
Všeobecné obchodní podmínky 
(dále jako „VOP“) 

  
 

1. Předmět a účel všeobecných obchodních podmínek 
 

1.1. Společnost iBizone s.r.o., IČ: 03814629, sídlem Korunní 860/20, Praha 2 – Vinohrady, 120 00,              
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 238231 (dále            
jako „Společnost iBizone“), se zabývá zejména zprostředkováním kontaktů subjektům za          
účelem uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je zboží především z oblasti zdravé výživy (a i              
jiné) (dále jako „Zboží“) a poskytováním služeb, jejichž rozsah je uveden v čl. 2 VOP. Tuto               
činnost vykonává Společnost iBizone prostřednictvím portálu iBistore – www.ibistore.cz (dále          
jako „Portál iBistore“).  

1.2. Předmětem a účelem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze             
smlouvy o poskytování služeb, jejíž základní obsah je vymezen těmito VOP (dále jako             
„Smlouva o poskytování služeb“) stranám smlouvy, kterými jsou Společnost iBizone, jakožto           
poskytovatel služeb a osoba, která se stane Uživatelem Portálu iBistore (dále jakožto            
„Uživatel“ - viz. odst. 2.1. této smlouvy). 

 
 

2. Služby Portálu iBistore 
 

2.1. Na základě Smlouvy o poskytování služeb umožňuje Společnost iBizone prostřednictvím          
Portálu iBistore Uživateli využití služeb jejichž základní rozsah je uveden v odst. 2.3. VOP,             
případně odst. 2.4. VOP (souhrnně jako „Služby“) a Uživatel se zavazuje uhradit za možnost              
využít tyto Služby poplatky uvedené v čl. 4. VOP, to vše za podmínek a způsobem dále               
uvedeným v těchto VOP. Účelem portálu je umožnění využití Služeb Uživateli. 

2.2. Činnost Společnosti iBizone dle Smlouvy o naplňování služeb, spočívající v umožnění využití           
Služeb Uživateli na Portálu iBistore, je naplněna okamžikem uzavření Smlouvy o poskytování            
služeb ve smyslu odst. 3.2. VOP. 

2.3. Společnost iBizone umožňuje prostřednictvím Portálu iBistore Uživateli využití zejména         
následujících služeb (dále jako „standardní služby“):  

2.3.1.Zprostředkování kontaktu s ostatními Uživateli Portálu, kteří mají veřejný profil (za          
účelem uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je Zboží, resp. za účelem provedení            
objednávky Zboží), vyjma viz bod 2.4.3. VOP; 

2.3.2.Umožnění provedení objednávky (ve smyslu zaslání či přijetí soupisu Zboží, které má            
být předmětem kupní smlouvy, od jednoho Uživatele druhému), vyjma viz 2.4.4. VOP; 

2.3.3.Umožnění opakovaného (zjednodušeného) provedení objednávky Zboží, mezi stejnými        
Uživateli, vyjma viz 2.4.4. VOP; 

2.3.4.Zřízení uživatelského účtu Uživateli na Portálu a umožnění samostatné správy tohoto           
uživatelského účtu Uživateli (pojem uživatelský účet viz čl. 2 těchto VOP); 

2.3.5.Zápis a evidence Uživatele v tzv. katalogu (seznamu) firem, který je v rámci Portálu           
k dispozici všem Uživatelům Portálu; 

2.3.6.Zobrazení obchodních a dalších informací o Uživateli, které Uživatel na Portál iBistore            
vloží (či dodá Společnosti iBizone s žádostí o vložení na Portál iBistore) za účelem             
uzavření kupní smlouvy s jiným Uživatelem, jejíž předmětem je Zboží, resp. provedení           
objednávky Zboží; 

2.3.7.Zobrazení katalogu sortimentu Zboží Uživatelů dodavatelů, tj. zveřejnění specifikace         
Zboží Uživatele dodavatele (zejména názvy Zboží, hmotnost nebo objem Zboží, ceny           
Zboží bez DPH a dalších parametrů Zboží); 

2.3.8.Služba tzv. Centrálního objednávání, v rámci které je umožněno Uživateli odběrateli          
provést objednávku Zboží u více dodavatelů Uživatelů současně; 

2.3.9.Služba tzv. „filtrování“ Zboží dle různých parametrů 
 

http://www.ibistore.cz/


Ad. 2.3.3. „zjednodušení procesu uzavírání kupní smlouvy, resp. provedení objednávky“, se rozumí            
efektivnější a zrychlené umožnění provedení objednávky Zboží s využitím dat, která Uživatel           
v minulosti v rámci uzavírání kupní smlouvy (resp. objednávky Zboží) na Portálu iBistore zadal  
 
Ad. 2.3.6. O Uživateli jsou zobrazovány takové informace, u kterých Uživatel v příslušné části Portálu              
iBistore nezvolí možnost „nezveřejňovat“ (pozn.: v rámci Portálu iBistore) Údaje, u nichž nezvolil            
Uživatel nezvolil možnost „nezveřejňovat“, mohou být údaje dostupné ostatním Uživatelům v rámci           
Portálu 
 
2.4. Pokud se na tom strany dohodnou dodatkem ke Smlouvě o poskytování služeb (elektronicky či              

písemně uzavřeným), umožní Společnost iBizone prostřednictvím Portálu iBistore Uživateli         
využití i tzv.  nadstandardních služeb, kterými jsou zejména:  

2.4.1.Služba „Marketingová kampaň“, která spočívá v propagaci Zboží Uživatele vhodnými         
prostředky na základě informací poskytnutých takovým Uživatelem Společnosti iBizone 

2.4.2.Služba tzv. „rychlého naskladnění“ na základě využití dat, která Uživatel v minulosti           
v rámci objednávání Zboží zadal na Portálu iBistore  

2.4.3.Zpřístupnění k seznamu/katalogu Uživatelů odběratelů Uživateli dodavateli 
2.4.4.Umožnění provést objednávku Zboží samotným Uživatelem dodavatelem tohoto Zboží,         

a to v zastoupení Uživatele odběratele a k jeho pokynu 
 
Ad. 2.4.2. „rychlým naskladněním“ se rozumí efektivnější a zrychlené umožnění převedení           
jednotlivých položek Zboží uvedených na faktuře Uživatele (nebo dodacím listu), který je dodavatelem             
do skladového systému Uživatele, který je odběratelem, to vše s využitím dat, která Uživatel             
v minulosti v rámci uzavírání kupní smlouvy (resp. objednávky Zboží) na Portálu iBistore zadal nebo             
dodal v rámci faktury (resp. dodacího listu). 
 

 
3. Uživatel a Uživatelský účet 

 
3.1. Uživatelem se pro účely VOP rozumí osoba, která provede registraci prostřednictvím online            

formuláře na Portálu iBistore zadáním všech potřebných údajů a jejíž účet na Portálu iBistore              
(dále jako „Uživatelský účet“) je následně aktivován potvrzením Společnosti iBizone o aktivaci,            
zaslaným Uživateli na jím zadanou elektronickou adresu, uvedenou v rámci jeho registrace.  

3.2. Odeslání registrace Uživatelem prostřednictvím online formuláře na Portálu Společnosti         
iBizone, se považuje za závazný návrh Uživatele na uzavření Smlouvy o poskytování služeb se              
Společností iBizone se základním obsahem uvedeným v těchto VOP, přičemž osoba          
registrující vyjadřuje připravenost být těmito VOP v případě potvrzení aktivace Společností          
iBizone vázána. Potvrzením aktivace Uživatelského účtu způsobem uvedeným v odst. 3.1.          
těchto VOP, se má Smlouva o poskytování služeb mezi Uživatelem a Společností iBizone za              
uzavřenou. 

3.3. Provést registraci na Portálu iBistore je oprávněn výhradně osoba, která je plně způsobilá             
k právům a povinnostem (právní osobnost) a plně způsobilá k právním úkonům (svéprávnost).           
Uživatel je povinen v rámci registrace uvádět úplné a pravdivé údaje.  

3.4. Uživatelé jsou osoby nacházející se buď v postavení dodavatele („Uživatel dodavatel“) nebo           
osoby nacházející se v postavení odběratele („Uživatel odběratele“) (viz čl. 5 VOP) . 

3.5. Uživatelem může být pouze fyzická osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba,            
resp. osoby, kterým bylo přiděleno identifikační číslo za účelem výdělečné činnosti příslušným            
správním orgánem. 

3.6. Odesláním registrace prostřednictvím online formuláře na Portálu Společnosti iBizone Uživatel          
prohlašuje že podmínky uvedené v odst. 3.3. a 3.5. VOP splňuje. Ukáže-lise uvedené            
prohlášení nepravdivé, odpovídá Uživatel za škodu tím vzniklou. 

 
 
 



 
4. Poplatky 

 
4.1. Uživatel se zavazuje za činnost Společnosti iBizone (viz odst. 2.1. VOP) uhradit Společnosti             

iBizone poplatky stanovené ceníkem, uvedeným na adrese www.ibistore.cz, (dále jako „Ceník“),           
nedohodnou-li se  strany písemně (či elektronicky) dodatkem, jinak.  

4.2. Společnost iBizone je oprávněna jednostranně Ceník změnit, přičemž obsah Ceníku je vůči            
Uživateli účinný dnem uvedeným v Ceníku za podmínky, že tento Ceník byl nejpozději v den jeho              
účinnosti zveřejněn na stránkách  www.ibistore.cz.  

4.3. Společnost iBizone průběžně zveřejňuje Ceník na stránkách www.ibistore.cz, a to v příslušné           
sekci.  

4.4. Nárok na poplatky uvedené v těchto VOP, resp. Ceníku vzniká Společnosti iBizone okamžikem            
uzavření Smlouvy o poskytování služeb s Uživatelem (viz. 3.2. VOP), neboť tímto okamžikem je             
činnost Společnosti ze Smlouvy o poskytování služeb naplněna (viz. odst. 2.2. VOP).  

4.5. Splatnost poplatků je dána daňovým dokladem vystaveným Společností iBizone a zaslaným           
Uživateli způsobem uvedeným ve VOP.  

4.6. Daňové doklady (faktury) znějící na poplatky za činnost Společnosti iBizone jsou Uživateli            
vystavovány Společností iBizone v elektronické podobně,a to buď emailem na adresu uvedenou           
Uživatelem v rámci registrace nebo způsobem specifikovaným dále. Nesou li elektronické faktury           
odeslány Uživateli na zmíněný email, mohou být uloženy, a Uživateli k dispozici, v klientské sekci              
Portálu iBistore. Uživatel je o jejich uložení informován na elektronickou adresu, zadanou            
Uživatelem v rámci registrace na Portál iBistore. Uvedená elektronická zpráva obsahuje číslo           
příslušné faktury. Elektronická faktura se považuje za doručenou Uživateli první pracovní den            
následující po jejím odesláním na příslušný email, nebo následující po uložení v klientské sekci             
Uživatele.Způsob zasílání elektronické faktury volí Společnost iBizone. 

4.7. Daňové doklady jsou vystavovány Společností iBizone měsíčně, čtvrtletně či ročně (v závislosti            
na druhu využívané Služby) a předkládány Uživateli bezodkladně po jejich vystavení.  

 
 

5. Smluvní vztah mezi Uživateli, data vkládaná Uživateli 
 

5.1. Zboží zpřístupněné Společností na Portálu iBistore, není vlastnictvím Společnosti, ale          
jednotlivých Uživatelů dodavatelů. Společnost iBizone neodpovídá za kvalitu a bezvadnost          
Zboží. 

5.2. Uživatel je povinen uvádět, předávat Společnosti iBizone za účelem vložení na Portál iBistore, a              
sám vkládat na Portál iBistore výhradně aktuální, přesná a pravdivá data a informace (zejména              
o Uživateli samotném, o Zboží Uživatele dodavatele, ale i jiné). Uživatel dodavatel je povinen              
vkládat vyobrazení Zboží v originálním/původním balení výrobce. Za škodu způsobenou         
porušením uvedených povinností odpovídá výhradně Uživatel, který některou z uvedených          
povinností porušil.  

5.3. Společnost iBizone vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na Portálu iBistore byly obsaženy přesné,              
aktuální a pravdivé informace; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde             
o přesnost, aktuálnost a pravdivost dat, a to zejména v případě dat, která jsou přebírána od                
Uživatelů, resp. vkládána na Portál iBistore Uživateli. Za škodu způsobenou porušením           
povinnosti uvedené v odst. 5.2 těchto VOP Společnost iBizone neodpovídá, poškozený má           
právo obrátit se se svým nárokem na náhradu škody přímo vůči Uživateli.  

5.4. Kupní smlouva jejíž předmětem je Zboží (resp. objednávky na Zboží) k jejíž uzavření může dojít              
prostřednictvím Portálu iBistore, je samostatným smluvním vztahem existujícím výhradně mezi          
Uživateli. Společnost iBizone není stranou takového smluvního vztahu a nevznikají jí z takového            
smluvního vztahu žádná práva a povinnosti.  

5.5. Za vady či jakoukoliv škodu vzniklou při samotném plnění kupní smlouvy (resp. objednávky)             
uzavřené mezi Uživateli, Společnost iBizone neodpovídá. Nároky vyplývající jednotlivým         
Uživatelům z odpovědnosti za vady či škodu v souvislosti s plněním kupní smlouvy (resp.           
objednávky), jsou Uživatelé povinni uplatňovat výhradně vůči sobě. 
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6. Práva a povinnosti Uživatele 
 

6.1. Uživatel se zavazuje užívat Portál iBistore pouze k účelu, ke kterému mu byl zpřístupněn (tj.               
využití Služeb Portálu iBistore – viz 2.1. VOP). 

6.2. Uživatel se zavazuje nevyužívat Portál iBistore k aktivitám, které by mohly být v rozporu             
s platnými právními předpisy České republiky, či v rozporu s těmito VOP nebo s oprávněnými            
zájmy Společnosti iBizone, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb          
poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.  

6.3. Uživatel se zavazuje zdržet jakékoliv činnosti, která by mohla vést k poškozování nebo             
narušování poskytování Služeb prostřednictvím Portálu iBistore, včetně činnosti, která by mohla           
narušit provozní aspekty nebo technickou infrastrukturu Portálu iBistore nebo způsobit jeho           
přetížení, resp. se zavazuje zdržet jakéhokoliv rušivého jednání na Portálu iBistore. Příkladmo            
se Uživatel zavazuje: 

-nepoužívat jakýkoliv software, skript nebo databáze v souvislosti s používáním Portálu iBistore; 
-nedopouštět se blokování, přepisování, modifikace, kopírování či automatického čtení dat a / nebo             

jiného obsahu Portálu iBistore,  
-nedistribuovat a/nebo veřejně nezpřístupňovat jakýkoliv obsah z Portálu bez předchozího písemného          

souhlasu Společnosti iBizone 
6.4. Uživatel se zavazuje nepoužívat při vyhledávání Zboží nebo jiných dat na Portálu iBistore            

automatizované vyhledávací softwary pro přístup k databázím Společnosti iBistore atp. 
6.5. Uživatel je povinen neumožnit žádné třetí osobě přístup k Uživatelskému účtu (tj. nesdělovat            

uživatelské jméno či heslo) a je povinen učinit veškerá potřebná bezpečnostní opatření, aby             
nebo uživatelské jméno či heslo nebyly přístupné jiné osobě, nežli Uživateli. Uživatelský účet se              
váže výhradně k Uživateli. Uživatel se zavazuje neprodleně prokazatelně ohlásit Společnosti          
iBizone jakékoliv zneužití Uživatelského účtu, uživatelského jména nebo hesla třetí osobou.           
Uživatel je plně odpovědný za jakoukoliv manipulaci s jeho Uživatelským účtem. 

6.6. Uživatel není oprávněn používat Portál iBistore za účelem zasílání jakýchkoliv zpráv s            
reklamním obsahem, atp. 

6.7. Data, zobrazení a jakýkoliv další obsah Portálu iBistore (resp. jakákoliv část obsahu Portálu)             
(dále jako “Informace“), ke kterým získal Uživatel přístup prostřednictvím Uživatelského účtu, se            
zavazuje Uživatel používat výhradně za účelem uvedeným v odst. 1.1. VOP. Uživatel není            
oprávněn užít výše uvedené Informace pro jakékoliv jiné účely, zejména pro účely:  
-vytvoření osobní databáze v libovolném mediálním formátu a / nebo 
-pro komerční využití údajů nebo za účelem předávání získaných informací a / nebo 
-pro jakékoliv jiné komerční využití. 
-pro jakékoliv jiné osobní využití.  

6.8. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku se Uživatel zavazuje společnosti          
iBizone uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.             
Nárok na náhradu škody není uhrazením smluvní pokuty dotčen. 

 
 

7. Data o Uživatelích, povinnost mlčenlivosti 
 
7.1. Společnost iBizone umožňuje Uživatelům po potvrzení aktivace Uživatelského účtu Společností          

iBizone přístup do tzv. „klientské sekce“, tj. sekce, kterou mohou Uživatelé i samostatně             
spravovat (viz. 2.3.4 VOP). V případě Uživatele dodavatele obsahuje tzv. klientská sekce           
informace, u  nichž je Uživatel oprávněn zvolit možnost, aby konkrétní informace (u kterých tuto              
možnost zvolí a které nejsou veřejně přístupné – jako např. informace dostupné ve veřejném              
rejstříku, či na internetové síti) nebyly v rámci Portálu IBistore jiným Uživatelům přístupné.            
Uvedenou volbu má Uživatel právo průběžně měnit.  

7.2. Uživatelé berou na vědomí, že informace na Portálu iBistore o Uživatelích dodavatelích jsou             
přístupné Uživatelům dodavatelům a Uživatelům odběratelům, nezvolí-li Uživatel dodavatel         
možnost nezveřejnění u jednotlivých informací (viz 2.3.1. VOP). 



7.3. Uživatelé odběratelé berou na vědomí, že informace na Portálu iBistore o Uživatelích            
odběratelích jsou dostupné Uživatelům dodavatelům, kteří využívají službu viz 2.4.3. VOP nebo            
s nimiž jsou/byli Uživatelé odběratelé ve smluvním vztahu.  

7.4. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v rámci             
spolupráce se společností iBizone, resp. v důsledku získání přístupu k Uživatelskému účtu          
Portálu iBistore nebo jiným způsobem souvisejícím s užíváním Portálu iBistore, či v důsledku           
komunikace se Společností iBizone v souvislosti Smlouvou o poskytování služeb. Zejména bere           
na vědomí, že veškeré veřejně nepřístupné údaje, či důvěrné informace, není oprávněn použít             
v rozporu s účelem stanoveným těmito VOP, ani není oprávněn je využít pro své potřeby             
způsobem  v rozporu s těmito VOP a dále není oprávněn je sdělit třetím osobám.  

7.5. Za důvěrné informace se považují jakékoliv veřejně nepřístupné informace o Zboží, o            
Společnosti iBizone, včetně informací o obchodní a marketingové, cenové a organizační           
strategii, či jakékoliv jiné informace, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích. 

7.6. Povinnost mlčenlivosti o skutečnostech a informacích, které v rámci vzájemné spolupráce může           
získat Společnost iBizone o Uživateli, lze upravit samostatnou písemnou dohodou o           
mlčenlivosti. Důvodem je skutečnost, že registrací na Portálu iBizone Uživatel poskytuje a            
zpřístupňuje některé své údaje, resp. údaje o sobě, a to s vědomím primárního  účelu Portálu              
iBistore.  

 
8. Přístup na Portál, výluka portálu, ukončení vztahu 

 
8.1. Společnost iBizone přijímá opatření (zejména technické povahy), včetně provádění pravidelné          

údržby, za účelem nepřetržité funkčnosti Portálu iBistore. Společnost iBizone neposkytuje          
Uživateli žádné záruky ohledně nepřetržité a řádné funkčnosti a dostupnosti portálu iBistore a             
vyhrazuje si právo výluky Portálu iBistore, což bere Uživatel na vědomí. Výlukou se rozumí              
dočasné omezení funkčnosti Portálu iBistore. 

8.2. Společnost iBizone je oprávněna kdykoliv deaktivovat Uživatelský účet Uživateli bez udání           
důvodu. Deaktivaci účtu Společnost oznámí Uživateli následně po jejím provedení, a to            
elektronicky na email uvedený Uživatelem v rámci registrace. Deaktivaci účtu Společnost          
oznámí Uživateli následně po jejím provedení, a to na email uvedený Uživatelem v rámci             
registrace. Deaktivací Uživatelského účtu smluvní vztah upravený těmito VOP mezi Společností           
iBizone a Uživatelem zaniká dnem, kdy bylo oznámení o deaktivaci doručeno Uživateli (tj. jeho              
odeslání na uvedený email).  

8.3. Uživatel je oprávněn kdykoliv deaktivovat svůj Uživatelský účet bez udání důvodu, a to zasláním              
žádosti o deaktivaci Uživatelského účtu adresované Společnosti iBizone na emailovou adresu           
Společnosti podpora@ibistore.cz. Faktickou deaktivaci účtu je Společnost povinna provést         
bezodkladně po doručení takové žádosti. Deaktivací Uživatelského účtu smluvní vztah          
upravený těmito VOP mezi Společností iBizone a Uživatelem zaniká dnem, kdy byla žádost o              
deaktivaci Uživatelského účtu doručena Společnosti iBizone.  

8.4. Společnost iBizone je oprávněna změnit Uživateli heslo k Uživatelskému účtu, přičemž nové           
heslo je povinna mu bezodkladně zaslat na email uvedený Uživatelem v rámci registrace 

8.5. Společnosti iBizone je oprávněna kdykoliv na dobu dočasnou tzv. „zablokovat“ Uživatelský účet            
Uživateli. 

8.6. V důsledku dočasné změny hesla k Uživatelskému účtu, dočasné blokaci Uživatelského účtu           
nebo výluce Portálu iBistore, či webové stránky www.ibizone.cz nevznikají Uživateli vůči           
společnosti iBizone žádné nároky. 

 
9. GDPR 

 
9.1. Uživatel (v postavení subjektu údajů) bere na vědomí, že Společnost iBizone v postavení            

správce/zpracovatele zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s Nařízením EP a          
Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.4.2016, přičemž způsob zpracování (rozsah, účel, práva            
subjektů údajů aj.) je dostupný v Pravidlech zpracování osobních údajů fyzických osob           
umístěných na www.ibistore.cz (dále jako „Pravidla GDPR“). Uživatel v postavení subjektu          
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údajů prohlašuje, že se zněním Pravidel GDPR byl seznámen při registraci a jejich znění              
v rámci registrace vzal na vědomí a schválil.  

9.2. Právním titulem ke zpracování osobních údajů fyzických osob Uživatelů, kteří jsou v postavení            
subjektu údajů je zejména „smluvní plnění“ – tj. Smlouva o poskytování služeb a dále              
„oprávněné zájmy správce“ (Společnosti iBizone).  Blíže viz. Pravidla GDPR. 

9.3. Společnost iBizone je oprávněna vyžadovat Souhlas se zpracováním osobních údajů od           
subjektu údajů v okamžiku, kdy ke zpracování osobních údajů neexistuje žádný z výše           
uvedených právních titulů.  

9.4. Uživatel (v postavení subjektu údajů) bere na vědomí, že na základě výše uvedených právních              
titulů zpracování osobních údajů fyzických osob Společnost iBizone zasílá a nabízí Uživatelům            
další produkty (vč. marketingových) nebo služby navazující na spolupráci s Uživatelem, či            
emaily informující o novinkách a aktuálním dění ve vztahu nebo v souvislosti se společností              
iBizone a její činností. Blíže viz. Pravidla GDPR 

9.5. Bližší údaje ke zpracování osobních údajů, jež jsou subjekty údajů, včetně práv a povinností              
Společnosti iBizone a práv a povinností těchto Uživatelů související se zpracováním osobních            
údajů jsou přístupné v Pravidlech GDPR. 

9.6. Uživatel bere na vědomí, že se v rámci Smlouvy o poskytování služeb může octnout rovněž              
v postavení zpracovatele subjektu osobních údajů, kdy subjektem osobních údajů jsou          
v takovém případě ostatní Uživatelé Portálu. V takovém případě se na Uživatele zpracovatele           
vztahují Podmínky GDPR dostupné na www.ibistore.cz, s jejichž zněním je Uživatel seznámen            
při registraci a jejichž znění v rámci registrace schvaluje a přijímá.  

 
 

10. Závěrečná ustanovení 
 

10.1. Smluvní vztah Společnosti iBizone a Uživatele se řídí zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a              
svým obsahem se z části blíží smlouvě zprostředkovatelské. 

10.2. Pro změnu či doplnění práv a povinnosti stran Smlouvy o poskytování služeb, jejíž obsah je               
vtělen do těchto VOP, mohou obě strany (tj. Společnosti iBizone a Uživatel) uzavřít samostatný              
písemný a řádně číslovaný dodatek k citované Smlouvě o poskytování služeb.  

10.3. Uzavřou li strany dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb, který upravuje smluvní vztah             
odlišně, mají přednost ustanovení dodatku. Jsou li informace uvedené na stránkách           
www.ibistore.cz v rozporu s těmito VOP, mají přednost ustanovení těchto VOP 

10.4. Odesláním registračního online formuláře ve smyslu 3.2. těchto VOP Uživatel potvrzuje, že se             
s těmito VOP seznámil, četl je, jejich obsahu rozumí a plně s nimi souhlasí, resp. je připraven               
být jimi plně vázán. 

10.5. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení, vyrozumění nebo jiné obdobné poskytnutí            
informací v rámci běžného obchodního styku mezi smluvními stranami mohou být druhé straně             
zaslána prostřednictvím e-mailu. Doručování jiných zpráv (včetně oznámení o deaktivaci účtu,           
žádostí o deaktivaci apod.) se může dít rovněž elektronickou poštou a to na email Společnosti               
iBizone podpora@ibistore.cz  a na email Uživatele zadaný v rámci registrace.  

10.6. S ohledem na snahu zlepšování funkcí Portálu iBistore, na změny a vývoj právního řádu a               
obchodní politiku společnosti iBizone si smluvní strany tímto sjednávají, že Společnost iBizone            
je oprávněna změnit VOP vždy s účinností k 1. dni příslušného kalendářního měsíce, přičemž              
nové znění VOP musí být zároveň nejpozději 1. den předchozího kalendářního měsíce            
společností iBizone uveřejněno na webových stránkách www.ibistore.cz a Uživatelé budou o           
změně VOP informováni prostřednictvím Portálu iBistore. Uživatel je oprávněn změnu VOP           
písemně či elektronicky odmítnout, a to nejpozději do 5ti dnů od plánované účinnosti nové verze               
VOP. Toto odmítnutí změny VOP se považuje za okamžité odstoupení od Smlouvy o             
poskytování služeb ze strany Uživatele, a smluvní závazek mezi stranami zaniká dnem            
doručení odmítnutí adresátovi. V případě, že Uživatel neodmítne změnu nové verze VOP           
způsobem výše uvedeným a ve lhůtě výše uvedené, má se za to, že nové znění VOP přijal.  

10.7. Tyto VOP byly schváleny společností iBizone a nabývají účinnosti dnem 24.4.2019 
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