
Kupní smlouva 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

GLOCIN LIMITED  
se sídlem Enterprise House  
2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ 
IČ: 108 18 518  
zastoupena: Alešem Kohoutkem, ředitelem    
e-mail: office@glocin.com 

(dále jen „prodávající“) 

a 

jméno, příjmení: 
bydliště: 
IČ/datum narození: 
e-mail:  

(dále jen „kupující“) 
 

(poskytovatel a zájemce dále společně také jen jako „smluvní strany“)   

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  

tuto: 

Kupní smlouvu  

I. 

Předmět smlouvy  

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zakoupeného množství kryptoměny 
s názvem Ebit (dále jen „token“), kdy tyto tokeny nakoupil prodávající od třetí osoby za účelem 
jejich poskytnutí klientům projektu GLOCIN, přičemž toto celkové množství zakoupené 
prodávajícím je vymezeno v on-line systému prodávajícího na adrese https://miner.glocin.biz  
(dále jen „předmět smlouvy“).  

2. Prodávající se zavazuje, že na peněženku kupujícího, umožňující příjem tokenů a zřízenou za 
podmínek uvedených v této smlouvě, (dále jen „peněženka“) odešle kupujícímu zakoupené 
tokeny a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje, že předmět smlouvy 
prostřednictvím zřízené peněženky přijme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu.  

3. Kupní smlouva je naplněna tehdy, kdy je uhrazena celá kupní cena a předmět smlouvy je 
připsán na peněženku kupujícího.   

II. 

Kupní cena  
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1. Kupní cena je smluvními stranami stanovena v on-line systému prodávajícího na adrese 
https://miner.glocin.biz, a to za koupi požadovaného množství tokenů kupujícím, rovněž 
specifikovaném v on-line systému prodávajícího.  

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve stanovené výši. Úhrada kupní ceny bude provedena 
strhnutím kupní ceny z disponibilní částky kupujícího v jeho on-line účtu, který je vedený v on-
line systému prodávajícího na adrese https://miner.glocin.biz.  

III. 

Doba a místo plnění  

1. Prodávající se zavazuje odeslat na peněženku kupujícího zakoupené tokeny, a to bez 
zbytečného odkladu po obdržení kupní ceny. Toto zaslání se považuje za vyřízené připsáním 
tokenu na adresu peněženky, kterou si kupující k tomuto nákupu zřídil dle podmínek 
uvedených v této smlouvě.  

IV.  

Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Prodávající je skrze svůj on-line systém povinen poskytnout kupujícímu QR kód, který bude 
sloužit ke zřízení peněženky kupujícím v jeho mobilním telefonu či tabletu, a to za účelem 
umožnění příjmu tokenů, které jsou předmětem této smlouvy.  

2. Kupující je povinen si bez zbytečného odkladu od poskytnutí QR kódu prodávajícím tuto 
peněženku založit. V případě, že nedojde k založení peněženky kupujícím, vyzve prodávající 
kupujícího k jejímu založení, přičemž mu k tomuto stanoví dodatečnou lhůtu 3 měsíců. 
V případě, že ani v dodatečné lhůtě nedojde k založení peněženky, má prodávající právo zřídit 
kupujícímu peněženku sám. Prodávající tuto peněženku založí pod jedinečným přístupovým 
jménem a heslem, přičemž tyto údaje budou kupujícímu k dispozici na adrese: 8. pěšího pluku 
2173, 738 01 Frýdek Místek. V případě takového založení peněženky prodávajícím bude 
kupujícímu účtován poplatek 100 EURO. Jakmile takto kupující přístupové údaje na výše 
zmíněné adrese převezme a zaplatí poplatek, zašle prodávající kupujícímu zakoupené tokeny 
na takto zřízenou peněženku. Pokud si kupující do 1 roku od založení peněženky přístupové 
údaje nepřevezme, ruší se tato Smlouva od počátku. V takovém případě je kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 % z uhrazené kupní ceny a poplatku ve výši 
100 EURO za zřízení peněženky prodávajícím. Prodávající je oprávněn si smluvní pokutu 
započíst proti povinnosti vrátit kupní cenu stanovenou dle požadavku kupujícího. Po uplynutí 
1 roku od založení peněženky má prodávající právo takto zřízenou peněženku otevřít a tokeny 
si zaslat na svou peněženku. 

V. 

Informační povinnost 

1. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je fyzickou osobou, že na základě této uzavřené 
kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího poskytnuté mu kupujícím, a to za účelem 
splnění jeho smluvně převzatých povinností vyplývajících ze shora uvedené smlouvy včetně 
např. povinnosti zaplatit sjednanou cenu a jeho zákonných povinností jako vedení účetnictví, 
podávání daňových přiznání, informování zákazníků apod.  

2. Kupujícím 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 prodávajícího.  



3. Osobní údaje je kupující povinen poskytnout za účelem splnění smlouvy a vedení účetnictví. 
Osobní údaje kupujícího nebude prodávající dále předávat třetím osobám. Pokud bude kupující 
chtít, může prodávajícího 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 prodávajícího o vysvětlení, jak jsou jeho osobní údaje dále zpracovávány, 
či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že bude mít podezření 
na zpracování jeho osobních údajů v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679. 

4. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na zájemce, který je právnickou osobou.  

VI. 

Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  
2. Prodávající prohlašuje, že je způsobilý k zajištění plnění svého závazku a ke splnění veškerých 

povinností vyplývajících z této smlouvy.  
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto smlouvou 

neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.  
4. Veškeré případné spory smluvních stran souvisejících s touto smlouvou (včetně sporu týkající 

se její platnosti) budou rozhodovány soudy České republiky.  
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě jejich sporů vyplývajících z této smlouvy bude tyto 

spory v prvním stupni řešit Okresní soud v Blansku. V případě, že by byl v prvním stupni 
příslušný krajský soud, bude spory plynoucí z této smlouvy řešit Krajský soud v Brně. 

6. Změny a dodatky k této smlouvě mohou být činěny pouze písemnou formou, dodatky budou 
číslovány a řazeny chronologicky za sebou. 

7. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě prostřednictvím on-line systému. Text 
smlouvy je možné z tohoto on-line systému stáhnout a poté archivovat a tisknout dle potřeby. 

8. Smlouva je uzavřena, jakmile kupující v on-line systému prodávajícího aktivně označí tlačítko, 
kterým dochází ke koupi předmětu smlouvy. Tímto úkonem kupujícího je projevena jeho vůle 
uzavřít kupní smlouvu.   

9. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem smlouvy, která je výrazem jejich pravé a 
svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.  
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je uzavřena prodávajícím a kupujícím. 

 

  


