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Podmínky	použití	webových	stránek	společnosti	Lemony	trade	s.r.o.	
(dále	jen	jako	„podmínky“)	

(tyto	podmínky	jsou	platné	od	1.	března	2017)	
	
	
I.	

Obecná	ustanovení	a	souhlas	s	použitím	webových	stránek	
	

1. Držitelem	 a	 provozovatelem	 webových	 stránek	 na	 této	 doméně	 provozovaných	 (dále	 jen	 jako	
„webové	 stránky“)	 je	 Lemony	 trade	 s.r.o.,	 se	 sídlem	 Jaurisova	515/4,	140	00	Praha	4	–	Michle,	 IČ:	
29043026,	 zapsána	 v	obchodním	 rejstříku	 vedeném	 Městským	 soudem	 v	Praze,	 oddíl	 C,	 vložka	 č.	
162285	(dále	jen	jako	„provozovatel“).	
	

2. Přístupem	na	webové	stránky,	jejich	prohlížením	a	používáním	vyjadřujete	jako	návštěvník	a	uživatel	
webových	stránek	(dále	jen	jako	„uživatel“)	svůj	souhlas	se	zněním	těchto	podmínek	a	uzavíráte	tím	
dohodu	o	podmínkách	použití	webových	stránek	s	jejich	provozovatelem.	

	
3. Nesouhlasíte-li	 se	 zněním	 těchto	 podmínek,	 nemáte	 oprávnění	 prohlížet	 si	 webové	 stránky	 ani	 je	

žádným	způsobem	používat.	
	

II.	
Účel	webových	stránek	a	způsob	inzerce	

	
1. Účelem	webových	stránek	je	poskytování	vhodného	reklamního	prostoru	v	síti	 Internet	pro	smluvní	

partnery	(dále	jen	jako	„inzerenti“),	kteří	jsou	poskytovatelem	nebo	zprostředkovatelem	zápůjček	dle	
ust.	 §	 2390	 a	 násl.	 zákona	 č.	 89/2012	 Sb.,	 občanského	 zákoníku	 (případně	 obdobných	 finančních	
služeb	poskytovaných	zájemcům	z	řad	občanů	a	podnikatelů),	a	to	formou	affiliate	marketingu.	
	

2. Provozovatel	 webových	 stránek	 není	 zprostředkovatelem	 ani	 poskytovatelem	 žádného	
z	inzerovaných	finančních	produktů	a	tyto	žádným	způsobem	nenabízí.	
	

3. Reklamní	 prostor	 je	 inzerentům	 poskytován	 ve	 formě	 možnosti	 umístit	 na	 webové	 stránky	
provozovatele	vlastní	obsah	vytvořený	přímo	inzerentem	(dále	jen	jako	„reklama“),	a	to	zejména	ve	
formě	textu,	banneru	(obrazové	reklamy)	nebo	ve	formě	vnořené	internetové	stránky,	jejíž	obsah	je	
inzerentem	spravován	nezávisle	na	vůli	provozovatele.	

	
4. Reklamní	 prostor	 poskytnutý	 inzerentům	 dle	 předchozích	 ustanovení	 těchto	 podmínek	 je	 od	

vlastního	 obsahu	 webových	 stránek	 provozovaných	 provozovatelem	 zřetelně	 graficky	 odlišen.	
Uživatel	je	při	používání	webových	stránek	tímto	způsobem	informován,	zda	jde	o	obsah	poskytnutý	
provozovatelem	webových	stránek,	nebo	o	obsah	poskytnutý	inzerentem.	
	

III.	
Ochrana	osobních	údajů	

	
1. Na	obsah	inzerce,	bez	ohledu	na	skutečnost,	zda	jde	o	obrazové	reklamy	ve	formě	bannerů,	případně	

vnořené	 internetové	 stránky	 vytvořené	 inzerentem,	 nemá	 provozovatel	 webových	 stránek	 žádný	
přímý	vliv,	za	tento	obsah	proto	neodpovídá.	
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2. Provozovatel	 webových	 stránek	 žádným	 způsobem	 neshromažďuje	 ani	 neuchovává	 osobní	 údaje	

uživatelů	 webových	 stránek	 ani	 je	 inzerentům	 nepředává,	 nevztahují	 se	 na	 něj	 proto	 ustanovení	
zákona	 č.	 101/2000	 Sb.	 o	 ochraně	osobních	 údajů,	 který	 stanoví	 povinnosti	 správce	 při	 zpracování	
osobních	 údajů.	 Tím	 není	 dotčena	možnost,	 že	 osobní	 údaje	 shromažďuje,	 uchovává	 a	 zpracovává	
přímo	 inzerent,	 který	 je	 v	takovém	 případě	 povinen	 uživatele	 webových	 stránek	 (zejména	
prostřednictvím	vnořené	internetové	stránky	provozované	inzerentem)	v	odpovídajícím	rozsahu	sám	
informovat.	

	
3. Webové	 stránky	 používají	 k	 analýze	 návštěvnosti	 soubory	 typu	 „cookies“.	 Informace	 o	 použití	

webových	 stránek	 jsou	 pro	 tento	 účel	 sdíleny	 se	 společností	 Google.	 Soubory	 typu	 „cookies“	
neumožňují	získání	osobních	údajů,	a	 tedy	ani	 identifikaci	uživatelů	webových	stránek.	 	Používáním	
webových	stránek	uživatel	souhlasí	s	použitím	souborů	typu	„cookies“.	
	

IV.	
Obsah	inzerce	

	
1. Uživatel	 webových	 stránek	 je	 povinen	 seznámit	 se	 s	 obsahem	 jakéhokoliv	 dokumentu,	 který	

v	souvislosti	 s	 nabídkou	inzerovaných	 produktů	 předkládá	 uživateli	 webových	 stránek	
prostřednictvím	vnořené	internetové	stránky	inzerent.	
	

2. Uživatel	 webových	 stránek	 bere	 na	 vědomí,	 že	 pokud	 jsou	 s	nabídkou	 inzerovaných	 finančních	
produktů	 spojeny	 jakékoliv	 zákonné	 povinnosti	 (informační	 povinnosti,	 povinnosti	 při	 zpracování	
osobních	 údajů,	 povinnost	 disponovat	 při	 nabídce	 inzerovaných	 produktů	 příslušným	 oprávněním,	
obsahové	náležitosti	inzerce,	povinnosti	požadované	při	jednání	se	spotřebitelem	apod.),	odpovídá	za	
splnění	těchto	zákonných	podmínek	inzerent,	nikoliv	provozovatel	webových	stránek.		

	
3. Provozovatel	 webových	 stránek	 neposuzuje	 vhodnost	 konkrétních	 inzerovaných	 produktů	 pro	

jednotlivé	uživatele.	Z	tohoto	důvodu	provozovatel	uživatelům	webových	stránek	neposkytuje	žádné	
rady	ani	doporučení,	který	z	inzerovaných	produktů	je	pro	uživatele	vhodný.	

	
4. Uživatel	 webových	 stránek	 bere	 na	 vědomí,	 že	 produkty	 inzerované	 na	 webových	 stránkách	

provozovatele	nepředstavují	úplnou	ani	reprezentativní	nabídku	produktů	dostupných	na	trhu.	
	

5. Pokud	 uživatel	 webových	 stránek	 na	 základě	 inzerce	 zveřejněné	 na	 webových	 stránkách	 přistoupí	
k	uzavření	smluvního	vztahu	s	vybraným	inzerentem,	vzniká	smluvní	vztah	přímo	mezi	uživatelem	a	
inzerentem.	 Podmínky	 takového	 smluvního	 vztahu	mohou	 být	 upraveny	 obchodními	 podmínkami,	
které	uživateli	poskytne	 inzerent,	a	příslušnými	právními	předpisy,	pokud	se	na	 inzerovaný	produkt	
vztahují.	
	

V.	
Omezení	použití	webových	stránek	

	
1. Obsah	webových	stránek	je	chráněn	autorským	právem,	a	to	podle	zákona	č.	121/2000	Sb.,	autorský	

zákon.	Bez	svolení	provozovatele	není	možné	žádnou	část	webových	stránek	užít.	
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2. Chráněny	 jsou	 především	 texty	 uveřejněné	 na	 webových	 stránkách	 (včetně	 těchto	 podmínek),	
grafické	provedení	webových	stránek	a	zdrojový	kód	zajišťující	funkcionalitu	webových	stránek.	

	
3. Autorskoprávní	 ochraně	 podléhá	 rovněž	 obsah	 inzerce	 zveřejněné	 inzerenty,	 a	 to	 ve	 stejném	

rozsahu,	 jako	 webové	 stránky	 provozovatele.	 Inzerenti	 se	 mohou	 ochrany	 svých	 autorských	 práv	
(případně	jiných	práv	duševního	vlastnictví)	v	příslušném	rozsahu	domáhat	i	samostatně.		

	
4. Neoprávněným	užitím	webových	stránek	se	rozumí	zejména	

	
a. rozmnožování	 webových	 stránek	 (zhotovování	 dočasných	 nebo	 trvalých,	 přímých	

nebo	 nepřímých	 rozmnoženin	 webových	 stránek	 nebo	 jejich	 části,	 a	 to	 jakýmikoli	
prostředky	a	v	jakékoli	formě;	zejména	však	rozmnožování	elektronické	(analogové	i	
digitální)	 a	 obrazové	 (kopírování	 obsahu	 webových	 stránek	 či	 pořizování	 tzv.	
screenshotů);	

b. rozšiřování	 webových	 stránek	 (zpřístupňování	 pořízených	 rozmnoženin	 webových	
stránek	/screenshotů	nebo	textů/	třetím	osobám);	

c. ale	i	jiné,	zákonem	předpokládané	způsoby	užití	webových	stránek,	
	
za	 předpokladu,	 že	 k	užití	 webových	 stránek	 (nebo	 jejich	 části)	 došlo	 bez	 souhlasu	 jejich	
provozovatele.		
	

VI.	
Rozhodné	právo	

	
1. Obsah	 webových	 stránek	 je	 s	ohledem	 na	 obsah	 inzerce	 určen	 především	 pro	 uživatele	 z	České	

republiky.	
	

2. Pro	případ,	že	mezi	uživatelem	webových	stránek	a	jejich	provozovatelem	vzniknou	jakékoliv	spory,	
budou	pro	rozhodnutí	sporu	příslušné	soudy	České	republiky.	

	
3. Jakékoliv	spory	mezi	uživatelem	webových	stránek	a	jejich	provozovatelem	budou	posuzovány	podle	

právního	řádu	České	republiky.	
	

VII.	
Platnost	podmínek	

	
1. Tyto	podmínky	nabývají	platnosti	1.	března	2017.	

	
2. Provozovatel	 je	 oprávněn	 podmínky	 jednostranně	měnit	 či	 doplňovat.	 Při	 každé	 změně	 podmínek	

provozovatel	zveřejní	jejich	aktuální	znění.	
	

3. Rozhodným	 okamžikem	 určujícím,	 které	 znění	 podmínek	 se	 použije,	 je	 okamžik	 použití	 webových	
stránek	uživatelem,	případně	jeho	počátek.	

	
	

V	Praze	dne	28.	února	2017	
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Lemony	trade	s.r.o.	


