Podmínky pro inzerci na tržnici UNIBRICK
1. Pojmy
o Inzerent - osoba zadávající inzerát
o Provozovatel – UNIBRICK s.r.o., Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk

2. Pravidla inzerce na tržnici UNIBRICK:
a) TRŽNICE STAVEBNIN je určena k soukromé, nekomerční inzerci stavebních
materiálů a zboží, které souvisí s produkty prodávanými firmou UNIBRICK s.r.o.
(nářadí apod.)

b) Na tržnici UNIBRICK není dovoleno inzerovat zboží, které neodpovídá bodu a) a dále
zejména:


inzeráty, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo veřejným
pořádkem



inzeráty, které nabízejí zboží, jehož prodej je zakázán či omezen



inzeráty, které nabízejí zboží získané nelegálním způsobem



placené telefonní linky (909 XX XX XX) nebo pornografický materiál



hubnutí



jakékoliv léky, ať na volný prodej nebo na předpis.



nabídky zboží s neomezeným počtem



výkupy, převzetí zadlužených společností



multilevel systémy, pyramidové hry, letadla



emailingové systémy



provizní systémy



live chaty, společnice, priváty apod.



duplicitní inzeráty



vkládat inzeráty do jiných kategorií, než kam patří, tyto inzeráty jsou mazány (případně
přesunuty administrátorem)



inzerovat nejasné nabídky práce typu "napiš mi a já ti řeknu jak vydělat 4000 Kč za týden"



vkládat komerční inzerci (propagace firem, živnostníků apod.)



vkládat do textu inzerátu kontaktní údaje, tyto údaje jsou filtrovány. K uvedení kontaktních
údajů slouží samostatná pole
Inzeráty, které tato pravidla porušují, budou odstraněny.

c) Text inzerátu:
Musí být napsán česky a měl by popisovat nabízené/poptávané zboží/službu co nejpřesněji.
Nesmí obsahovat:
o

nevhodná slova nebo znaky

o

neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, URL

o

údaje, pro které je v inzerátu vyhrazeno zvláštní místo (např. kontakt)

o

zmínka o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízeným/poptávaným
zbožím/službou

Administrátoři mají právo nevhodné texty upravit.
3. Dodatky


Provozovatel si vyhrazuje právo mazat inzeráty, které podle něj nesplňují podmínky inzerce.
Inzerent nemá nárok na žádnou náhradu za takto smazaný inzerát.



Provozovatel si vyhrazuje právo pozměňovat inzeráty bez informování inzerenta (přesun do
správné kategorie apod.).



Provozovatel se zavazuje získaná osobní data uživatelů neprodávat, nepronajímat.



Inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do „inzerátu“, a to
zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovány Provozovatelem za účelem
kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o inzerát. Inzerent uděluje souhlas se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů Provozovatelem, jakožto správci údajů a případně jiné, třetí
osobě jakožto zpracovateli za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového
zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků a telefonu dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, a to do doby, dokud jej u Provozovatele písemně neodvolá.



Inzerent uděluje souhlas se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veškeré údaje
týkající se jeho osoby, které zadá do „inzerátu“, budou zpracovány Provozovatelem



Inzerát je na serveru zveřejněn po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby je automaticky vymazán.
Před uplynutím této doby bude Inzerent informován o blížícím se ukončení platnosti inzerátu.
Inzerent může svůj inzerát smazat pomocí zaslání emailu o ukončení na
iva.liskova@unibrick.cz a určitý inzerát bude do 2 pracovních dnů smazán.

Inzeráty jsou ručně kontrolovány, ty, které porušují pravidla, jsou bez upozornění mazány a může dojít i
k zablokování možnosti vkládat další inzeráty.

