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Podmínky pro užívání Aplikace a obchodní podmínky 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se 

řídí těmito podmínkami, práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele Smlouvami 

neupravená se řídí těmito obchodními podmínkami s aplikační předností ujednání 

obsažených ve Smlouvách: 

1 Úvodní ujednání 

1.1 V těchto obchodních podmínkách: 

1.1.1 "Provozovatel" je společnost GLOCIN LIMITED, ID: 108 18 518 se sídlem Enterprise 

House 2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, UK. 

1.1.2 "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem MINER, mezi jejíž hlavní 

funkcionality patří poskytnutí platformy pro uzavření Smluv a správa Uživatelského 

účtu; Aplikace je dostupná z internetové adresy https://miner.glocin.com.  

1.1.3 "VOP" znamená tyto obchodní podmínky pro užívání Aplikace a pro úpravu ujednání 

mezi Uživatelem a Provozovatelem Smlouvami neupravených. Při užívání Aplikace 

je Uživatel povinen dodržovat tyto VOP. 

1.1.4  „Smlouvy“ znamená veškerá smluvní ujednání uzavřená mezi Provozovatelem a 

Uživatelem v prostředí Aplikace, případně i mimo toto prostředí, avšak s Aplikací a 

jejím prostřednictvím nabízenými službami Provozovatele přímo související. 

1.1.5 "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v 

těchto VOP. 

1.1.6 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od 

Provozovatele, která užívá Aplikaci. 

1.1.7 "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná 

po zadání Přihlašovacích údajů a odsouhlasení (akceptaci) těchto VOP ze strany 

Uživatele (kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění 

"Souhlasím s obchodními podmínkami“). 

1.1.8 "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele 

a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování 

Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky 

vygenerovaného Aplikací. Uživatel je povinen uvést pravdivé údaje v takovém 

rozsahu, které umožní platné uzavření Smluv (zejména řádná identifikace 

Uživatele). 

https://miner.glocin.com/
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1.1.9 „Občanským zákoníkem“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění. 

1.1.10 „AML/CFT prevence“ znamená opatření v oblasti prevence legalizace výnosu 

z trestné činnosti a financování terorismu (Anti-Money Laundering / Countering 

the Financing of Terrorism). 

1.1.11 „AML zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.1.12 „AML vyhláška“ znamená vyhlášku č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na 

systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.13 „Produkt“ znamená služby nabízené Provozovatelem, které jsou poskytovány na 

základě Smluv. 

2 Proces uzavření Smluv a užívání Aplikace 

2.1 Smlouvy jsou, nevyplývá-li z návrhu na uzavření smlouvy jinak, uzavírány v prostředí 

Aplikace postupem click through, tedy zakliknutím uživatele na tlačítko s názvem 

"Zakoupit", „Souhlasím“ či jiným obdobným textem (dále jen „Akceptační tlačítko“ nebo 

„checkbox“), z jehož významu bude nepochybné, že Uživatel souhlasí s jemu adresovaným 

návrhem na uzavření smlouvy. 

2.2 Kliknutí Uživatele na Akceptační tlačítko je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření jím 

vybrané smlouvy. Uživatel má bezprostřední možnost se se zněním Smluv seznámit před 

přijetím jejich návrhů v prostředí Aplikace. 

2.3 Uvedený postup se obdobně vztahuje i na přijetí těchto VOP. 

3 Užívání Aplikace 

3.1 Provozovatel uděluje uživateli bezúplatně Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v 

uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu. 

3.2 Bezúplatnost Licence nemá vliv na peněžitá práva a povinnosti Uživatele vyplývající 

z uzavřených Smluv.  

3.3 Provozovatel je po uplynutí doby Licence (nejdříve však do 60 dnů od zániku poslední ze 

Smluv) oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli. 

3.4 Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet. 

3.5 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace. 
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3.6 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené 

s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní 

účet Provozovatele. 

3.7 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele dočasně 

odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv 

důvodu (zejména bezpečnostních). 

3.8 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním 

Aplikace nevznikla žádná škoda. 

4 Databáze 

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových 

robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací. 

4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze 

Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze 

Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv 

právo k databázi Aplikace. Tím nejsou dotčena ujednání Smluv či těchto VOP o ochraně 

osobních údajů. 

4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje 

podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její 

databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a 

posloupně a jsou chráněny proti změnám. 

5 Osobní údaje a cookies 

5.1 Provozovatel tímto informuje Uživatele, který je fyzickou osobou, že na základě Smluv 

zpracovává osobní údaje Uživatele, a to za účelem splnění jeho smluvně převzatých 

povinností vyplývajících ze Smluv včetně např. plnění jeho zákonných povinností jako 

vedení účetnictví, podávání daňových přiznání, informování klientů apod.  

5.2 Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou pro naplnění 

účelu jejich zpracování, tj. po dobu stanovenou zákonem či dobu nutnou pro splnění 

smluvních povinností Provozovatele.  

5.3 Osobní údaje je Uživatel povinen poskytnout za účelem splnění smlouvy a vedení účetnictví. 

Osobní údaje Uživatele nebude Provozovatel dále předávat třetím osobám. Pokud bude 

Uživatel chtít, může Provozovatel rovněž požádat o přístup k osobním údajům, které o něm 

má k dispozici, a požadovat jejich opravu, výmaz či vznést námitku proti jejich zpracování. 

Má rovněž právo požádat Provozovatele o vysvětlení, jak jsou jeho osobní údaje dále 

zpracovávány, či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že 
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bude mít podezření na zpracování jeho osobních údajů v rozporu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

5.4 Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na Uživatele, který je právnickou osobou. 

5.5 Souhlas s užíváním souborů Cookies stejně tak souhlas se zpracováním osobních údajů za 

marketingovými účely Uživatel Provozovateli udělí dle svého uvážení zvlášť. 

6 Odpovědnost za škodu 

6.1 Ustanovení toho článku 6 VOP se nevztahují na spotřebitele. 

6.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně 

nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti 

Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP. 

7 Opatření v rámci AML/CFT prevence 

7.1 Veškerá plnění převáděná Uživateli v Aplikaci mohou být převáděna pouze za účelem 

nákupu Produktů. Uživatelé nejsou oprávněni v rámci Aplikace převádět plnění, jejichž 

konečným cílem není nákup Produktů, ať už ze strany odesílajícího nebo přijímajícího 

Uživatele. 

7.2 Převod plnění v Aplikaci, jehož účelem není nákup Produktů, je ze strany Provozovatele 

považován za rizikový a Poskytovatel může učinit příslušná opatření dle AML zákona a AML 

vyhlášky. Poskytovatel je oprávněn zejména učinit oznámení příslušným orgánům veřejné 

moci či přerušit rizikový převod plnění. Pokud uživatel provede rizikové plnění, je 

Poskytovatel oprávněn zamezit přístup Uživatele do Aplikace, zrušit Uživatelský účet a 

odstoupit od Smluv. 

7.3 Pokud Uživatel používá Aplikaci v rozporu s VOP, zejména v rozporu s čl. 7.1 a čl. 7.2 VOP, 

je Poskytovatel oprávněn postupovat dle této sekce VOP, zejména zamezit přístup 

Uživatele do Aplikace, zrušit Uživatelský účet a odstoupit od Smluv.  

7.4 Převody plnění realizované v Aplikaci v rozporu s VOP budou ze strany Poskytovatele 

zrušeny a poskytnuté plnění bude vráceno odesílajícímu Uživateli. 

7.5 Pokud Uživatel do 60 dnů od zřízení Účtu nepoužije Aplikaci k nákupu Produktů, je 

Poskytovatel oprávněn zamezit přístup Uživatele do Aplikace nebo zrušit Uživatelský účet. 

7.6 Pokud Uživatel nepoužívá Aplikaci k nákupu Produktů, ale převádí či přijímá plnění od jiných 

Uživatelů, je Poskytovatel oprávněn zrušit Uživatelský účet takového Uživatele a zrušit 

veškeré realizované převody plnění a vrátit je odesílajícímu Uživateli. 

7.7 Pokud Provozovatel odstoupil od Smluv či zrušil Uživatelský účet dle této části VOP, má 

Uživatel nárok nejvýše na vrácení jím vloženého plnění prostřednictvím Aplikace bez 
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jakéhokoliv zhodnocení. Pokud Uživatel prostřednictvím Aplikace žádné plnění nevložil, 

nemá nárok na žádné vypořádání a Poskytovatel přistoupí k vrácení převedených plnění 

odesílajícím Uživatelům. 

8 Změna VOP 

8.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn tyto VOP průběžně měnit. Pro 

uživatele a Provozovatele je závazné vždy aktuální znění VOP. 

8.2 Změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy 

odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Změna VOP nemá žádný 

vliv na dospělá práva a povinnosti vyplývající z již uzavřených Smluv.  

9 Povinné informace pro spotřebitele 

9.1 Tento článek 8 VOP je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. 

9.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že: 

9.2.1 Adresa pro doručování písemností Provozovateli z celého území EU je:  

GLOCIN LIMITED – Czech branch, 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, 

Czech republic; 

9.2.2 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je office@glocin.com; 

Uživateli nevznikají náklady na dodání; 

9.2.3 K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč (náklady na 

jejich pořízení u třetích osob nese Uživatel); 

9.2.4 Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití 

komunikačních prostředků na dálku. 

9.2.5 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu; 

9.2.6 Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím 

Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, 

jejíž kontakt je uveden v Aplikaci; 

9.2.7 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících 

s Licencí) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 

Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.; 

9.2.8 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP a platné a účinné právní předpisy České 

republiky. 

10 Rozhodné právo 

10.1 Tyto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

mailto:office@glocin.com
http://www.coi.cz/
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10.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a 

místně příslušné soudy České republiky. 

10.3 V případě, že mezi Provozovatelem a Uživatelem-spotřebitelem, který je příslušníkem 

jiného členského státu EU než České republiky, dojde ke spotřebitelskému sporu a 

spotřebitel se nerozhodne postupovat dle čl. 8.2.7., je spotřebitel v souladu s Čl. 18 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2015 oprávněn podat žalobu buď u soudů 

České republiky, nebo u soudu místa, kde má spotřebitel obvyklé bydliště.  

 

11 Účinnost 

11.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 16.11.2020. 

11.2 Nabytím účinnosti těchto VOP pozbývá účinnosti předchozí verze VOP ze dne 10.09.2019.  


