Společnost INSURANCE TRADE s.r.o., se sídlem Praha 8, Vacínova 859/13, PSČ 180 00, IČ 06249906
(dále jen „Provozovatel“) na straně jedné
a
Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození:

………………………………………..

Trvale bytem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Osobní doklad č.:

………………………………………..

(dále jen „Uživatel“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smlouvu o užívání systému burzy drahých kovů
(dále BDK)
Článek I.
1.1. Provozovatel se zavazuje poskytnout Uživateli služby spočívající v provozu burzy drahých kovů (dále BDK) na
internetových stránkách http://BurzaDrahychKovu.cz, a to v rozsahu aktuálních obchodních podmínek.
1.2. Uživatel prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a zavazuje se k jejich dodržování.
Článek II.
2.1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha.
2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změna obchodních podmínek je pro Uživatele závazná
v okamžiku, kdy dojde ke zveřejnění změny obchodních podmínek na internetové stránce http://BurzaDrahychKovu.cz
a v okamžiku, kdy se Uživatel přihlásí do systému burzy drahých kovů, případně po obdržení obchodních podmínek emailem.
Článek III.
3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost a účinnost této smlouvy nastává v okamžiku jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
3.2. Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí ze strany Provozovatele i bez uvedení důvodu s výpovědní
lhůtou 30 dnů. Výpovědní lhůta začíná běžet třetí den poté, kdy byla písemná výpověď odeslána na adresu Uživatele
uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3.3. V případě hrubého porušení obchodních podmínek může druhá strana od této smlouvy odstoupit. Odstoupení
od smlouvy musí být učiněno písemně a zasláno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení
bylo druhé smluvní straně doručeno třetí den po jeho odeslání.
Článek IV.
4.1. Uživatel dává Provozovateli souhlas, aby ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů zpracovával tyto osobní
údaje Uživatele:
Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, zasílací adresa, datum narození, čísla bankovních účtů, podpis, kopii
občanského průkazu, e-mail, telefonní čísla, data ke konkrétním nabídkám a prodejům na BDK.

4.2. Výše uvedené osobní údaje potřebuje Provozovatel v rámci zákonných požadavků za účelem naplnění služeb BDK.
Tyto údaje budou Provozovatelem po dobu trvání smlouvy a 10 let po jím skončení.
4.3. S výše uvedeným zpracováním uděluje Uživatel výslovný souhlas, souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním dopisu na
adresu provozovatele.
4.4. Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem, osobní údaje však pro Provozovatele mohou
zpracovávat i poskytovatelé účetních, právních, evidenčních, logistických, komunikačních či obdobných služeb,
softwarů a aplikací, které Provozovatel využívá.
4.5. Uživatel má právo: Odvolat souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
požadovat vysvětlení způsobu zpracování, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat či opravit,
požadovat jejich výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování, obrátit se dozorový úřad v případě
pochybností o dodržování povinností správce údajů.

Článek V.
5.1. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdržel po jednom vyhotovení.
5.2. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma
Smluvními stranami.
5.3. V případě, že se některá ustanovení této Smlouvy stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, a současně budou
oddělitelná od ostatních ustanovení této Smlouvy, aniž způsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy, nahradí
smluvní strany bez zbytečného odkladu neplatná a nevymahatelná ustanovení novými, která se svým obsahem a
účelem budou nejvíce blížit obsahu a účelu neplatných či nevymahatelných ustanovení.
5.4. Uživatelé, kteří v minulosti uzavřeli smlouvu s původním provozovatelem společností SILVERUM s.r.o., podpisem
této smlouvy akceptují změnu provozovatele a souhlasí s transferem veškerých práv a povinností stran na nového
provozovatele.
5.5. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena svobodně,
vážně a nikterak v tísni, že je jim plně srozumitelná a že si nejsou vědomi překážek bránících jejímu platnému uzavření,
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V ……………………………………….. dne: ………………………………………..

………………………………
Provozovatel

………………………………….
Uživatel

