Obchodní podmínky datového katalogu DATArohlík
(dále jen „Podmínky“)

Datový katalog DATArohlík (dále jen „DATArohlík“) provozuje Asociace komunikačních
agentur České republiky, spolek, IČ: 45247846 se sídlem Na Pankráci 420/54, 140 00
Praha 4 (dále jen „AKA“ nebo „Provozovatel“)
DATArohlík obsahuje datové sady a další zveřejněné soubory (dále jen „Sady“).
Veřejně dostupná data na datové síti internetu, například z Národního katalogu otevřených
dat, mohou být do katalogu DATArohlík zařazena bez souhlasu vlastníka. U všech ostatních
dat se předpokládá, že AKA souhlasem se zařazením disponuje.
Poskytovatel dat je buďto přímo vlastníkem dat, nebo má oprávnění poskytovat data
na základě samostatného ujednání s vlastníkem dat mimo režim DATArohlíku (dále jen
„Poskytovatel“). Za právní stránku věci v tomto případě odpovídá Poskytovatel, který také
nese veškerá rizika případné náhrady škody vůči vlastníkovi dat. AKA neověřuje oprávnění
Poskytovatele ke zveřejnění dat, jinak než akceptací jeho prohlášení.
Veškeré datové sady a práva k nim zůstávají majetkem vlastníka dat.
DATArohlík spravuje Správce, kterého pověřuje ředitel AKA na návrh Prezidia AKA
(dále jen „Správce“). Správce řeší agendu týkající se registrace uživatelů a schvaluje
jednotlivé datové Sady pro zveřejnění v DATArohlíku.

Přístup ke katalogu, získání datových sad
DATArohlík je volně přístupný na internetu na webové adrese www.datarohlik.cz.
Neregistrovaní návštěvníci webu si mohou DATArohlík prohlížet. Pro zobrazení detailních
informací o Sadách je již nezbytná registrace návštěvníka webu (dále jen „Uživatel“).
Pro stažení Sad, jejich objednání, či vložení nové Sady (dále jen „Služby DATArohlíku“),
je nezbytná úhrada předplatného.
Samotná registrace není zpoplatněna, zpoplatněno je pouze využívání služeb DATArohlíku.
Výši předplatného určuje Prezidium AKA svým rozhodnutím. Pro členy AKA je přístup
do DATArohlíku bezplatný a je podmíněn pouze registrací, nerozhodne-li Prezidium AKA
jinak. Bližší pravidla používání DATArohlíku pro členy AKA budou nastavena v samostatných
pravidlech.
U jednotlivých Sad je v katalogu DATArohlíku uvedeno, zda se jedná o veřejnou
nebo neveřejnou sadu.
Veřejné sady mohou registrovaní Uživatelé s platným předplatným zdarma stáhnout
přímo z webu nebo z poskytnutého odkazu (dále jen „Veřejné sady“).

Neveřejné sady mohou Uživatelé zakoupit buďto přímo na webu www.datarohlík.cz,
nebo od Poskytovatele (dále jen „Neveřejné sady“). O způsobu prodeje Neveřejných sad
rozhoduje jejich Poskytovatel.
Při nákupu od Poskytovatele vyplní Uživatel poptávkový formulář, který bude automaticky
zaslán prostřednictvím rozhraní DATArohlíku Poskytovateli dat.
Při nákupu na webu www.datarohlík.cz provede uživatel platbu a následně obdrží instrukce
pro stažení souboru (nebo pro přístup k datům).
Při prodeji dat z webu www.datarohlík.cz je AKA pouze zprostředkovatelem obchodu mezi
Uživatelem a Poskytovatelem, a proto nijak neodpovídá za nároky vzniklé při takovémto
obchodu.

Registrace
Aby mohl Uživatel DATArohlík plně používat, musí nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami.
Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže DATArohlík plně používat.
Při registraci zadává Uživatel do rozhraní DATArohlíku následující osobní údaje: jméno,
příjmení, společnost, uživatelské jméno, e-mail, heslo, požadované oprávnění a označení,
zda je majitelem, statutárním orgánem nebo zaměstnancem člena AKA (dále jen „zástupce
člena AKA“).
Pokud Uživatel uvede, že je zástupcem člena AKA, vyslovuje tím souhlas s ověřením tohoto
stavu.
Registrovaný Uživatel získá po uhrazení předplatného úplný přístup do DATArohlíku
s možností zobrazení detailních informací o Sadách, stahování Veřejných Sad a objednávání
Neveřejných Sad.
AKA může novým Uživatelům poskytnout plný přístup do DATArohlíku po určitou zkušební
dobu zdarma, tj. bez uhrazení předplatného (dále jen „Zkušební doba“).
Registrace Uživatele zaniká posledním dnem předplatného, nebo uběhnutím Zkušební
doby bez uhrazení předplatného.
Registrace zástupce člena AKA rovněž zaniká ukončením vztahu (zaměstnaneckého
poměru, vlastnictví či výkonem funkce) u člena AKA.
Ředitel AKA může rozhodnout o ukončení registrace Uživatele v případě ukončení provozu
DATArohlíku. O takové skutečnosti bude Uživatel informován na e-mail, který uvedl
při registraci a obdrží zpět poměrnou část uhrazeného předplatného na bankovní účet,
ze kterého provedl platbu předplatného.
Správce DATArohlíku může rozhodnout o ukončení registrace Uživatele v případě,
že se uživatel chová v rozporu s Pravidly. O rozhodnutí Správce bude uživatel informován
na e-mail, který uvedl při registraci. Proti rozhodnutí Správce se může Uživatel odvolat.

O podaném odvolání, které je třeba zaslat Správci, rozhoduje ředitel AKA a jeho rozhodnutí
je konečné.
Předplatné je hrazeno:
on-line přes platební bránu na stránce www.datarohlik.cz na bankovní účet AKA,
převodem na bankovní účet AKA na základě platebních údajů zaslaných na e-mail
Uživatele zadaný při jeho registraci,
Na zpracování platby (aktivaci přístupu do DATArohlíku) má AKA pět pracovních dnů.
Uživatel může získat následující typy oprávnění:
Čtenář – může zobrazovat detailní informace, stahovat datové Sady, nebo si datové
Sady objednávat;
Poskytovatel dat – má stejná oprávnění jako čtenář, navíc může vkládat nové datové
Sady a editovat vlastní datové Sady.
AKA je oprávněna pro statistické účely a vyhodnocování zájmu o jednotlivé Sady evidovat
anonymní historii stahování a nákupů Sad Uživatelem.

GDPR a ochrana osobních údajů
Po registraci vzniká pro Uživatele zákaznický (uživatelský) účet, na kterém jsou evidovány
následující údaje:
jméno, příjmení, společnost, uživatelské jméno, e-mail a heslo,
typ uživatelského oprávnění,
datum registrace,
trvání předplatného,
souhlas se zpracováním dat, zasíláním informačních e-mailů a e-mailů informujících
o blížící se expiraci předplatného,
dále jen „Osobní údaje“.
Služby DATArohlíku jsou poskytovány v souladu s ochranou osobních údajů, a to především
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
DATArohlík umožňuje, aby každý Uživatel měl vlastní přístupové údaje.
AKA je správcem Osobních údajů Uživatelů. Účelem zpracování Osobních údajů
je provozování DATArohlíku a evidence jeho Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány
pouze po dobu trvání registrace Uživatele a následně po dobu běhu archivačních lhůt.
Právním důvodem zpracování Osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, neboť
jsou nezbytné pro splnění smlouvy o registraci v DATArohlíku.
Osobní údaje nebudou zveřejňovány ani předávány do třetích zemí mimo EU.

Příjemci osobních údajů jsou Poskytovatelé a zpracovatelé osobních údajů (Správce,
technická podpora apod.).
AKA není správcem osobních údajů, která do DATArohlíku vložil Poskytovatel
(například jsou-li součástí vložených Sad) a neodpovídá za zajištění ochrany zpracování
těchto osobních údajů.
Uživatel se pro případ vložení osobních údajů do DATArohlíku zavazuje dodržovat Nařízení
a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pravidla pro použití datových sad a dalších dokumentů z DATArohlíku
Veřejné Sady
Veřejné sady mohou registrovaní uživatelé volně stáhnout z datového katalogu DATArohlík,
pokud jsou u Sady uvedeny následující speciální licenční podmínky:
Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média
v jakémkoli formátu,
Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
Sdílení a úprava Veřejných sad je možná pouze za podmínek uvedení autorství, odkazu
na zdroj, Poskytovatele a vyznačení provedených změn v Sadě. Zajištění těchto podmínek
je možné jakýmkoliv rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím,
že by Poskytovatel nebo vlastník Sad schvaloval nebo podporoval Uživatele nebo způsob
užití díla.
V případě publikování, byť jen části výstupů z datové Sady v médiích, je třeba informaci
doplnit minimálně o následujícími údaje:
povaha Sady,
jméno poskytovatele nebo vlastníka Sady a v případě výzkumu – název výzkumné
organizace, která výzkum realizovala a zadavatele výzkumu,
v případě výzkumu – počet respondentů (celkový počet respondentů ve výzkumu/počet
respondentů, z kterých vychází uvedené údaje) a metoda sběru dat (osobní dotazování
– CAPI nebo PAPI, telefonické, on-line)
datum vytvoření Sady, případně datum sběru dat (dotazovací období)
Neveřejné Sady
Práva na použití Neveřejných sad určuje Poskytovatel.

Vložení nové Sady do katalogu DATArohlík
Zveřejňovat Sady v datovém katalogu DATArohlík může pouze Poskytovatel,
který má aktivní přístup do DATArohlíku.
O oprávnění zveřejňovat Sady může Uživatel, který má zájem stát se Poskytovatelem,

požádat přímo v registračním formuláři, nebo zasláním žádosti (e-mailem nebo písemně)
Správci.
Při podání žádosti o oprávnění být Poskytovatelem se Uživatel zavazuje jednat v souladu
s Pravidly.
Poskytovatel může zveřejnit jen Sady, které má ve svém vlastnictví, nebo které je oprávněn
zveřejnit. Zveřejněním sady se nemění její vlastnictví.
Zveřejněním Sady se rozumí zveřejnění základních informací o sadě v katalogu DATArohlík,
fyzické poskytnutí Sady, nebo odkazu pro její poskytnuté není nezbytné.
Sady mohou být zveřejněny jako Veřejné sady nebo Neveřejné sady.
Veřejné sady jsou volně k dispozici registrovaným Uživatelům DATArohlíku s platným
předplatným.
Neveřejné sady jsou nabízeny za úplatu a v případě jejich prodeje přísluší Provozovateli
DATArohlíku odměna za jejich zveřejnění v katalogu DATArohlík. Výše odměny je dána
smlouvou, či jiným ujednáním mezi Poskytovatelem a Provozovatelem DATArohlíku.
Podmínkou pro zveřejnění Sady je poskytnutí základních informací o Sadě v minimálním
rozsahu stanoveném Provozovatelem DATArohlíku. Základními informacemi jsou údaje
o Sadě, jejím autorovi, Poskytovateli, vlastníkovi a o tom, kdo Sadu financoval, vč. uvedení
kontaktní osoby.
„Po odeslání Sady probíhá její kontrola a schválení Správcem, a to ve lhůtě 10 pracovních
dní od jejího obdržení Správcem. Pokud Sada splňuje veškeré podmínky pro její zveřejnění
(dodržuje standardy SIMAR https://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy/), zveřejní ji
Správce v DATArohlíku a o svém rozhodnutí informuje Poskytovatele e-mailem. Správce
rovněž informuje poskytovatele e-mailem o případném zamítnutí zveřejnění Sady.
Proti rozhodnutí o zamítnutí zveřejnění Sady se může Poskytovatel odvolat. O podaném
odvolání, které je třeba zaslat Správci, rozhoduje ředitel AKA a jeho rozhodnutí je konečné.
Zveřejněné Sady musí být v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami podnikatelské
činnosti a mezilidskými vztahy v demokratické společnosti.
Zveřejněné Sady se musí být využitelné pro činnosti marketingu nebo příbuzných oborů.
DATArohlík má právo již zveřejněnou Sadu z katalogu vyřadit bez uvedení důvodu.

