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1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti MY AIRLINES, a.s., IČ: 04555571, vydané ve smyslu § 1751
Občanského zákoníku, upravují základní podmínky pronájmu leteckého simulátoru letounu Boeing 737 NG, včetně práv a
povinností Smluvních stran, a to jak během doby pronájmu, tak i po skončení tohoto Nájmu.

1.2

Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci k dočasnému užívání letecký simulátor Boeing 737NG na provozovně
Pronajímatele a Nájemce se zavazuje zaplatit za to Pronajímateli Nájemné v dohodnuté výši. Práva a povinnosti tohoto
Nájmu stanoví Smluvní vztah a tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou její nedílnou součástí.

2.

DEFINICE

2.1

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek a smluvních vztahů z nich vyplývajících budou mít pojmy definované
v tomto článku význam zde uvedený, nebude-li dále stanoveno jinak, případně nebude-li jiný výklad vyplývat z kontextu:
Bankovní účet pronajímatele znamená běžný účet Pronajímatele uvedený na Internetových stránkách.
Ceník znamená aktuální ceník Pronajímatele uvedeného v Nabídce, který určuje výši Nájemného, Jistoty a dalších
poplatků z poskytnutých služeb.
Dárce je třetí osoba, která provede Rezervaci bez nutnosti uvedení Termínu či Náhradního termínu vlastním jménem ve
prospěch Obdarovaného.
Dárkový poukaz (Voucher) znamená listinu vydanou Pronajímatelem Dárci ve prospěch Obdarovaného, na základě které
je Obdarovaný, za splnění všech podmínek stanovených pro Nájemce v Nabídce a Všeobecných obchodních podmínkách,
oprávněn uzavřít Smlouvu s Pronajímatelem a stát se Nájemcem.
Délka trvání nájmu znamená možnou délku trvání Nájmu stanovenou konkrétní nabídkou.
Doba trvání nájmu znamená časový úsek určující trvání Nájmu stanovený ve Smlouvě.
Elektronické nabídky znamenají jakékoli nabídky, aktuality, upozornění, komerční sdělení či akce Pronajímatele nebo
jeho obchodních partnerů zasílány Nájemci na kontaktní email nebo jinou kontaktní adresu, kterou uvede v registraci na
Internetových stránkách.
Identifikační doklad (ticket) je listina obsahující jedinečné identifikační informace o uhrazeném Pronájmu leteckého
simulátoru, termínu Pronájmu a identifikace k ověření oprávněnosti čerpání služby. Nájemce je povinen chránit tyto
informace proti zneužití třetí osobou.
Interiér znamená veškeré vnitřní příslušenství a součást Vozidla, zejména palubní desku, sedadla a odkládací prostory.
Internetové stránky znamenají internetové stránky Pronajímatele umístěné na doménách ve vlastnictví Pronajímatele.
Letecký simulátor je soubor přístrojů a technického vybavení zajišťujícího simulovaný provoz letadla za využití
nejmodernějších technologií tak, aby se jednalo o věrnou simulaci.
Nabídka znamená aktuální nabídku Pronajímatele uvedenou na Internetových stránkách, která obsahuje konkrétní nabídku
služeb, Ceník a dalších informací týkajících se Pronájmu.
Náhradní termín znamená alternativní termín Nájmu určený pro případ, že letecký simulátor není v termínu k dispozici.
Nájemce znamená fyzickou (podnikající či nepodnikající) nebo právnickou osobu, která s Pronajímatelem uzavřela
Smlouvu, k jejímu uzavření bezprostředně směřuje nebo provedla platnou Objednávku. Nájemcem se rozumí i Účastník
nájmu a dále osoba, která provedla registraci na Internetových stránkách a neprovedla platnou Objednávku, čímž se na ni
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přiměřeně vztahují ustanovení o registraci Nájemce dle článku 16 (Shromažďování a zpracování osobních údajů nájemce)
a článku 17 (Registrace Na Internetových Stránkách) a další přiměřeně aplikovatelná ustanovení Všeobecných obchodních
podmínek.
Nájem znamená závazek Pronajímatele přenechat letecký simulátor k užívání Nájemci za splnění v ní stanovených
podmínek a podmínek v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a závazek Nájemce zaplatit za to Pronajímateli
Nájemné a další poplatky z poskytnutých služeb ve výši stanovené v Ceníku.
Nájemné znamená peněžitou částku za Nájem leteckého simulátoru v dohodnuté výši odpovídající Době trvání nájmu a
další poplatky ve výši stanovené v Ceníku.
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Obdarovaný znamená osobu odlišnou od Nájemce, pro kterou Nájemce objedná Dárkový poukaz.
Objednávka znamená platně provedenou objednávku leteckého simulátoru na určitý Termín přes Internetové stránky nebo
jiným způsobem akceptovaným Pronajímatelem.
Případ porušení znamená situaci, kdy nastane jakékoli porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy a Všeobecných
obchodních podmínek Nájemcem.
Případ poškození znamená případ vzniku jakékoli závady či poškození leteckého simulátoru, která nastane v Době trvání
nájmu a mění stav funkčnosti leteckého simulátoru.
Prohlášení o ochraně osobních údajů znamená prohlášení o ochraně osobních údajů uvedené na Internetových stránkách.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti znamená prohlášení o vyloučení odpovědnosti Pronajímatele uvedené na
Internetových stránkách.
Potvrzení objednávky znamená potvrzení o přijetí Objednávky a platnosti Termínu Pronajímatelem s uvedením detailních
informací o Vozidle a Termínu zaslané Nájemci Pronajímatelem.
Potvrzení rezervace znamená potvrzení o přijetí platby Nájemného, které obdrží Nájemce po připsání peněžité částky na
Bankovní účet pronajímatele nebo jiném způsobu obdržení platby Nájemného Pronajímatelem, kterým vzniká Rezervace.
Pronajímatel znamená společnost MY AIRLINES, a.s. jako provozovatel, se sídlem Petrohradská 438/16, Praha 10 IČ:
04555571, DIČ: CZ04555571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21100,
tel.: +420 733 738 738, email: info@myairlines.cz
Rezervace znamená platně provedenou rezervaci Nájmu, které předchází platně provedená Objednávka a zaplacení
Nájemného Pronajímateli.
Smlouva znamená smluvní vztah, uzavřený mezi Pronajímatelem a Nájemcem, předmětem které je závazek Pronajímatele
dočasně přenechat letecký simulátor k užívání Nájemci za splnění stanovených podmínek a podmínek v těchto
Všeobecných obchodních podmínkách a závazek Nájemce zaplatit za to Pronajímateli Nájemné.
Smluvní strany znamenají Pronajímatele a Nájemce, kteří spolu uzavřeli Smlouvu nebo k uzavření Smlouvy svým
jednáním směřují.
Storno poplatek znamená poplatek za předčasné odstoupení od Smlouvy stanoven ve výši dle podmínek článku 15
(Zrušení Rezervace A Odstoupení Od Smlouvy).
Termín znamená konkrétní datum a hodinu začátku a konce pronájmu určený Nájemcem v Objednávce, Rezervaci nebo ve
Smlouvě a vymezující Dobu trvání nájmu.
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Účastníci nájmu znamenají všechny osoby, které jsou v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami oprávněné v Době trvání nájmu užívat letecký simulátor, na které se po přistoupení ke Smlouvě vztahují
veškeré povinnosti jako na Nájemce.
Všeobecné obchodní podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré další dokumenty, které s nimi
nebo se Smlouvou souvisí.
2.2

Není-li patrný jiný záměr, jsou odkazy na články, odstavce a přílohy odkazy na články, odstavce a přílohy těchto
Všeobecných obchodních podmínek. Přílohy připojené k těmto Všeobecným obchodním podmínkám jsou jejich nedílnou
součástí.

2.3

Nadpisy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad jejich
ustanovení.

3.

PŘEDMĚT NÁJMU

3.1

Předmětem Nájmu je letecký simulátor nabízený Pronajímatelem k nájmu v Nabídce. Nabídku je Pronajímatel oprávněn
měnit dle své úvahy v souvislosti s jeho momentální schopností plnit závazky z Nájmu.

3.2

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy s potenciálním Nájemcem dle § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, ale pouze
informací o aktuální nabídce Pronajímatele, která se může stát předmětem Nájmu na základě další dohody mezi
Pronajímatelem a Nájemcem.

4.

OBJEDNÁVKA, REZERVACE A NÁJEM

4.1

Platnou Objednávku provádí Nájemce přes internetové stránky a rezervační systém Pronajímatele formou elektronické
komunikace, listovou zásilkou, telefonicky nebo na osobním jednání, na základě které zašle Pronajímatel Nájemci
Potvrzení objednávky. Pokud Pronajímatel nezašle Nájemci Potvrzení objednávky do 5 dnů, není Objednávka platná. V
Objednávce Nájemce určí Termín včetně Náhradního termínu.

4.2

Provedená Objednávka není pro Smluvní strany závazná, pokud nebyla platně provedena Rezervace. Rezervace je platně
provedena pokud Nájemce zaplatí Pronajímateli Nájemné a obdrží od Pronajímatele Potvrzení rezervace, čímž se
Pronajímatel zavazuje nenabízet předmět pronájmu v Termínu či Náhradním termínu k Nájmu třetím osobám. Pokud třetí
osoba provede platnou Objednávku ke stejnému datu a hodině jako Nájemce, obdrží Potvrzení objednávky a provede
Rezervaci zaplacením Nájemného, ke kterému Nájemce neprovedl platnou Rezervaci, zaniká Objednávka Nájemce k
okamžiku přijetí Nájemného Pronajímatelem od třetí osoby. Pokud Nájemce platbu odeslal bankovním převodem, ale na
Bankovní účet pronajímatele byla připsána až po platbě provedené třetí osobou, vrátí Pronajímatel zaplacené Nájemné
Nájemci bez zbytečného prodlení na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. Nájemce nemá vůči Pronajímateli nárok
na náhradu vzniklé škody vzniklé z pozdě provedené Rezervaci.

4.3

Doba trvání nájmu je stanovena na konkrétní Termín na základě platně provedené Rezervace.

4.4

Okamžikem provedení Objednávky Nájemce vyslovuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se k
dodržování závazků z nich vyplývajících a závazků vyplývajících z podmínek Rezervace v případě jejího platného
provedení. Platně provedenou Rezervací se Smluvní strany zavazují k uzavření Smlouvy, od jejíž účinnosti se řídí také
podmínkami v ní stanovenými.

4.5

Pronajímatel je oprávněn odmítnout Objednávku, Rezervaci, uzavření Smluvního vztahu či předání leteckého simulátoru
letounu jakémukoli Nájemci a to i v případě Termínu, kdy je letecký simulátor k dispozici, bez udání důvodu. V případě
zaplacení Nájmu Nájemcem a pozdějším odmítnutím Rezervace či uzavření Smlouvy, vrátí Pronajímatel zaplacené
Nájemné Nájemci bez zbytečného prodlení na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. V případě odmítnuté
Objednávky, Rezervace či Smlouvy nemá Nájemce nárok na náhradu vzniklé škody.
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4.6

Pronajímatel garantuje platnost cenové nabídky Nájemného k okamžiku obdržení Potvrzení objednávky zaslaného
Pronajímatelem nebo k datu garance cenové nabídky uvedenému na Internetových stránkách.

5.

IDENTIFIKACE NÁJEMCE

5.1

Za účelem Nájmu je Nájemce povinen předložit Pronajímateli identifikační doklad (ticket), nebo prostřednictvím
elektronické komunikace jeho jedinečné identifikační číslo, které Nájemce opravňuje k čerpání služeb a to nejpozději do
okamžiku rezervace. Pronajímatel je oprávněn vyžádat si další potřebné doklady za účelem ověření platnosti
identifikačního dokladu (ticketu). Nájemce a souhlasí s pořízením jejich kopií.

6.

NÁJEMCE A DALŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ

6.1

Letecký simulátor je pronajímán standartně jednomu Nájemci. Pokud se letecký simulátor pronajímá více osobám, nebo
pokud s Nájemcem jsou při využití leteckého simulátoru přítomny další osoby, pak za tyto plně odpovídá Nájemce.

7.

NÁJEMNÉ A DALŠÍ POPLATKY

7.1

Nájemné musí být zaplaceno nejpozději k okamžiku uzavření Smlouvy. Pokud Nájemce zaplatí Nájemné před okamžikem
uzavření Smlouvy, Pronajímatel potvrdí provedenou platbu Nájemného v Potvrzení rezervace v souladu s článkem 4
(Objednávka, Rezervace A Nájem).

7.2

Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli Nájemné transparentním bankovním převodem, platební kartou, hotově nebo
jiným způsobem akceptovaným Pronajímatelem. Konkrétní způsoby stanoví Pronajímatel na Internetových stránkách nebo
na adrese provozovny. Pronajímatel může určit jiný způsob platby v případě poškození a jakýchkoliv dalších poplatků
vzniklých v souvislosti s Nájmem, a to dle vlastní úvahy i bez uvedení důvodu.

7.3

V případě platby ze zahraničí je Nájemce povinen zajistit uhrazení veškerých poplatků spojených se zahraniční transakcí
odesílatelem platby. Pokud Nájemce nezajistí doplacení nákladů Pronajímatele za danou zahraniční transakci, je
Pronajímatel oprávněn vrátit platbu odesílateli po odečtení veškerých nákladů s ní spojených.

8.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

8.1

Smlouva se ústně v českém jazyce, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Za předběžné uzavření Smlouvy se považuje již
zaslání Potvrzení rezervace či dohoda Smluvních stran formou elektronické komunikace, listovou zásilkou, telefonicky
nebo na osobním jednání, čímž vzniká předsmluvní odpovědnost Smluvních stran.

8.2

Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, Smluvní strany uzavírají Smlouvu na dobu určitou pro konkrétní Termín a hodinu
na základě platně provedené Rezervace nebo jiným způsobem určeným dohodou Smluvních stran. Ukončením její
účinnosti nejsou dotčena vzájemná práva Smluvních stran týkající se dorovnání vzájemných závazků ani případné nároky
Smluvních stran na náhradu vzniklé škody podle platných právních předpisů.

9.

PŘEDÁNÍ LETECKÉHO SIMULÁTORU

9.1

Po uzavření Smlouvy se Pronajímatel zavazuje k předání leteckého simulátoru Nájemci v Termínu stanoveném v Potvrzení
rezervace. Pokud Pronajímatel souhlasí se změnou Termínu v hodině nebo dni, může na základě žádosti Nájemce doručené
Pronajímateli nejpozději jeden (1) týden před Termínem, předat Nájemci letecký simulátor v tomto dožádaném termínu. Po
změně Termínu zůstávají ustanovení Smlouvy, které se netýkají Termínu, beze změny.

9.2

Pronajímatel předá Nájemci letecký simulátor v odpovídajícím stavu. Pokud Pronajímatel nebo Nájemce zjistí, že nastal
Případ poškození nebo částečné nefunkčnosti leteckého simulátoru, je Pronajímatel oprávněn vyhodnotit poškození nebo
poruchu a určit další postup, kterým je Nájemce povinen se řídit.

9.3

Pronajímatel je oprávněn odmítnout předání leteckého simulátoru Nájemci bez udání důvodu. V případě zaplacení Nájmu
Nájemcem a pozdějším odmítnutím předání, vrátí Pronajímatel zaplacené Nájemné Nájemci bez zbytečného prodlení na
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bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. V případě odmítnuté Objednávky, Rezervace či uzavření Smluvního vztahu
nemá Nájemce nárok na náhradu vzniklé škody.
10.

POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM

10.1

Nájemce je oprávněn užívat letecký simulátor pouze k účelům, ke kterým je určen a pouze dle pokynů profesionálního
instruktora, který je přítomen po celou dobu pronájmu a je Nájemci k dispozici.

10.2

Během doby trvání nájmu leteckého simulátoru se Nájemce i další přítomné osoby zavazují dodržovat platné pokyny
instruktora. V případě nerespektování pokynů má Pronajímatel právo pronájem leteckého simulátoru dočasně omezit, nebo
předčasně ukončit a to plně k tíži Nájemce.

10.3

Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli veškeré škody, které vznikly v souvislosti s užíváním leteckého simulátoru.

11.

DÁRKOVÝ POUKAZ (VOUCHER)

11.1

Dárce je oprávněn přenechat ve prospěch Obdarovaného zakoupený Dárkového poukazu k pronájmu leteckého simulátoru.
Dárkový poukaz je cenným papírem, který vydá Pronajímatel Dárci pouze na základě platně provedené Objednávky a
Rezervace. Dárkový poukaz musí být vystaven na jméno Obdarovaného, přičemž Dárce je oprávněn využít Dárkový
poukaz sám i stát se Účastníkem pronájmu. Osoba odlišná od Obdarovaného nebo Dárce není bez předchozího souhlasu
Pronajímatele oprávněna k jeho využití s výjimkou právního nástupce nebo dědice Obdarovaného nebo Dárce.

11.2

Dárkový poukaz se předává Dárci, pokud se Dárce a Pronajímatel nedohodnou na jiném způsobu předání Obdarovanému.
K využití Dárkového poukazu kontaktuje Obdarovaný nebo Dárce Pronajímatele telefonicky, nebo za využití rezervačního
systému a dohodne si s Pronajímatelem termín pronájmu. Od okamžiku uzavření Smluvního vztahu s Obdarovaným se z
Obdarovaného stává Nájemce. Pokud uzavře Smlouvu místo Obdarovaného Dárce, od okamžiku uzavření Smlouvy s
Dárcem se z Dárce stává Nájemce.

11.3

Pronajímatel je oprávněn omezit dobu platnosti Dárkového poukazu na určitý časový úsek, po který je platný ode dne
vystavení Dárkového poukazu. K možnosti uzavřít Smlouvu vyplývající z Dárkového poukazu je Dárce či Obdarovaný
povinen předložit Pronajímateli Dárkový poukaz (voucher) v nepoškozené a čitelné podobě a postupovat v souladu s těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami. Míru čitelnosti a poškození Dárkového poukazu a možnost jeho uplatnění posoudí
Pronajímatel.

11.4

O tom, zda je z Dárkového poukazu oprávněn Dárce nebo Obdarovaný rozhoduje skutečnost, který z nich předložil
Dárkový poukaz Pronajímateli jako první. Za zničený, ztracený nebo znehodnocený dárkový poukaz (voucher) není možné
poskytnout plnění nebo náhradu.

11.5

Dárce je oprávněn vrátit neuplatněný Dárkový poukaz Pronajímateli ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho převzetí. V takovém
případě Pronajímatel vrátí zaplacené Nájemné po odečtení Storno poplatku na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata
nebo jiným způsobem dle dohody Smluvních stran.

11.6

Čerpání Dárkového poukazu (voucheru) platného pro konkrétní datum a čas, je možné po předchozí dohodě
s Pronajímatelem měnit. Pronajímatel má v takovém případě právo na uplatnění storno poplatku dle těchto podmínek.

11.7

Dárkový poukaz (voucher) není možné vyměnit na peněžní částku nebo jiné služby než služby poskytované
Pronajímatelem.

12.

PŘÍPAD POŠKOZENÍ A NÁHRADA ŠKODY

12.1

V případě, že během Doby trvání nájmu dojde k Případu poškození nebo jakékoli jiné škodní události, při níž došlo k
poškození leteckého simulátoru Nájemcem nebo osobou s Nájemcem v leteckém simulátoru přítomnou, je Nájemce
povinen nahradit vzniklou škodu oproti vyúčtování opravy doložené Pronajímatelem.
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13.

ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

13.1

Pokud se kterékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy nebo Smluvního ujednání (což
zahrnuje kterýkoli článek, odstavec, jednotlivou větu nebo i jednotlivé slovo) stane nebo bude shledáno neplatným nebo
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních
podmínek nebo Smlouvy.

13.2

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jejich úmyslem je uzavřít Smlouvu i bez ustanovení, která se případně stanou či
budou shledána neplatnými či nevymahatelnými.

14.

TRVÁNÍ POVINNOSTÍ
Každá z povinností stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou nebo Smluvním vztahem, která
nebude splněna ve lhůtě dané Smlouvou nebo Všeobecnými obchodními podmínkami, zavazuje Nájemce ke splnění i po
dni uplynutí této lhůty, pokud Pronajímatel neurčí jiný způsob náhradního plnění nebo nedohodnou-li se Smluvní strany
jinak.

15.

ZRUŠENÍ REZERVACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1

Nájemce je oprávněn zrušit Rezervaci nebo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení
identifikačního dokladu (voucheru) písemnou výpovědí zaslanou na adresu Pronajímatele. Pokud započala Doba trvání
nájmu, Nájemce již není oprávněn odstoupit od Smlouvy.

15.2

Zrušení Rezervace i odstoupení od Smlouvy se považují za řádně doručené, pokud byly doručeny na adresu Pronajímatele
uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nebo na jinou adresu prokazatelně užívanou k oznamování. Pro
stanovení platného zrušení Rezervace nebo odstoupení od Smlouvy je rozhodné prokazatelné datum odeslání.

15.3

Pokud Nájemce zruší Rezervaci nebo odstoupí od Smlouvy před Termínem, zavazuje se uhradit Pronajímateli Storno
poplatek ve výši dle délky doby, která předchází Termínu. V případě, že Nájemce zruší Rezervaci v době nejméně 30 dnů
před Termínem, je povinen uhradit Pronajímateli Storno poplatek ve výši 30 % z hodnoty Nájemného, v době nejméně 15
dnů před Termínem ve výši 50 % z hodnoty Nájemného a v době méně jak 7 dnů před Termín ve výši 100 %. Po dohodě s
Pronajímatelem je možné změnit Termín pro závažné důvody bez povinnosti Nájemce uhradit Storno poplatek.
Pronajímatel je oprávněn započíst Storno poplatek oproti zaplacenému Nájemnému.

15.4

Výpověď i odstoupení od Smlouvy se považují za řádně doručené, pokud byly doručeny na adresu provozovny
pronajímatele: Vítězná 18, 110 00 – Praha 1, nebo na jinou adresu prokazatelně užívanou k oznamování druhé Smluvní
straně. Pokud se druhá Smluvní strana prokazatelně doručení vyhýbá, má se za to, že byla výpověď doručena 10. dnem ode
dne odeslání.

15.5

Zrušení Rezervace či odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků odstupující Smluvní strany, vzniklých před odstoupením,
a článků týkajících se dodržení povinnosti mlčenlivosti, kterými jsou Smluvní strany i nadále vázány.

16.

SHROMÁŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁJEMCE

16.1

Pronajímatel shromažďuje osobní údaje Nájemce nebo dalších osob, které ji zastupují, včetně členů statutárního orgánu v
případě Nájemce, který je právnickou osobou. Pronajímatel shromažďuje jen ty osobní údaje, které mu Nájemce sám nebo
prostřednictvím svého zástupce dobrovolně poskytl v rámci smluvního vztahu, nebo které Pronajímatel získal z veřejných
seznamů nebo které oprávněně získal jiným způsobem. Pronajímatel osobní údaje zpracovává sám.

16.2

Nájemce souhlasí se zpracování jeho osobních dat a údajů na Internetových stránkách v souladu s článkem 15 (Zrušení
Rezervace A Odstoupení Od Smlouvy) nebo podpisem Smlouvy či uzavřením smluvního vztahu. Prohlášení o ochraně
osobních údajů se nachází na Internetových stránkách Pronajímatele nebo je připojeno v Příloha 1 (Prohlášení O Ochraně
Osobních Údajů).
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17.

REGISTRACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

17.1

Objednávkou, Rezervací nebo Registrací na Internetových stránkách Nájemce souhlasí se zněním Všeobecných
obchodních podmínek a se zasíláním Elektronických nabídek Pronajímatele. Pronajímatel neodpovídá za případné chybné
nebo mylné informace uvedené v Elektronické nabídce a Nájemce nemá nárok na z nich vzniklou škodu. Zjištěné chybné a
mylné informace budou opraveny Pronajímatelem bez zbytečného prodlení.

18.

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

18.1

Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti se Smlouvou, smluvním
vztahem nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu
a včetně otázek souvisejících s mimosmluvními závazky vznikajícími v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

18.2

Smlouva, Smluvní vztah, tyto Všeobecné obchodní podmínky a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající mezi Smluvními
stranami v souvislosti se Smlouvou se řídí českým právem.

19.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1

Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude vystupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a v
souladu s účelem Smlouvy, a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné nebo vhodné pro dodržení
závazků upravených Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami.

19.2

Nájemce není oprávněn převést či postoupit svá práva, pohledávky, povinnosti či dluhy ze Smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu Pronajímatele. K jakýmkoli dodatečným změnám a dohodám podmínek Nájmu je nevyhnutelný
písemný souhlas Pronajímatele.

19.3

Nájemce provedením Registrace, Objednávky nebo Rezervace nebo podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se
seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o vyloučení
odpovědnosti uvedeným na Internetových stránkách a s jejich zněním plně souhlasí. Nájemce souhlasí s uložením jeho
osobních údajů do databáze nájemců vedené Pronajímatelem.

19.4

Pronajímatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a
obchodních podmínek třetích osob, které Pronajímatel využívá ke splnění závazků vůči Nájemci, zavádění nových služeb
nebo změnu způsobu poskytování služeb. Pronajímatel v takovém případě Nájemce upozorní na změnu Všeobecných
obchodních podmínek uvedením zprávy na Internetových stránkách, emailem nebo jiným vhodným způsobem, je-li to
možné, v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Nájemce se zavazuje s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek
seznámit.

19.5

Pronajímatel i Nájemce berou na vědomí ty skutečnosti, že Pronajímatel si vyhrazuje právo nerealizovat službu nebo
služby v případě nepředvídaných událostí, které Pronajímatel nezpůsobil a nemohl jim předcházet. Jedná se zejména o
případy vzniklé z důvodu náhlé technické chyby nebo poruchy, výpadků elektrické energie nebo jiných mimořádných
událostí. V takovém případě má Pronajímatel povinnost změnit termín poskytovaných služeb bez jakékoli sankce.

19.6

Pokud jde o změny, které Nájemce nemohl rozumně očekávat, a Nájemce do 15 dnů od sdělení informace Pronajímatele o
změně Všeobecných obchodních podmínek neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním Všeobecných
obchodních podmínek nebo přijímá-li nadále služby poskytované Pronajímatelem, stává se nové znění Všeobecných
obchodních podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu,
a to ode dne určeného ve sdělení o novém znění Všeobecných obchodních podmínek. Pokud vysloví Nájemce písemný
nesouhlas se zněním nových Všeobecných obchodních podmínek, nebylo započato plnění Nájmu a nedohodnou-li se
Smluvní strany jinak, je Nájemce oprávněn od Smlouvy odstoupit.

19.7

Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy nebo se Smlouvou související se promlčí po uplynutí 5 let ode dne, kdy
mohly Smluvní strany uplatnit práva ze Smlouvy poprvé.
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20.

PLATNOST
Tyto VOP nabývají účinnosti 1. září 2016 a jsou účinné do odvolání nebo jejich změny.

MY AIRLINES, a.s.
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PŘÍLOHA 1
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Na základě tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje Pronajímatel informace o postupech shromažďování, používání a
odhalování informací, které může Nájemce či jiná osoba poskytující osobní informace (dále jen Návštěvník) poskytnout
prostřednictvím Internetových stránek nebo prostřednictvím dalších aplikací a internetových stránek či sociálních sítí provozovaných
Pronajímatelem. Před použitím Internetových stránek je Návštěvník povinen obeznámit se se zněním tohoto Prohlášení o ochraně
osobních údajů. Internetové stránky jsou určeny pro občany Evropské unie.
Pokud není z obsahu Prohlášení o ochraně osobních údajů patrno jinak, je výklad pojmů shodný s výkladem určeným ve
Všeobecných obchodních podmínkách.
1.

SOUHLAS NÁVŠTĚVNÍKA

1.1

Použitím Internetových stránek Návštěvník souhlasí s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakékoli
poskytnutí informací prostřednictvím Internetových stránek znamená konkludentní souhlas Návštěvníka s jejich
shromažďováním, používáním a odhalením v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

1.2

Účast Návštěvníka na aplikacích a sociálních sítích je dobrovolná a v případě nesouhlasu Nájemce s jeho účastí na nich, je
Návštěvník oprávněna svobodně opustit aplikaci či sociální síť bez negativních následků. V případě zasílání
Elektronických nabídek je Návštěvník oprávněna kdykoli se odhlásit z odběru s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného
v každé Elektronické nabídce.

2.

POSKYTOVANÉ INFORMACE

2.1

Pronajímatel na Internetových stránkách aktivně shromažďuje informace o Návštěvníkovi, která provedla registraci, a to
povolením komunikace s Pronajímatelem prostřednictvím emailu nebo formulářů usnadňujících komunikaci, zpětnou
vazbu a vyměňování informací s Pronajímatelem.

2.2

Určité informace poskytnuté Návštěvníkem mají status osobních identifikačních údajů, které lze spojit s osobou
Návštěvníka. Pronajímatel je oprávněn vyžadovat poskytnutí osobních identifikačních údajů povinně i nepovinně, zejména
z důvodu umožnění užívání služeb či výhod (Objednávky, Rezervace, akce na sociálních sítích a další) nebo pro možnou
účast Návštěvníka na aktivitách Pronajímatele (diskuze, setkání, propagační akce a další). V případě návštěvy sociálních
sítí zaznamenají webové servery Pronajímatele údaje o Návštěvníkovi, které Návštěvník povolí Pronajímateli k
zaznamenání.

3.

PASIVNÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

3.1

Pronajímatel je oprávněn pasivně shromažďovat určité anonymní údaje o Zaregistrované osobě při návštěvě Internetových
stránek (bez aktivního poskytování Návštěvníkem) pomocí různých technologií jako jsou cookies, internetové tagy nebo
webové signály (web beacons), i navigačních údajů (protokolových souborů (log files)), serverových protokolů (server
logs) či sledu kliknutí (clickstream), na základě automatického přenosu některých z anonymních infomací internetového
prohlížeče Návštěvníka, jako jsou URL adresa webové stránky, kterou Návštěvník navštívila, IP adresa a verze prohlížeče,
kterou počítač Návštěvníka používá. Pokud Návštěvník nastaví svůj internetový prohlížeč tak, aby jí upozorňoval při
zasílání cookies nebo aby cookies odmítal, určité prvky Internetových stránek mohou být nefunkční.

3.2

Pronajímatel používá a kombinuje takové pasivně shromážděné anonymní informace v zájmu poskytování lepších služeb
svým návštěvníkům, upravování stránek dle vašich preferencí, sestavování a analýz statistiky a trendů a správy a dalších
zlepšování webových stránek pro vaše použití. Takovéto informace nejsou spojovány s osobními identifikačními údaji
získanými jinde na těchto stránkách, pokud k tomu nedáte souhlas např. v nastavení Facebook aplikace apod.
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4.

POUŽÍVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ INFORMACÍ

4.1

Kromě výše uvedeného Pronajímatel může informace shromážděné prostřednictvím Internetových stránek dále použít ke
zdokonalení obsahu a nastavení Internetových stránek, ke sdělování informací vyžádaných Návštěvníkem pro účely
marketingu a průzkumu Pronajímatele, a pro jakékoliv další specifikované účely. Mimo to je Pronajímatel oprávněn plně
využívat všech informací získaných prostřednictvím Internetových stránek, které nemají formu osobních identifikačních
údajů. Pokud Návštěvník poskytne osobní identifikační údaje na Internetových stránkách, Pronajímatel může spojovat
takové informace s dalšími aktivně shromážděnými informacemi od Účastníků, pokud v okamžiku jejich shromažďování
nebude specifikováno jinak.

4.2

Osobní identifikační údaje, které Návštěvník poskytne prostřednictvím Internetových stránek, může Pronajímatel odhalovat
jiným spolupracujícím organizacím po celém světě, které souhlasí, že s těmito informacemi budou zacházet v souladu s
tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a že je budou používat ke stejným účelům jako Pronajímatel, avšak výhradně
třetím osobám:
(a)

se kterými Pronajímatel spolupracuje a využívá je k podpoře svých obchodních aktivit (platební služby,
technická podpora, dodávková služba, finanční instituce a další), přičemž Pronajímatel od těchto třetích osob
vyžaduje souhlas se zacházením s poskytnutými informacemi v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních
údajů a k použití ke stejným účelům jako Pronajímatel;

(b)

v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem pohledávky, závazku či obchodu z Internetových
stránek, ke kterým se tyto informace vztahují, přičemž Pronajímatel od těchto třetích osob vyžaduje souhlas se
zacházením s poskytnutými informacemi v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a k použití ke
stejným účelům jako Pronajímatel; nebo

(c)

které jsou orgány veřejné správy, či jiné osoby, kterým je Pronajímatel v souladu s platnými právními předpisy
povinen poskytnout informace o Návštěvníkovi.

4.3

Shromažďování, používání a odhalování informací předjímané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, může
zahrnovat přenos informací do zahraniční jurisdikce, které legislativní prostředí a zákony ohledně osobních identifikačních
údajů neodpovídají českému legislativní prostředí a zákonům. Před převodem informací do zahraniční jurisdikce je
Pronajímatel povinen dožádat se Návštěvníka o souhlas s takovým převodem a odhalením.

5.

PŘÍSTUP, OPRAVA A VÝMAZ INFORMACÍ
V zájmu zachovávání osobních identifikačních údajů, které Návštěvník poskytne prostřednictvím Internetových stránek v
přesném, aktuálním a úplném znění, Pronajímatel žádá o průběžnou aktualizaci informací Návštěvníkem na kontakty
uvedené na Internetových stránkách. Pronajímatel podnikne příslušné kroky k aktualizaci nebo opravě poskytnutých
neaktuálních údajů nebo k jejich výmazu z databáze Pronajímatele.

6.

BEZPEČNOST
Pronajímatel provádí na Internetových stránkách odpovídající opatření k ochraně identifikačních údajů při jejich přenosu
od Návštěvníka na Internetové stránky a k ochraně takových informací před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem,
prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Návštěvník je plně srozuměn s tím, že
žádný internetový přenos není zcela zabezpečený nebo bezchybný (např. e-mail zaslaný na Internetové stránky nebo z nich
nemusí být zabezpečen) a proto je Návštěvník sám povinen pečlivě zvážit, jaké informace sdělí prostřednictvím e-mailu
Pronajímateli. Pokud Návštěvník na Internetových stránkách používá hesla, identifikační čísla nebo další zvláštní
přístupové prvky, je jeho povinností tyto informace chránit a za jejich sdělování je Návštěvník sám odpovědný.
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7.

ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
Internetové stránky mohou obsahovat odkazy nebo kontakty na jiné internetové stránky a aplikace, na které se toto
Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Pronajímatel doporučuje Návštěvníkovi podrobně se seznámit se zněním
prohlášení o ochraně osobních údajů každých internetových stránek, které Návštěvník navštíví.

8.

KONTAKTOVÁNÍ PRONAJÍMATELE
Pro další otázky, připomínky nebo obavy ohledně Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo informačních praktikách
Internetových stránek či dalších dotazů ohledně odstoupení od zasílání Elektronických nabídek, uvádí Pronajímatel na
Internetových stránkách kontaktní údaje k použití pro komunikaci s Pronajímatelem.

9.

ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pronajímatel je oprávněn ke změně Prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s podmínkami změn Všeobecných
obchodních podmínek.

MY AIRLINES, a.s.

11

