Všeobecné podmínky pořadatele festivalu
PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PRO NÁKUP NEBO ZAPŮJČOVÁNÍ FILMŮ A DALŠÍHO OBSAHU

1. Definice pojmů
„ZFF“ znamená Zlín Film Festival – mezinárodní festival filmů pro děti a mládež.
„FF“ znamená společnost FILMFEST, s.r.o.
Kupující je každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách
www.zlinfest.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je vstupenka.
Kompatibilní zařízení znamená zařízení kompatibilní s Platformou ZFF, jak je uvedeno v těchto
podmínkách.
Zhlížení filmů z výběru 61. ZFF bude umožněno po dobu konání tohoto ročníku Dílu I, tedy od 28. 5.
2021 – 8:00 hod do 1. 6. 2021 – 23:59 hod.
Obsah platformy znamená film, pásmo filmů nebo jakýkoli další produkt nebo obsah poskytovaný ZFF
k zakoupení nebo bezúplatnému užití prostřednictvím Platformy.
Platforma znamená platformu digitálního obsahu poskytovanou ZFF (nebo externími poskytovateli
služeb jménem ZFF) a zahrnuje veškeré stránky, informace, materiály, text, grafiku a funkce dostupné
na Platformě.
Zpřístupňovaný obsah platformy znamená obsah platformy, ke kterému přistupuje návštěvník
za účelem zhlížení a který je mu přístupný vedenou na platformě (od 28. 5. 2021 do 1. 6. 2021).
2. Přijetí podmínek
Souhlasíte s tím, že Platformu ZFF budete k zapůjčování filmů používat za zde uvedených podmínek.
Tyto podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a FF. Používáním Platformy (které
zahrnuje přístup na Platformu, nákup či zapůjčení jakéhokoli Obsahu platformy) přijímáte tyto
podmínky a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.
3. Užívání platformy
Platforma vám dovoluje nakupovat a zapůjčovat si Obsah platformy pro vaše osobní užívání
v souladu s těmito podmínkami a jakýmikoli podmínkami specifickými pro konkrétní Obsah
platformy. Obsah Platformy je dostupný pouze na území České republiky. Nesete odpovědnost za to,
že všechny osoby, které mají přístup k Platformě prostřednictvím vašeho internetového připojení,
jsou o těchto podmínkách informovány a že je budou dodržovat.
4. Kompatibilní zařízení a software
Berete na vědomí, že Platforma nemusí fungovat na všech zařízeních, problematické mohou být
především starší zařízení, prohlížeče nebo operační systémy. Doporučujeme vysokorychlostní
připojení k internetu.
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5. Nákup a platba
Poplatky za zapůjčení Obsahu platformy jsou uvedeny na Platformě a budete na ně upozorněni před
potvrzením platby. Jakmile odešlete svou objednávku na zapůjčení jakéhokoli Obsahu platformy, již ji
nebudete moci zrušit.
Kupující uhradí vstupenku prostřednictvím on-line platby na portálu GP webpay, kam je po zadání
tlačítka „Koupit“ automaticky přesměrován. Předtím, než kupující přistoupí k zadání tlačítka „Koupit“,
je mu vždy zobrazen obsah jeho nákupního koše, správnost jeho obsahu je kupující povinen před
odesláním požadavku překontrolovat. Nákupní koš vždy obsahuje označení akce, ke které se
vstupenka vztahuje a cenu.
Za průběh platební transakce nenese pořadatel odpovědnost. Průběh platební transakce a ochrana
zadaných údajů, ke kterým pořadatel nemá přístup, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
Global Payments Europe, s.r.o.
Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, nemá právo od uzavřené smlouvy mezi ním a FF odstoupit, a to vzhledem k tomu, že se jedná
o využití volného času a plnění je pořadatelem poskytováno v určeném termínu.
6. Sledování obsahu platformy
Obsah platformy vám bude zpřístupněn ke sledování na Kompatibilních zařízeních následovně:
Zapůjčení zpoplatněného obsahu platformy
Zapůjčený zpoplatněný obsah budete mít k dispozici ke zhlédnutí okamžitě po zaplacení ceny
zapůjčení nebo v době uvedené na Platformě, a to po obdržení linku a kódu (na vámi zadanou
emailovou adresu).
Zapůjčený obsah je dostupný ke zhlédnutí v délce daného konkrétního obsahu.
Zapůjčený obsah můžete pozastavit. Pozastavení nebo opětovné spuštění Zapůjčeného obsahu nemá
vliv na dobu, po jakou je dostupný ke zhlédnutí. Obsah můžete přestat sledovat a vrátit se k němu
později. Zavření webového prohlížeče ukončuje projekci.
Zapůjčený obsah můžete po dobu zapůjčení zhlédnout pouze 1x.
Zapůjčení nezpoplatněného obsahu platformy
Zapůjčený obsah budete mít k dispozici ke zhlédnutí zdarma, a to po dobu uvedenou na Platformě.
Zapůjčený obsah můžete pozastavit. Pozastavení nebo opětovné spuštění Zapůjčeného obsahu nemá
vliv na dobu, po jakou je dostupný ke zhlédnutí. Obsah můžete přestat sledovat a vrátit se k němu
později.
Zapůjčený obsah nabízený zdarma na Platformě je vám dostupný po dobu uvedenou na Platformě
u konkrétního obsahu a můžete ho zhlédnout opakovaně.
Sledování obsahu platformy
Obsah platformy vám bude zpřístupněn od 28. 5. 2021 – 8:00 hod do 1. 6. 2021 – 23:59 hod.
-Berete na vědomí, že zhlédnutí Obsahu platformy obvykle vyžaduje velký objem dat. Platby, které
učiníte za zapůjčení Obsahu platformy, nezahrnují žádné poplatky za používání internetu. Nesete
výhradní odpovědnost za jakékoli používání internetu nebo poplatky, které si váš poskytovatel
internetových služeb může účtovat v souvislosti s přístupem k Obsahu platformy.

7. Soukromí
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Respektujeme vaše soukromí. Vaše používání Platformy podléhá našim zásadám ochrany osobních
údajů.
8. Služba platformy a dostupnost
Platformu a jakýkoli Obsah platformy můžeme kdykoli upravit a pozastavit nebo ukončit jejich
poskytování, a to na základě předchozího upozornění nebo bez něj. Neneseme odpovědnost
za jakoukoli nedostupnost Platformy nebo Obsahu platformy v případě, že porušíte některou z těchto
podmínek nebo pokud je výpadek mimo naši kontrolu. Pokud jste za Obsah platformy vypůjčili,
ale daný obsah jsme vám nezpřístupnili, pak je náš závazek za nedostupnost obsahu omezen na kupní
cenu příslušného Obsahu platformy.
9. Pravidla užívání
Platformu a Obsah platformy můžete užívat pouze v souladu s těmito podmínkami. Máte právo
Obsah platformy užívat pouze pro osobní nekomerční použití. Nesmíte Obsah platformy poskytovat
pro jakékoli komerční nebo jakékoli jiné účely, které nejsou výslovně povoleny v těchto podmínkách.
Souhlasíte s tím, že nebudete z jakéhokoli důvodu narušovat, obcházet, zpětně analyzovat,
dekompilovat, rozebírat nebo jinak zasahovat do technologie zabezpečení Platformy a Obsahu
platformy ani odebírat, měnit nebo zasahovat do jakýchkoli informací o identifikaci práv týkajících se
Platformy nebo Obsahu platformy, ani se o to pokoušet nebo k tomu dopomáhat jiné osobě.
Platformu nesmíte zneužívat tak, že se budete službu snažit ohrozit prostřednictvím škodlivých
technických prostředků nebo materiálů. Platformu nesmíte užívat pro žádné nezákonné účely
a účely, které nejsou schválené námi nebo jsou jinak v rozporu s těmito podmínkami. Vaše užívání
Platformy může být kdykoli monitorováno a kontrolováno FF.
10. Materiály třetích stran
Některé informace dostupné na Platformě mohou odkazovat na stránky, které nejsou vlastněné
ani kontrolované FF. FF nenese žádnou odpovědnost za obsah na těchto stránkách nebo jakýkoli
materiál třetích stran, který může být na Platformě dostupný.
11. Závadný materiál
Obsah platformy je na Platformě poskytován v souladu s platnými cenzurními předpisy výhradně
na vaše riziko a FF vůči vám nenese žádnou odpovědnost za materiál, který můžete považovat
za urážlivý, neslušný nebo závadný. Určitý Obsah platformy může být prodáván na základě věkového
omezení. Vědomé zakoupení určitého Obsahu platformy může být nezákonné, pokud nesplňujete
minimální požadavky na věk. Při nákupu obsahu předpokládáme, že splňujete podmínku minimálního
věku pro legální nákup příslušného Obsahu platformy.
12. Duševní vlastnictví
Platforma a Obsah platformy obsahují informace a materiály vlastněné FF a jejími poskytovateli
licencí a služeb, které jsou chráněny příslušnými právy k duševnímu vlastnictví a dalšími zákony
včetně autorských práv. FF si vyhrazuje pro sebe a zmíněné třetí strany veškerá příslušná práva
ve všech oblastech soudní příslušnosti po celém světě. Nesmíte dovolit (ani dovolit nikomu jinému),
aby tak činil) ani pomáhat jakékoli další osobě odstranit jakákoli oznámení o autorských právech
obsažená v rámci jakéhokoli Obsahu platformy nebo do nich zasahovat.
Musíte:
- obsah platformy a související informace a materiály užívat v průběhu používání Platformy pouze
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v souladu s těmito podmínkami a k žádnému jinému účelu;
- nesmíte stahovat, nahrávat, kopírovat, reprodukovat, veřejně sdělovat, přenášet, publikovat,
vysílat, upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat ani distribuovat žádný Obsah platformy nebo jeho
část, ani vytvářet jakákoli odvozená díla;
- nesmíte jakýmkoli způsobem kopírovat, reprodukovat nebo upravovat jakoukoli část Platformy
nebo Obsahu platformy;
- nesmíte využívat Platformu nebo Obsah platformy žádným neoprávněným způsobem.
Vyhrazujeme si veškerá práva a opravné prostředky, které máme k dispozici, abychom zabránili
jakémukoli porušení našich práv k duševnímu vlastnictví nebo práv našich poskytovatelů licencí
a služeb týkajících se Platformy nebo Obsahu platformy. Ochranné známky, ochranné známky
pro služby, grafika a loga užívané v souvislosti s Platformou jsou duševním vlastnictvím FF. Další
ochranné známky, ochranné známky pro služby, grafika a loga užívané v souvislosti s Platformou
nebo Obsahem platformy mohou být ochrannými známkami dalších vlastníků. Ve vztahu k uvedeným
ochranným známkám a jejich užívání vám nejsou udělena žádná práva ani licence.
13. Vyloučení odpovědnosti
Platformu užíváte na vaše vlastní riziko. FF nezaručuje nepřerušené nebo bezproblémové užívání
Platformy a nenese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v důsledku, mimo jiné včetně, ztráty,
poškození, napadení, virů, zásahu, hackerského útoku nebo jiného narušení bezpečnosti nebo
jakékoli jiné okolnosti, kterou nemůže FF ani její poskytovatelé licencí a služeb přiměřeně ovlivnit,
mimo jiné včetně vašeho Kompatibilního zařízení nebo připojení k internetu. V rozsahu povoleném
zákonem jsou Platforma a Obsah platformy poskytovány FF bez jakýchkoli záruk mimo zákonné
ochrany předepsané příslušnými právními předpisy.
14. Zřeknutí se práv a odškodnění
Souhlasíte s tím, že FF, její jednatele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, přidružené společnosti,
zástupce, dodavatele a poskytovatele licencí odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky
vzniklé v důsledku vašeho porušení těchto podmínek a vašeho užívání Platformy. FF si vyhrazuje
právo podniknout jakékoli kroky, které považujeme za nezbytné pro vymáhání našich pohledávek.
V takovémto případě souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré náklady a výdaje nám
vzniklé, mimo jiné včetně nákladů na právní zastoupení, vymáhání a rozhodčí řízení a soudních
nákladů.
15. Soudní příslušnost
Tyto podmínky a vaše užívání Platformy a Obsahu platformy se řídí právními předpisy v místě sídla FF
a jakékoli nároky nebo spory, které se jakkoli týkají vašeho užívání Platformy, se řídí místně
příslušnými právními předpisy.
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