B REPORTÉR
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (dále jen „Podmínky“)

1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti zúčastněných autorů v projektu B reportér
(dále jen “Autor”) a firmy Marek Spáčil – TV – Marko, Úvozní 870, 735 31 Bohumín 3, která je
provozovatelem programu TIK Bohumín (dále jen “Provozovatel”).
2. Tyto Podmínky se dále vztahují na uživatele, kteří navštěvují, prohlíží nebo spouští obsah
webové stránky www.tik.tvmarko.cz/p-breporter.htm. Svůj souhlas s Podmínkami vyjadřují
prostým navštěvováním, prohlížením nebo spouštěním obsahu webové stránky
www.tik.tvmarko.cz/p-breporter.htm.
3. Tyto Podmínky představují smlouvu mezi Autorem a Provozovatelem, přičemž k uzavření
této smlouvy dochází zasláním svého příspěvku na e-mail: tik@mubo.cz. Bezvýhradní
akceptace Podmínek Uživatelem je předpokladem pro jeho účast v projektu.
4. Příspěvky se rozumí video soubory a audiovizuální kombinace. Příspěvky Provozovateli
Autor odešle prostřednictvím své ON-line úschovny dat na e-mail: tik@mubo.cz.
5. Autor bere na vědomí, že veškeré příspěvky, které Autor odešle nebo nahraje či vloží dle
předchozího odstavce, mohou být umístěny na www.bohumin.cz a www.tik.tvmarko.cz a
dále odvysílány ve zpravodajských a/nebo publicistických pořadech Poskytovatele či jinak
užity v rozsahu licence dle této smlouvy.
6. Autor bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu nevzniká nárok na ukládání jakýchkoliv
jím vytvořených příspěvků na webových stránkách www.bohumin.cz a www.tik.tvmarko.cz
ani odvysílání ve zpravodajských a/nebo publicistických pořadech Provozovatele. Autor dále
bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn jakékoliv příspěvky odmítnout a/nebo
nezveřejnit. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na smazání příspěvků autora, jakékoliv jeho
části.
7. Autor prohlašuje a garantuje, že jím ukládané příspěvky nejsou v rozporu s právním řádem
České republiky, ani jiné země, jejíž právní řád se na konkrétní příspěvek nebo jeho pořízení
aplikuje. Autor se dále zavazuje k tomu, a že nebude umísťovat, ukládat a šířit příspěvky,
soubory a jiné informace, které zejména: porušují práva duševního vlastnictví (autorská
práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob.

8. Autor prohlašuje a garantuje, že příspěvky poskytnuté Provozovateli splňují následující
požadavky:
jsou v souladu s platnými právní předpisy České republiky, případně jiného státu, které se
aplikují na příspěvky a jejich vytváření;
9. Autor bere na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný za dodané příspěvky a za
důsledky jeho zaslání a/nebo zveřejnění.

10. Autor prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající.
Poskytovatel je oprávněn příspěvky užít v rozsahu sjednaném touto smlouvou, a to bez
omezení. Autor prohlašuje, že nemá a neuplatňuje vůči Provozovateli žádné nároky
související s užitím příspěvků dle této smlouvy. Autor dále prohlašuje, že příspěvky nejsou
dále zatíženy žádnými právy třetích osob, ze kterých by vyplývaly finanční povinnosti vůči
Provozovateli. V případě, že jakákoliv osoba uplatní v souvislosti s příspěvkem Autor, jeho
užitím či jeho obsahem peněžité nároky, ať už vůči Provozovateli či Autorovi, je Autor
povinen tyto nároky uspokojit.
11. U příspěvku je povinen uvést osobní údaje autora tohoto příspěvku v požadovaném
rozsahu. Autor bere na vědomí, že je oprávněn posílat pouze příspěvky, které vytvořil sám a
je tudíž jeho autorem. Pokud jsou v příspěvku zachyceny osobnostní atributy autora
příspěvku, Autor uděluje Provozovateli svolení k užití těchto svých osobnostních atributů
v rozsahu poskytnuté licence k danému příspěvku na dobu neurčitou. Autor prohlašuje a
garantuje, že příspěvek byl vytvořen tak, že nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv
duševního vlastnictví ani do osobnostních práv třetích osob. U příspěvků s prvky chráněných
osobnostních práv Autor disponuje výslovnými písemnými souhlasy všech dotčených osob.
12. Autor uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas se zpracováním Autorem
poskytnutých osobních údajů za účelem jejich shromažďování, zpracování a uchovávání. V
souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje
shromažďovány a zpracovávány Provozovatelem pro účely jejich zveřejnění v souvislosti
s příspěvky Autora, zařazení Autora do databáze a jeho vedení v jejím rámci, pro účely
komunikace s Autorem ve věcech týkajících se jím vložených příspěvků a přímého oslovování
Autora za účelem budoucí spolupráce. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Autor
Provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být autorem kdykoliv odvolán, a to
formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele. Provozovatel
prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

13. Autor touto smlouvou uděluje Provozovateli neodvolatelné oprávnění k výkonu práva
užít každý příspěvek zpřístupněný a to jako celek nebo kteroukoliv jeho část (dále jen
„licence“), za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Licence se uděluje bezúplatně.
Licence je poskytnuta jako výhradní, umožňující užití příspěvku nebo kterékoli jeho části
všemi způsoby užití, na celou dobu trvání majetkových práv k příspěvku (včetně všech
případných autorských děl a/nebo uměleckých výkonů a/nebo jiných předmětů ochrany
tvořících jeho součást) a bez jiného omezení, zejména územního, jazykového,
technologického, množstevního, formátu či účelu užití, a to vše v původní podobě nebo po
zpracování, přetvoření či jiné změně, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným
autorským dílem či prvky, resp. při užití (včetně zařazení do) audiovizuálního díla (tj. jako díla
audiovizuálně užitého) nebo jiného zvukově obrazového záznamu či autorského díla anebo
při užití (včetně zařazení do) zvukového záznamu nebo jiného materiálu; a to vše společně
s následujícími oprávněními k užití příspěvku.
14. Smlouva uzavřená podle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky.
15. Smlouvu je možno také ukončit výpovědí.

