Všeobecné obchodní podmínky společnosti MiroVision s.r.o. pro užívání casting online portálu
Castingofka umístěného na internetové adrese www.castingofka.cz.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
MiroVision s.r.o., se sídlem U družstva Život 894/16, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo:
068 04 128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
287916 (dále jen „společnost MiroVision“ nebo „provozovatel“) upravují základní práva a
povinnosti mezi provozovatelem, uživatelem a partnerem odborného komerčního casting online
portálu pod názvem Castingofka umístěného na internetové adrese www.castingofka.cz (dále
jen „webová stránka“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatných smlouvách
uzavřených mezi provozovatelem a uživatelem nebo partnerem. Odchylná ujednání ve
smlouvách mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek. Zmíněné obchodní podmínky vyhlásí provozovatel vhodným způsobem
na internetových stránkách www.castingofka.cz.
2. Charakteristika portálu Castingofka
2.1. Odborný komerční casting online portál Castingofka (dále jen „Castingofka“) je určen všem
zájemcům a profesionálům ve filmovém, divadelním a reklamním oboru.
2.2. Registrace na portálu Castingofka je zcela dobrovolná, přičemž pouze registrovaní uživatelé
mohou využívat služeb portálu v plném rozsahu.
2.3. Provozovatel vede na portálu Castingofka databázi herců, moderátorů, tanečníků, sportovců,
modelů, komparzistů a dalších talentů, kteří mají zájem využít služeb provozovatele a být
obsazeni do rolí v audiovizuálních dílech.
2.4. Prostřednictvím portálu Castingofka mohou profesionálové v oboru, zejm. osoby z režie a
produkce (dále jen „partner“) vyhledávat talenty k obsazení do divadelních představení, filmů,
reklam, videoklipů či jiných audiovizuálních forem umělecké tvorby.
2.5. Do databáze se může zařadit každý zájemce, který se úspěšně zaregistruje prostřednictvím
portálu Castingofka a splní další podmínky stanovené provozovatelem.
3. Postup pro registraci zájemců
3.1. Osoba, která má zájem využívat služby provozovatele a být zařazena do databáze Castingofka,
je povinna pravdivě vyplnit registrační formulář na internetové stránce www.castingofka.cz
v sekci online registrace, a to minimálně v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní
číslo, a nahrát svou aktuální fotografii.
3.2. Po odeslání registračního formuláře bude uživatel přesměrován na platební bránu GoPay
provozovanou společností GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ:
260 467 68, za účelem provedení platby jednorázového registračního poplatku a poplatku za
správu osobního profilu v souladu s článkem 5 těchto obchodních podmínek.
3.3. Po provedení příslušné platby bude uživateli automaticky vytvořen uživatelský účet na portálu
Castingofka a jeho osobní profil bude zařazen do databáze Castingofka. Přístupové údaje
k uživatelskému účtu si určuje uživatel sám v registračním formuláři.
3.4. Na základě správného zadání přístupových údajů může uživatel přistupovat do svého
uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může uživatel provádět úpravy svého osobního
profilu.
3.5. Při vyplnění registračního formuláře a při úpravě osobního profilu z uživatelského účtu je uživatel
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v
uživatelském účtu a osobním profilu jsou provozovatelem považovány za správné.
3.6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailová adresa) a heslem.
Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho
uživatelského účtu učiněny.
3.7. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.8. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet v případě, kdy uživatel poruší své
povinnosti z obchodních podmínek.
3.9. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.10. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu provozovatele informovat, pokud má jakékoli
podezření na zneužití či zpřístupnění svých přístupových údajů třetí osobě. V případě
odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití služby, je provozovatel oprávněn účet
uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá uživateli za
škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
4. Postup při registraci partnera
4.1. Partnerem se rozumí osoba, která má zájem vyhledat herce, moderátory, tanečníky, sportovce,
modely, komparzisty nebo jiné talenty k obsazení do divadelních představení, filmů, reklam,
videoklipů nebo jiných uměleckých děl.
4.2. Na základě registrace může partner přistupovat do svého partnerského účtu. Ze svého
partnerského rozhraní může partner vstupovat do databáze Castingofky a prohlížet si podle
zadaných parametrů osobní profily zaregistrovaných uživatelů. Bez provedení registrace není
možné vstoupit do databáze Castingofky.
4.3. Registraci provádí provozovatel zdarma na základě žádosti partnera. Žádost o registraci je
partner povinen zaslat na emailovou adresu info@castingofka.cz. V žádosti uvede partner
zejména své jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, IČO, adresu bydliště nebo sídla, příp.
adresu pro doručování, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Odesláním žádosti o registraci
vyjadřuje partner souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
4.4. Na základě žádosti partnera provede provozovatel registraci partnera a vytvoří partnerovi
partnerský účet. Po provedení registrace zašle provozovatel partnerovi přístupové údaje
k založenému partnerskému účtu, a to zpravidla na e-mailovou adresu partnera uvedenou
v žádosti o registraci.
4.5. Z důvodu efektivního zabezpečení a ochrany osobních údajů jsou přístupové údaje do
partnerského účtu jednorázové a mají omezenou platnost, maximálně na 24 hodin. Pro další
přihlášení do partnerského účtu je partner povinen požádat poskytovatele o zaslání nových
jednorázových přístupových údajů, a to na e-mailové adrese info@castingofka.cz.
4.6. V žádosti o registraci je partner povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
uvedené v partnerském účtu je partner při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje
uvedené partnerem v uživatelském účtu a v žádosti o registraci jsou provozovatelem považovány
za správné.
4.7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout provedení registrace a založení partnerského účtu, a
to jakékoliv osobě a z jakýchkoliv důvodů, i bez uvedení důvodů.
4.8. Ustanovení bodu. 3.6. až 3.11. obchodních podmínek platí pro partnery obdobně.
4.9. Partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména o osobních údajích
vyhledaných uživatelů, které se dozvěděl v souvislosti s přístupem do databáze Castingofka.
4.10. Partner není oprávněn informace z databáze, zejména osobní údaje vyhledaných uživatelů,
zpracovávat mimo portál Castingofka.
4.11. V případě, že partner nebude mít zájem nadále využívat služby provozovatele, je oprávněn
odhlásit se od služby a požadovat smazání svého partnerského účtu, a to prostřednictvím
žádosti zaslané na emailovou adresu info@castingofka.cz.
5. Poplatky za registraci a správu uživatelského účtu
5.1. Jednorázový poplatek za registraci (dále jen „registrační poplatek“) a zařazení osobního profilu
uživatele do databáze Castingofka činí 2,99 EUR/75 CZK. Tento poplatek hradí uživatel při
registraci prostřednictvím platební brány GoPay na účet provozovatele.
5.2. Poplatek za správu uživatelského účtu a osobního profilu uživatele (dále jen „poplatek za
správu“) činí 3,99 EUR/99 CZK za každý započatý rok využívání služeb portálu. Tento pravidelný
poplatek hradí uživatel poprvé při registraci prostřednictvím platební brány GoPay na účet

5.3.
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5.5.

5.6.

provozovatele společně s registračním poplatkem dle bodu 5.1. Další pravidelné roční platby za
poplatek za správu budou prováděny formou automatického stržení příslušné částky z platební
karty uživatele, kterou uživatel uvedl do platební brány GoPay v rámci registrace.
Provozovatel nemá přístup k údajům z platební karty uživatele, tudíž tyto údaje nejsou
předmětem zpracování ze strany provozovatele.
Úhrada registračního poplatku a poplatku za správu je podmínkou pro zařazení osobního profilu
uživatele do databáze Castingofky a zajištění přístupu uživatele do uživatelského účtu.
V případě, že nebude možné z jakéhokoliv důvodu provést platbu za pravidelný roční poplatek za
správu dle bodu 5.2. a uživatel neuhradí pravidelný roční poplatek za správu ani po dodatečné
výzvě provozovatele, je provozovatel oprávněn omezit nebo ukončit přístup uživatele k jeho
uživatelskému účtu a vyřadit osobní profil uživatele z databáze Castingofka.
V případě, že uživatel nebude mít zájem nadále využívat služby provozovatele, je oprávněn
kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet a osobní profil, a to zasláním žádosti o zrušení účtu a
osobního profilu na e-mailovou adresu info@castingofka.cz. Provozovatel bezodkladně po
obdržení žádosti provede zrušení účtu uživatele a vyřazení jeho osobního profilu z databáze. O
této skutečnosti bude uživatel vyrozuměn e-mailovou zprávou. Zaplacený poplatek za správu na
příslušný započatý rok se uživateli v takovém případě nevrací. Toto ustanovení se použije
obdobně pro případy, kdy uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
nezbytné k provozování portálu a databáze Castingofka.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Uživatelé a partneři jsou povinni se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými
na webových stránkách www.castingofka.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
6.2. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty
či obsahu stránek www.castingofka.cz. Pouze provozovatel má právo rozhodovat o změně,
odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
6.3. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užíváním těchto stránek, užitím
informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.castingofka.cz, tj.
za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat
uživatele, partnera nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.catingofka.cz,
neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné
a nehmotné ztráty.
6.4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup uživatele, partnera nebo
jiné třetí osoby k internetovému portálu www.castingofka.cz, pokud dotyčná osoba porušuje
obchodní podmínky provozovatele.
6.5. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.castingofka.cz nebo právní vztah
založený samostatnou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního sporu mezi
provozovatelem a uživatelem nebo objednatelem je místně příslušným soudem soud podle sídla
provozovatele.
6.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
6.7. Kontaktní údaje provozovatele:
odpovědná osoba: Miroslav Mráz, jednatel společnosti
adresa pro doručování: U družstva Život 894/16, Nusle, 140 00 Praha 4
adresa elektronické pošty: info@castingofka.cz
telefon:
6.8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 3. dubna 2018.
V Praze dne 1. dubna 2018

