PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE POMŮŽEME.SI PRO DOBROVOLNÍKY
Tyto podmínky jsou součástí smlouvy o užívání webové aplikace POMŮŽEME.SI, kterou uzavíráte
jako dobrovolník formou webového formuláře se společností Applifting s.r.o., s místem podnikání
Šaldova 476/9, Praha 186 00, IČ 02542072, DIČ CZ 02542072, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. C 220046, kterou zastupuje Vratislav Kalenda,
(poskytovatel). Vy a poskytovatel můžete být společně označováni jako strany.

Zaškrtnutím příslušného políčka v elektronickém objednávkovém formuláři potvrzujete, že je
Vám více než 18 let, že jste si podmínky přečetl/a a že s nimi souhlasíte.

VÝKLAD POJMŮ

1.
●
●
●
●

2.

Poskytovatel je softwarové studio Applifting s.r.o., které vyvinulo aplikaci POMŮŽEME.SI.
Dobrovolník jste Vy, jako zájemce o poskytování dobrovolnické činnosti potřebným osobám
skrze organizaci. Dobrovolník musí být starší 18 let a
 plně svéprávný.
Organizace je dobrovolnickou organizací, která poskytuje dobrovolnické služby nebo jinou
dobrovolnickou činnost pro pomoc potřebným osobám.
Aplikace je webová aplikace POMŮŽEME.SI, která má sloužit k usnadnění vyhledání
organizací, které potřebují dobrovolníky, k vyhledávání dobrovolníků se zájmem o splnění
konkrétní poptávky s požadavkem potřebného a k efektivnímu přidělování požadavků.

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Poskytovatel poskytne organizaci bezplatně licenci k užívání webové aplikace
POMŮŽEME.SI (aplikace) za účelem vytvoření uživatelského profilu, prvnímu kontaktu s
organizací, k vyhledání dobrovolníků přiřazených ke konkrétní organizaci vhodných pro
výkon určitého požadavku a pro přidělování požadavků potřebných osob dobrovolníkům .
2.2. Dobrovolník smí využívat aplikaci za účelem podle předchozího odstavce a v souladu s
těmito podmínkami.
2.3. Za výběr a kontaktování dobrovolníků, uzavírání smluv s dobrovolníky o výkonu činnosti,
kontaktování dobrovolníků, jejich výběr pro plnění požadavků potřebných a průběh plnění
požadavků odpovídá organizace. Poskytovatel neručí za to, že dobrovolník bude
zkontaktován a zapsán jako ověřený dobrovolník pro jakoukoliv organizaci, ani že mu bude
přidělen jakýkoliv požadavek. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu
vzniklou při poskytování dobrovolnické služby nebo dobrovolné činnosti.

3.

REGISTRACE DO DATABÁZE A UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Dobrovolník vyplní všechna povinná pole přihlašovacího formuláře správnými a pravdivými
informacemi o své osobě. Dobrovolník odpovídá za pravdivost a správnost údajů. Pokud by
došlo k chybě nebo ke změně údajů, dobrovolník zjištěnou chybu nebo změnu nahlásí
poskytovateli bez zbytečného odkladu.
3.2. Dobrovolník potvrzením tlačítka ZAREGISTROVAT SE potvrzuje, že:

a) je starší 18 let,
b) je plně svéprávný,
c) si pečlivě přečetl tyto podmínky a souhlasí s nimi.
3.3. Potvrzením tlačítka ZAREGISTROVAT SE je smlouva s poskytovatelem o užívání aplikace
uzavřena. Údaje vyplněné do přihlašovacího formuláře se uloží do databáze poskytovatele,
která je přístupná organizacím.

4.

POSTUP ORGANIZACE VŮČI DOBROVOLNÍKOVI
4.1. Organizace může v aplikaci vybírat zájemce o dobrovolnickou činnost, kteří se přihlásili do
aplikace, a může je kontaktovat za účelem užšího výběru pro zařazení mezi své vlastní
dobrovolníky. Výběr dobrovolníků je zcela v kompetenci organizace.
4.2. V případě, že dobrovolník bude vybrán, organizace mu předloží smlouvu o poskytování
dobrovolnické činnosti nebo o dobrovolnické službě. Pokud dobrovolník s organizací
smlouvu uzavře, může být v aplikaci organizací označen jako ověřený dobrovolník dané
organizace. Uzavře-li dobrovolník takovou smlouvu s několika organizacemi, může být
označen jako dobrovolník pro každou z nich.
4.3.

Dobrovolník souhlasí s tím, že organizace, se kterou uzavřel smlouvu, může jeho
údaje zpřístupnit i jiné organizaci, zejména z důvodu nedostatečné kapacity jejích
vlastních dobrovolníků.

4.4. Organizace do aplikace zadává poptávky s požadavky na dobrovolnou činnost. Organizace
odešle poptávku vhodným dobrovolníkům dle vlastního výběru. Poptávka s požadavkem je
dobrovolníkovi doručena sms zprávou.
4.5. Dobrovolník může na obdrženou sms zprávu s poptávkou odpovědět:
a) v případě zájmu o splnění požadavku dle zadání – ANO – tato odpověď je závazná a
znamená, že má dobrovolník potřebné schopnosti a dostatečnou kapacitu
požadavek z poptávky v daném časovém úseku splnit,
b) v případě, že požadavek nechce přijmout, nemusí odpovídat, nebo odešle odpověď NE.
4.6. V případě, že dobrovolník odpoví ANO, aplikace jej přiřadí k dané poptávce, pokud ještě
není naplněn početní limit potřebných dobrovolníků. Dobrovolníci, kteří odpověděli poté, co
byl maximální požadovaný počet dobrovolníků naplněn, budou informováni o tom, že
kapacita dané poptávky již byla naplněna.
4.7. Organizace bude následně kontaktovat přiřazeného dobrovolníka a poskytne mu informace
potřebné ke splnění požadavku z poptávky. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za
to, že organizace dobrovolníka skutečně zkontaktuje, poskytne mu informace nebo slíbenou
součinnost pro plnění požadavků potřebných.
4.8. Dobrovolník na základě informací splní požadavek.

5.

LICENCE

5.1. Poskytovatel bezplatně zpřístupnil aplikaci na webové stránce https://pomuzemesi.cz/ a
její zdrojové kódy zveřejnil na GitHubu: https://github.com/Applifting/pomuzeme.si pod
open-source licencí MIT.
5.2. Dobrovolník je oprávněn s aplikací nakládat v rozsahu, v jakém to MIT licence dovoluje, a to
za podmínek v ní stanovených. Dobrovolník může bez omezení používat, kopírovat,
upravovat, spojovat, zveřejňovat, distribuovat, udělit podlicenci a/nebo prodávat kopie
aplikace, a povolit osobám, kterým byla aplikace poskytnuta, činit totéž, a to za podmínky,
že v jakékoliv kopii nebo podstatné části aplikace:
a) uvede poznámku o autorství ve formátu Copyright (c) 2020 Applifting s.r.o.
b) uvede text licence MIT.
5.3. Dobrovolník nesmí aplikace ani zdrojových kódů žádným způsobem zneužít (zejména je
nesmí užívat v rozporu s právem a dobrými mravy).
5.4. Dobrovolník je oprávněn sdílet odkaz na aplikaci, webové stránky a sociální média
POMŮŽEME.SI na svých sociálních médiích a v dalších komunikačních kanálech za účelem
propagace aplikace. Dobrovolník ale nesmí ohrozit nebo poškodit pověst poskytovatele a
aplikace.

6.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY A LIMITACE ODPOVĚDNOSTI
6.1. Poskytovatel v souladu s MIT licencí k aplikaci neposkytuje žádnou záruku na fungování
aplikace. Pokud se v aplikaci vyskytne jakákoliv vada nebo problém, může ji dobrovolník
nahlásit založením issue na adrese https://github.com/Applifting/pomuzeme.si/issues.
6.2. Poskytovatel v souladu s MIT licencí k aplikaci nenese žádnou odpovědnost za přímou ani
nepřímou škodu, která organizaci vznikne ve spojitosti s užíváním aplikace (včetně v
souvislosti s jejími výpadky, poruchami, poškozením nebo ztrátou dat v databázích atd.), a
to ani v případě, že dobrovolník poskytovatele na možnost vzniku nepřímé škody dopředu
upozornil. Poskytovatel neodpovídá za nemateriální újmu dobrovolníka.
6.3. Strany se dohodly, že pokud by byl poskytovatel přesto povinen uhradit nabyvateli jakoukoli
náhradu škody, bude tato povinnost poskytovatele omezena maximálně do výše 5.000,- Kč.

7.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1.

Nakládání s osobními údaji dobrovolníků se řídí Zásadami nakládání s osobními údaji,
které jsou přílohou č. 1 podmínek.

8. UKONČENÍ SMLOUVY
8.1. Strany mohou ukončit smlouvu:
a) dohodou ke sjednanému dni,

b) výpovědí na e-mailovou adresu info@pomuzemesi.cz s 5 denní výpovědní lhůtou, která
běží ode dne doručení výpovědi druhé straně.
8.2. V případě ukončení smlouvy poskytovatel vymaže z databáze údaje o dobrovolníkovi.
Poskytovatel také může vymazat údaje v případě, že dobrovolník poruší tyto podmínky či
pravidla organizace, nebo z jiných důvodů. Na vstup do aplikace není nárok.

KOMUNIKACE

9.

9.1. Strany spolu komunikují elektronickou formou. Požadavek na písemnou formu se považuje
za splněný, pokud je elektronický text s prostým elektronickým podpisem doručen na
e-mailovou adresu kontaktní osoby druhé strany, nebo jinými elektronickými prostředky,
které si strany dohodnou během trvání smlouvy.
9.2.

10.

Elektronická zpráva se má za doručenou v okamžiku uvedeném v elektronickém potvrzení
o doručení nebo, pokud takové potvrzení neexistuje, dnem následujícím po dni, kdy byla
elektronická zpráva odeslána.

ZMĚNA PODMÍNEK
10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu změnit, upravit, přidat či odstranit
jakoukoliv část podmínek, zejména podmínky ochrany osobních údajů, licenční podmínky
nebo změnu postupu organizace vůči dobrovolníkovi. Poskytovatel jakoukoliv změnu včas
oznámí a zpřístupní nové znění podmínek na svých webových stránkách. Pokud
dobrovolník do 15 dnů od oznámení změnu neodmítne, má se za to, že nové znění
podmínek přijal. Pokud změnu odmítne, odmítnutí zakládá výpověď smlouvy s výpovědní
dobou 10 dní od odmítnutí. Během výpovědní doby se uplatní poslední znění podmínek,
které dobrovolník přijal.

11.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části smlouvy nemá vliv na
zbývající části smlouvy. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou,
zdánlivou či nevymahatelnou část smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a
vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 (čtrnácti) dnů ode dne,
kdy obdrží žádost od druhé strany.

© Tyto podmínky vytvořila SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

