně  Provozovatele. 
Provozovatel  se  zavazuje  na  změny  tohoto 
Smluvního ujednání Zájemce upozornit, a to s 
minimálně 30 denním předstihem, a Uživatel 
je  oprávněn  v  souvislosti  s  takovýmito 
změnami,  jež  by  podstatně  znemožnily  či 
omezily využívání Kreditního systému, žádat 
navrácení  zůstatku  Kreditu  v  souladu  s 
Podmínkami.

8.10.
Sazebník služeb a poplatků:
- Bankovní poplatky Provozovatel účtuje dle 
aktuálního  sazebníku  daného  bankovního 
ústavu.
- Manipulační poplatek: 50,00 Kč.
-  Poplatky  za  navrácení  kreditu:  20%  z 
prostředků  požadovaných  ke  vrácení, 
minimálně však 100,00 Kč.

V.
Autorská práva

1. Provozovatel je vlastníkem Restaurito.cz.

2. Restaurito.cz je autorským dílem ve smyslu 
zákona  č. 121/2000  Sb.,  autorský  zákon,  v 
platném  znění.  Provozovatel  vykonává 

veškerá  majetková  práva  vztahující  se  k 
Restaurito.cz.

3.  Obsah  Restaurito.cz  nelze  uchovávat, 
upravovat,  šířit  ani  k  němu  vykonávat  jiná 
majetková práva, ledaže k takovému jednání 
udělil Provozovatel předem souhlas. 

VI.
Ochrana osobních údajů

1.  Provozovatel  zpracovává  osobní  údaje 
osob,  které  vyplní  registrační  formulář 
Restaurito.cz,  či  se  přihlásí  prostřednictvím 
sítě Facebook (dále jen „Osoba“).

2.  Ochrana  osobních  údajů  osoby,  která  je 
fyzickou osobou podle zákona, je zajištěna v 
souladu  se  zákonem  č.  101/2000  Sb.,  o 
ochraně osobních údajů, v platném znění.

3.  Osoba  souhlasí  se  zpracováním  těchto 
svých  osobních  údajů:  jméno,  příjmení,  e-
mailová  adresa,  telefonní  číslo,  poštovní 
adresa,  základní  údaje  poskytnuté  sítí 
Facebook, seznam přátel na síti Facebook, e-
mailová  adresa  účtu  uživatele  na  síti 
Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook 
(dále vše společně jen „Osobní údaje“).

4.  Osoba souhlasí  se zpracováním Osobních 
údajů  Provozovatelem,  a  to  pro  účely 
realizace  práv  a  povinností  ze 
Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání 
informací a obchodních sdělení.

5. Osoba bere na vědomí, že je povinna své 
Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že 
je  povinna  bez  zbytečného  odkladu 
informovat Provozovatele o změně ve svých 
Osobních údajích.

6.  Zpracováním  Osobních  údajů  může 
Provozovatel,  jako  správce,  pověřit  třetí 
osobu  coby  zpracovatele.  Aktuální  seznam 
zpracovatelů  Osobních  údajů  bude  vždy 
zveřejněn na Restaurito.cz.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 
neurčitou  prostřednictvím  zabezpečeného 
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počítačového programu.

8.  Osoba  potvrzuje,  že  poskytnuté  Osobní 
údaje jsou přesné a že byla poučena o tom, že 
se  jedná  o  dobrovolné  poskytnutí  Osobních 
údajů. Osoba dále prohlašuje, že byla poučena 
o tom, že souhlas se zpracováním Osobních 
údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat 
písemným  oznámením  doručeným 
Provozovateli.

9. V případě, že by se Osoba domnívala, že 
Provozovatel  nebo  zpracovatel  provádí 
zpracování jejích Osobních údajů v rozporu s 
ochranou  soukromého  a  osobního  života 
Osoby  nebo  v  rozporu  se  zákonem,  může 
požádat  Provozovatele  o  vysvětlení  a 
požadovat, aby odstranil závadný stav. Osoba 
se  v  takovém  případě  rovněž  může  obrátit 
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Požádá-li Osoba o informaci o zpracování 
svých  Osobních  údajů,  je  ji  Provozovatel 
povinen  tuto  informaci  předat.  Provozovatel 
má  právo  za  poskytnuté  informace  podle 
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu 
nepřevyšující náklady nezbytné za poskytnutí 
informace.

11. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních 
sdělení a informací souvisejících se službami 
Provozovatele  a  Zájemců  na  elektronickou 
adresu  Osoby  sdělenou  Provozovateli. 
Souhlas  Osoby  se  zasíláním  obchodních 
sdělení  je  dobrovolný.  Osoba  je  oprávněna 
kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě 
nebo  v  souvislosti  s  Restaurito.cz  se  řídí 
právním  řádem  České  republiky,  a  to  bez 
ohledu  na  to,  odkud  byl  přístup  a  užití 
Restaurito.cz realizován.

2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení 
Podmínek  neplatným  nebo  neúčinným, 
namísto  takových  neplatných  ustanovení 
nastoupí  ustanovení,  jehož  smysl  se 

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 
Neplatností  nebo  neúčinností  některého 
ustanovení  není  dotčena  platnost  a  účinnost 
ostatních ustanovení.

3.  Tyto  Podmínky  nabývají  účinnosti  dne 
7.8.2013.

V Teplicích dne 1.8.2013
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