DOHODA O POSKYTNUTÍ ELEKTRONICKÉ AUTORIZACE

Poskytovatel:
Nebankovni–Registr.cz, s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00, IČ: 01911945
Uživatel:
…………………………………………………………………………………..
Adresát:
FINSPACE s.r.o., Revoluční 17, Praha 1, 110 00, IČ: 28088042

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
následující smlouvu níže uvedeného obsahu:

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout uživateli jedinečný kód (dále
v textu jen "Elektronická autorizace klienta" nebo „elektronický kód“) prostřednictvím
vzdálené služby Poskytovatele, který umožní pouze a jen ve vztahu mezi Uživatelem a
Adresátem ověřit identifikaci Uživatele tak, aby smluvní strany byly schopny spolu právně
jednat distančním způsobem prostřednictvím klientského účtu v klientské zóně, kterou na
webových stránkách zřídil Uživateli Adresát.
2. Cílem této smlouvy je zejména umožnit sjednání obchodu mezi uživatelem a adresátem
distanční formou.
3. Smlouva svou podstatou slouží k ochraně uživatele a právní jistotě co se týče identifikace
uživatele, verifikaci obsahu smluvní dokumentace a podpisu uživatele na právních
jednáních a slouží jako prostředek ochrany dobré víry v podpis uživatele na dokumentech.

II.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍ STRAN

1. Poskytovatel je nezávislou osobou vůči smluvním stranám. Poskytovatel prohlašuje, že
není nikterak finančně ani jiným motivován či propojen se společností adresáta či s
uživatelem a není zainteresován jakkoliv ovlivňovat vygenerovaný kód uživatele.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že poskytovatel není
certifikační autoritou akreditovanou Ministerstvem vnitra podle zákona č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu v platném znění (dále jen "zákon").
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se v případě elektronického kódu nejedná o
elektronický podpis podle shora uvedeného zákona.
4. Smluvní strany (a zejména pak uživatel) výslovně prohlašují, že si jsou vědomy
skutečnosti, že uživatel opatřením elektronického podpisu k dokumentu neprokazuje svou

identifikaci vůči orgánům státní správy nebo vůči jiné 3. osobě vyjma vůči adresátu, se
kterým vstupuje do smluvního závazku.
5. Smluvní strany prohlašují, že ověření identifikace elektronickou autorizací Uživatele je
zajišťováno Poskytovatelem coby soukromoprávní právnickou osobou. Poskytovatel, coby
subjekt nezávislý na smluvních stranách, zajišťuje pro účely vzájemné komunikace a
právního jednání uživatele a adresáta službu, která spočívá ve vygenerování jedinečného
kódu. Elektronický kód se Poskytovatel zavazuje poskytnout pouze a jen Uživateli a
Uživatel bude tento elektronický kód užívat pouze a jen za účelem podpisu právního
jednání vůči adresátovi.
6. Opatří-li uživatel dokument ve formátu s příponou PDF elektronickým kódem, který nelze a
nebude možné od tohoto dokumentu jakkoliv abstrahovat či oddělit, má se mezi smluvními
stranami nevyvratitelně za to, že:
a)
uživatel dotčený dokument podepsal,
b)
uživatel se s určeným dokumentem plně seznámil,
c)
dotčené právní jednání podepsal a uzavřel až poté, co se dostatečně v plné míře
seznámil se všemi ujednáními v dotčeném právním jednání, těmto plně rozumí a
nepotřebuje vysvětlení, na důkaz toho pak připojuje elektronický kód.
7. Mezi smluvními stranami v takovém případě platí fikce, že dotčený dokument podepsal
právě uživatel a žádná jiná osoba, neboť za stranu poskytovatele platí, že elektronický kód
generuje a předává výhradně jen uživateli a dotčený kód již není schopen či oprávněn
jakkoliv změnit či předat jiné 3. osobě, která by mohla podpis zneužít.
8. Smluvní strany rovněž prohlašují, že mají dokument o právním jednání ve formátu PDF
spolu s elektronickým kódem uživatele za smlouvu v písemné podobě a tuto skutečnost se
již mezi sebou zavazují jakkoliv nerozporovat v případě vzniku vzájemného sporu týkající
se vzájemných práv a povinností. Výše uvedeného jsou si smluvní strany plně vědomy a
rovněž tak právních následků s tím spojených.
9. Elektronická autorizace bude poskytnuta uživateli způsobem zaslaného unikátního
certifikačního klíče na jím uvedené telefonní číslo, a bude chráněna před zneužitím, a
přístupná pouze Uživateli. Nezaměnitelný kód elektronické autorizace předá Poskytovatel
Uživateli prostřednictvím krátké textové zprávy.
10. Adresát ani uživatel nejsou oprávněni jakkoliv s elektronickým podpisem disponovat a
změnit kód jeho přístupu a změnám. Poskytovatel tímto poskytuje službu elektronického
podpisu uživateli a zavazuje se smluvním stranám zajistit ochranu před neoprávněným
zneužitím elektronického podpisu.
11. Poskytovatel jedinečnou identifikaci a kód poskytne oproti podepsané smlouvě o
spotřebitelském úvěru mezi adresátem a uživatelem, předložení občanského průkazu a
výpisu z účtu ze strany Uživatele. Uživatel se zavazuje jak poskytovateli, tak i adresátovi, k
tomu, že žádným způsobem nezcizí, nepředá, či nezpřístupní elektronický podpis jiné 3.
osobě než uživateli, která by mohla elektronický podpis vůči adresátovi či uživateli zneužít.
Výše uvedené porušení smluvní povinnosti má za následek podstatné porušení smlouvy s
předvídanými následky dle příslušných právních ustanovení.
12. Adresát bere na vědomí a smluvní strany se dohodly na tom, že bude-li dokument opatřen
elektronickým kódem v podobě, který je uveden v příloze č. 1 k této smlouvě, má se mezi
stranami za nesporné, že dotčený dokument byl podepsán uživatelem, takový podpis platí
mezi smluvními stranami jako plnohodnotný a na roveň postavený podpisu na písemném
právním jednání.

13. Adresát se zavazuje dodržovat takové smlouvy, které budou opatřeny elektronickým
kódem uživatele.
14. Uživatel se zavazuje uznat závazek ze smlouvy či jiného právního jednání, které by bylo
opatřeno jemu přiděleným elektronickým kódem, a to i za předpokladu že by se prokázalo,
že dotčený elektronický kód připojila na dotčenou listinu či právní jednání 3. osoba, neboť v
takovém případě vždy platí, že ke kódu se dostala 3. osoba v důsledku pochybení na
straně Uživatele, který nezajistil dostatečnou ochranu elektronického podpisu a kódu před
3. osobami a v soudním sporu je důkazní břemeno o opaku na straně uživatele.

III.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany (adresát a uživatel) se dohodly, že Poskytovateli svědčí nárok na odměnu
ve výši 30,-Kč za jednu elektronickou autorizaci (připojení jednoho kódu na dokument).
2. Adresát a Uživatel uhradí službu poskytovateli každý z 50% měsíčně vždy k 15. dni v
měsíci počínaje měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k uzavření
této smlouvy.
3. Odměna je splatná na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod platným var.
symbolem.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že stržení příslušné části úplaty za uživatele provede
adresát, který zajistí přeposlání celkové částky na účet poskytovatele. Poskytovatel se
zavazuje vystavit k proúčtování došlé platby fakturu doručovanou do klientské zóny zřízené
na www.mobilpujcka.cz, která bude obsahovat všechny podstatné náležitosti daňového
dokladu dle příslušných právních předpisů.

IV.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato smlouva je účinná podpisem smluvních stran a je uzavřena na dobu 12-ti měsíců od
data podpisu této smlouvy.

V.
1.

2.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ZÁK.Č. 101/2000 SB.

Uživatel ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně souhlasí s poskytnutím svých
osobních údajů Poskytovateli a s jejich následným zpracováním a uchováváním ze strany
Poskytovatele v rozsahu a za podmínek dále uvedených, a současně tímto potvrzuje, že
uvedený souhlas k poskytnutí a zpracování osobních údajů Poskytovateli v dále
specifikovaném rozsahu poskytl zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na
základě opravdové a vážně projevené vůle. Zpracování osobních údajů je Společností
prováděno v souladu se Zákonem a zák. č. 1333/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, ve
znění pozdějších předpisů.
Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel či další osoby Poskytovatelem zmocněné či dále
uvedené v tomto souhlasu (dále jen „Třetí osoba“) zpracovávaly osobní údaje, včetně

rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Poskytovateli či Adresátovi, nebo které byly
Poskytovatelem a v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy nebo v souvislosti s
realizací předcházejících nebo navazujících úkonů oprávněně získány od Třetích osob.
Osobní údaje, které Poskytovatel či Třetí osoba získává a spravuje jsou zejména: jméno,
příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu,
adresa pro doručování, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný
stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví a jejich věk, údaje o
zaměstnavateli, pracovních závazcích a jiných pracovněprávních vztazích, funkcích,
výpovědích ze zaměstnání či ukončení pracovněprávních vztahů, hospodářské a
podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani
z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení,
údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných
právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších
povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a
termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních
karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu v dobré víře, bez nátlaku, svobodně a vážně,
srozumitelně a určitě.
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, kdy každá ze smluvních stran
obdrží po jednom originálním vyhotovení.

………………………….
Poskytovatel

…………………………
Uživatel

…………………………
Adresát

