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SMLUVNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU JSNS.CZ 

 

Verze 5.1 – účinná od: 25. 11. 2020 

 

 

I. Základní pojmy 

Portál výukových audiovizuálních děl (dále jen "portál") -  obsahuje audiovizuální lekce 

(AV lekce) přístupné registrovaným uživatelům sítě internet; jednotlivé AV lekce, jež jsou 

součástí portálu, vždy obsahují film či jiné audiovizuální dílo, doporučené aktivity do hodin, 

otázky a odpovědi k tématu filmu a další doprovodné materiály. 

Poskytovatel (provozovatel portálu) – Člověk v tísni, o.p.s. (vzdělávací program JSNS),  

IČ: 25755277, se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2. 

Uživatel – fyzická osoba, která je buď 

• pedagogickým pracovníkem na škole, působící na území ČR, který bude uvedený 

portál poskytovatele osobně využívat v rámci jím vedené výuky ve škole, nebo je 

studentem či studentkou pedagogické fakulty, působící na území ČR, nebo 

• pracovníkem školského zařízení, působícího na území ČR nebo registrovaného 

zařízení pro děti a mládež (dále jen „organizace“), který bude uvedený portál 

poskytovatele osobně využívat v rámci jím vedených aktivit v dané organizaci, nebo 

je vzdělávacím expertem, působícím v ČR, nebo 

• členem Filmového klubu JSNS, který se účastní žákovského/studentského projektu u 

poskytovatele. 

Smlouva – smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem, na 

základě níž získává uživatel právo k užívání portálu ke vzdělávacím, výchovným a osvětovým 

účelům a v rozsahu stanoveném v těchto Smluvních podmínkách. Smlouva je uzavřena 

akceptací registrace uživatele poskytovatelem. Obsah smlouvy tvoří registrační formulář 

vyplněný uživatelem a tyto Smluvní podmínky. 

II. Registrace uživatele 

Předpokladem registrace jsou  

- vyplnění poskytovatelem požadovaných údajů do registračního formuláře 

uveřejněného na webovém portálu www.jsns.cz a dále 

- souhlas uživatele s těmito Smluvními podmínkami. 

Po akceptaci registrace umožní poskytovatel uživateli přístup do portálu.  

Přístup do portálu umožňuje uživateli přístup k jejímu obsahu (AV lekcím zahrnujícím 

vzdělávací audiovizuální díla a další související materiály) a jejich využití. Přístupová práva 

mohou být poskytovatelem nastavena rozdílně pro jednotlivé typy uživatelů – obsah dostupný 

jednotlivým uživatelům je uveden na www.jsns.cz/portal. Přístup může být omezen či zrušen 

v případech uvedených dále. 

III. Povinnosti uživatele 

Uživatel je při registraci povinen doložit, že splňuje příslušnost k jedné ze skupin 

definovaných v článku I. Možnosti, jak toto prokázat, jsou vždy uvedeny v automatickém  

e-mailu, zasílaném uživateli při registraci. 

http://www.jsns.cz/
http://www.jsns.cz/portal
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Vyučující/pracovník organizace je oprávněn obsah portálu využívat výhradně pro činnost 

(včetně pedagogické přípravy mimo školu/organizaci) ve škole/v organizaci uvedené jím 

v registračním formuláři. Student/ka pedagogické fakulty je oprávněn/a obsah portálu 

využívat výhradně pro své studijní účely. Člen Filmového klubu JSNS je oprávněn obsah 

portálu využívat výhradně v rámci žákovského/studentského projektu, kterého se účastní. 

Při užívání portálu je uživatel povinen vždy postupovat tak, aby dodržel podmínky užívání 

stanovené poskytovatelem v těchto Smluvních podmínkách poskytovatele a aby neohrozil 

práva poskytovatele či jeho dobré jméno.  

V situacích, které nebudou upraveny těmito Smluvními podmínkami, se uživatel zavazuje 

svůj postup vždy předem konzultovat s poskytovatelem. 

Jakoukoliv změnu údajů uvedených při registraci je uživatel povinen bezodkladně (nejpozději 

však do 15 dnů od uskutečnění změny) písemně oznámit poskytovateli na e-mail uvedený 

v čl. XI. těchto podmínek.  

Změnou údajů na straně uživatele – vyučujícího/pracovníka organizace se rozumí i ukončení 

pedagogické činnosti vyučujícího/pracovníka organizace či změnu pedagogického působení 

(zejména změna školy/organizace či využívání materiálů na další škole/organizaci). Totéž 

platí obdobně i pro uživatele – člena Filmového klubu JSNS, pokud jde o ukončení či změnu 

jeho studia. 

IV. Ukončení přístupu poskytovatelem 

Poskytovatel má právo kdykoliv (trvale či dočasně) zrušit či omezit přístup do portálu 

uživateli, u něhož má důvodné podezření na porušení těchto Smluvních podmínek či jiných 

povinností uživatele a vyžadovat od něj potřebné vysvětlení. 

Poskytovatel zruší přístup do portálu uživateli zejména v případě, kdy zjistí či bude mít 

důvodné podezření, že uživatel  

a) (vyučující/pracovník organizace) přestal vykonávat pedagogickou práci pro 

školu/organizaci či použil obsah portálu i mimo svoji pedagogickou činnost pro 

školu/organizaci uvedenou ve smlouvě,  

b) (člen Filmového klubu JSNS) přestal být součástí žákovského/studentského projektu u 

poskytovatele, nebo ukončil studium/členství na škole/v organizaci, 

c) (student/ka pedagogické fakulty) pozbyl/a status studenta/studentky a zároveň nezačal/a 

vykonávat pedagogickou praxi, 

d) svůj přístup zneužil (zejména poskytl-li jiné osobě své přístupové údaje), ztratil své 

přístupové údaje do portálu či mu byly odcizeny a uživatel toto neoznámil poskytovateli, nebo 

neoznámil poskytovateli změnu svých kontaktních údajů uvedených ve smlouvě.  

V. Prohlášení poskytovatele 

Poskytovatel prohlašuje a garantuje, že ke všem autorským dílům na portále získal příslušná 

autorská majetková práva, která umožňují užívat tato díla v souladu se smlouvou a těmito 

Smluvními podmínkami, že je oprávněn tato práva v dále uvedeném rozsahu převést i na 

uživatele, a že vůči uživateli nebudou v souvislosti s užíváním děl v souladu se smlouvou a 

těmito Smluvními podmínkami vzneseny žádné oprávněné nároky ze strany autorů či třetích 

osob.  

VI. Obsah portálu 

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit obsah portálu.  
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VII. Podlicence 

Uživatel získává nevýhradní právo užívat díla, která jsou aktuálním obsahem portálu, a to 

množstevně neomezeně po dobu trvání smlouvy v rozsahu nezbytném k užívání děl výše 

specifikovaným způsobem. 

Uživatel není oprávněn jakkoli zasahovat do děl zařazených na portál, zejména měnit jejich 

obsah, porušovat jejich ochranné prvky, pokud je díla obsahují, kopírovat je apod. 

Uživatel není oprávněn získaná oprávnění převádět na jiné osoby či jim poskytovat 

podlicence. 

Uživatel je povinen při užívání děl uvádět správně jejich autora(y), jakož i zdroj děl (portálu 

poskytovatele). 

VIII. Informační povinnosti 

Uživatel je povinen bezodkladně oznámit poskytovateli jakoukoliv změnu, která by mohla mít 

vliv na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. 

Uživatel je povinen bezodkladně oznámit poskytovateli zejména ztrátu, zneužití či odcizení 

přístupových údajů do portálu a dále jakoukoliv změnu svých kontaktních údajů. 

Poskytovatel se zavazuje informovat uživatele o zásadních změnách ve fungování portálu, 

dále o případných odstávkách portálu či jeho dočasné nefunkčnosti (bude-li mu známa 

předem) a o dalších skutečnostech podstatných pro využívání portálu. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo v budoucnosti přístup do portálu zpoplatnit. Pokud k tomu 

dojde, je poskytovatel povinen informovat o tom uživatele nejméně 30 dnů předem.  

IX. Odpovědnost za škodu 

Uživatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli tím, že uživatel poruší některou povinnost 

stanovenou těmito podmínkami. 

Poskytovatel odpovídá uživateli za škodu mu vzniklou v důsledku nepravdivosti prohlášení 

poskytovatele uvedeného v čl. V těchto Smluvních podmínek. 

Vzhledem k bezúplatnosti přístupu do portálu pro uživatele, uživatel tímto souhlasí s tím, že v 

případě nefunkčnosti portálu či v případě ukončení přístupu poskytovatelem dle čl. IV. těchto 

smluvních podmínek nevznikne uživateli právo na náhradu škody mu tím způsobené. Právo 

na náhradu škody nevzniká uživateli ani v důsledku změn v obsahu portálu provedených 

poskytovatelem. 

X. Ukončení smlouvy 

Kromě případů výše uvedených lze smlouvu kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran. 

Uživatel má dále právo smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou účinnosti, tj. ke dni 

doručení písemné výpovědi poskytovateli.  

Poskytovatel má rovněž právo ukončit smlouvu ukončením provozování portálu. O tomto je 

povinen v předstihu alespoň 1 měsíce vyrozumět uživatele. 

Smlouva se dále ukončuje automaticky v případě, že se uživatel po dobu tří let od posledního 

přihlášení nepřihlásí na portál. 

Ke dni ukončení smlouvy poskytovatel zruší uživateli přístup do portálu. 

Ukončením smlouvy nezanikají práva smluvních stran z odpovědnosti za škodu. 
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XI. Komunikace mezi stranami 

Není-li právním předpisem či těmito Smluvními podmínkami stanoveno jinak, anebo nebude-

li v konkrétním případě dohodnut jiný způsob komunikace, bude komunikace mezi smluvními 

stranami probíhat elektronickou poštou (e-mailem zasílaným na adresy smluvních stran). 

Kontaktní e-mail za uživatele – e-mailová adresa uvedená uživatelem v registračním 

formuláři. 

Kontakt za poskytovatele (administrátor): e-mail: registrace@jsns.cz, tel.: 777 787 937 

XII. Zpracování osobních údajů – informace pro uživatele 

K využívání databáze je nezbytné zpracování osobních údajů uživatele poskytovatelem. 

Poskytovatel se tak stává správcem osobních údajů uživatelů. 

 

Kontaktní údaje správce: registrace@jsns.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních 

údajů: dpo@clovekvtisni.cz  

 

Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje uživatelů v rozsahu uvedeném v registračním 

formuláři. 

  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí uvedených údajů bude mít za 

důsledek nemožnost poskytovat služby portálu jsns.cz resp. nezasílání dalších nabídek 

správcem. 

 

Právním důvodem zpracování je:  

1) Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel 

V tomto případě jsou údaje uživatele zpracovávány za účelem zařazení do databáze uživatelů, 

hromadné komunikace s uživateli, a event. kontroly plnění projektu ze strany poskytovatele 

finanční podpory či jím pověřené osoby 

2) Oprávněný zájem správce 

V tomto případě jsou údaje uživatele zpracovávány za účelem zasílání nabídky vzdělávacích 

materiálů či nabídek vzdělávacích aktivit uživatelům, informování o činnosti správce. Toto 

může uživatel odmítnout (buď při registraci anebo kdykoliv později např. zasláním e-mailu na 

výše uvedenou kontaktní osobu správce). 

 

Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání smlouvy. 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou 

zpracovávat i zpracovatelé, jejichž aktuální seznam je zde: www.jsns.cz/gdpr-zpracovatele. 

Osobní údaje nebudou správcem předány další osobě.  

 

Práva uživatele: 

- právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje správce zpracovává, 

- právo požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

- právo vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování, 

- právo požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, 

- právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

mailto:registrace@jsns.cz
registrace@jsns.cz
mailto:dpo@clovekvtisni.cz
http://www.jsns.cz/gdpr-zpracovatele
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XIII. Spory 

Smluvní strany se zavazují případné spory vzniklé ze smlouvy řešit především dohodou. 

Nebude-li možné spor vyřešit dohodou, bude místně příslušným soudem k řešení sporu soud v 

místě sídla poskytovatele. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

Tyto Smluvní podmínky, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, související s jejich 

smluvním vztahem dle těchto podmínek, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Smluvní podmínky v budoucnosti měnit. Případnou 

změnu Smluvních podmínek poskytovatel oznámí e-mailem zaslaným druhé smluvní straně 

(včetně zaslání nového znění Smluvních podmínek) uživateli alespoň 30 dnů před účinností 

změny.  

 

 

Vzdělávací program JSNS, Člověk v tísni, o.p.s. 


