
 Všeobecné podmínky užívání služby Free 

WiFi NC Fénix 

Tyto podmínky užívání stanovují pravidla mezi poskytovatelem služby - společností Best 

Properties South, a.s., v lokalitě NC Fénix a uživatelem. 

Čl. I - Výklad základních pojmů 

• „poskytovatelem“ se rozumí společnost Best Properties South, a.s., IČO: 27103561, se 

sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9021; 

• „službou“ se rozumí provozování připojení k internetu formou bezúplatného přístupu, 

přičemž služba je nazývána Free WiFi NC Fénix; 

• „uživatelem“ se rozumí osoba, která využívá univerzální přístup do služby Free WiFi 

NC Fénix; 

• „NC Fénix“ se rozumí budova čp. 945, katastrální území Vysočany, Hlavní město 

Praha. 

Čl. II - Cena 

1. Připojení k síti internet prostřednictvím služby Free WiFi NC Fénix se poskytuje 

bezúplatně a je ze své podstaty nenárokovatelné. 

Čl. III - Povinnosti uživatelů 

1. Uživatel nesmí využívat služby k jakémukoliv obtěžování třetích stran či narušování 

jejich práv, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (spam - 

šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti, v platném znění (dále jen „ZSIS“) nebo jakýchkoliv jiných dat. 

Je zakázáno používat službu k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování 

je v rozporu s právním řádem České republiky. Zejména je zakázáno využívání služby 

jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému bez oprávnění, či vyvíjení 

zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv 

účelem. 

2. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení uživatele nebo datech 

uživatele nese příslušný uživatel sám. 

Čl. IV - Oprávnění poskytovatele 

1. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb uživateli okamžitě poté, co zjistí, 

že uživatel prostřednictvím poskytovaných služeb neoprávněně zasáhl nebo zasahuje do 

práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Dále je oprávněn zamezit šíření dat, která 

uživatel šíří v rozporu s podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. 

2. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb uživateli, který při registraci 

uvede nepravdivé údaje. 

 



Čl. V – Odpovědnost 

1. Poskytoval nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou výpadkem aktivních 

prvků sítě nebo funkčnosti serverů pro připojení, zejména v důsledku překročení 

kapacity sítě, poruchou nebo závadou, v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo její 

součástí a příslušenství. 

2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či zneužití dat uživatele, 

zneužití vstupních hesel uživatele či jakoukoliv jinou obdobnou škodu či ztrátu případně 

vzniklou uživateli při používání služeb, bez ohledu na důvod vzniku takové škody či 

ztráty a uživatel bere na vědomí, že užívání služeb je na vlastní riziko uživatele. 

Čl. VI - Ochrana telekomunikačního tajemství a osobních údajů 

1. Poskytovatel garantuje dodržování telekomunikačního tajemství podle zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích, v platném znění, a patřičnou ochranu 

informací o uživateli před neoprávněným užitím třetími osobami. Poskytovatel 

nezpřístupní tyto informace třetím osobám bez písemného souhlasu uživatele s 

výjimkou případů stanovených zákonem. 

2. Po uplynutí 10 minut připojení k síti internet prostřednictvím služby Free WiFi NC 

Fénix bude uživatel vyzván k vyplnění své e-mailové adresy, aby mohl využívat 

připojení i nadále. Uživatel dává vyplněním své e-mailové adresy souhlas ke zpracování 

svých osobních údajů poskytovatelem (zejména vyplněné e-mailové adresy), a to ve 

smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen 

„ZZOÚ“). Uživatel rovněž uděluje souhlas s užitím poskytnutých osobních údajů pro 

marketingové účely a statistické účely poskytovatele a k nabízení zboží a služeb, který 

je údaje oprávněn společně či samostatně zpracovávat, ať již automatizovaně či 

manuálně, pro marketingové a statistické účely, přičemž marketingové účely zahrnují 

jak marketing výrobků, služeb a kulturních a sportovních událostí. 

3. Uživatel dále potvrzuje, že byl poskytovatelem, coby správcem osobních údajů, 

informován o všech právech vyplývajících ze ZZOÚ, tj. zejména o tom, že poskytnutí 

těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech 

vyplývajících ze ZZOÚ. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv 

odvolat formou písemné informace doručené na adresu poskytovatele. 

4. Poskytnutím e-mailové adresy je uživatelem rovněž udělen poskytovateli souhlas k 

využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu 

ustanovení § 7 ZSIS. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních 

sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat 

formou písemné informace doručené na adresu poskytovatele. 

Čl. VII – Účinnost a změny všeobecných podmínek  

1. Tyto podmínky užívání služby nabývají účinnosti vůči uživatelům připojením ke službě 

Free WiFi NC Fénix. 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit tyto podmínky 

užívání. Změny jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách 

www.ncfenix.cz. 

 


