Smlouva o využívání on-line servisu
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. ze dne 17.5.2014

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
Přečtěte s i prosím pozorně tuto dohodu o využívá ní služeb.
Obs a huje důl ežité i nformace o obs ahu s l užby na bízené
s polečnos tí CompuGroup Medi ca l Čes ká republ i ka s .r.o.
Preambule
Skupina s polečností CompuGroup Medi cal Vá m umožňuje
využi tí různých on-l ine s l užeb zúča stněných pos kytovatelů
zdra votních služeb („CGM LIFE eSERVICES“). S využitím služeb
CGM LIFE eSERVICES můžete dohodnout on-line termíny,
vyžá da t s i recepty, zís ká vat ná lezy, na příklad l a boratorní
výs l edky a rentgenové snímky a využíva t on-line konzultace s
l ékařem. Skupina společností CompuGroup Medical poskytne
Vá m a zúčastněným poskytovatelům zdravotních služeb také
potřebnou technickou i nfrastrukturu. Je v kompetenci
pos kytovatelů zdra votních s l užeb, ja k dl ouho a v jakém
rozs a hu umožní využití služeb CGM LIFE eSERVICES. Uzavření
této s ml ouvy neodůvodňuje proto žá dný ná rok uživatele na
využi tí níže popsaných služeb CGM LIFE eSERVICES ve vztahu k
zúča s tněnému pos kytova tel i zdra votních s l užeb.
Abys te mohli využívat služeb CGM LIFE eSERVICES, potřebujete
uži va telský přís tup („LIFE Key přístup“), který Vá m zřídí
CompuGroup Medical Česká republika s .r.o. („CGM ČR“). Pro
Vá s jednou zřízený LIFE Key přís tup můžete využíva t pro
využívá ní s l užby CGM LIFE eSERVICES u vš ech zúčastněných
pos kytovatelů zdravotních s lužeb. Při hlášení proběhne přes
Va š i e-ma i l ovou a dres u a Va š e hes l o.
Pro využívá ní s lužby CGM LIFE eSERVICES ve vztahu k určitému
pos kytovateli zdra votních s l užeb je potřebné, a byste se
doda tečně ke zřízení LIFE Key přístupu osobně nechal přihlásit
v přís l ušné l ékařské ordinaci. V rá mci při hlášení se lékařská
ordi nace přesvědčí o tom, že chcete využít s l užby CGM LIFE
eSERVICES a vyžá dá si k tomu potřebné s ouhlasné prohlášení.
Pouze on-l ine rezerva ce termínu může být s e souhlasem
pos kytovatele zdra votních s l užeb umožněna ji ž před
při hl á š ením.
CGM ČR používá technologii šifrování, na základě které máte
na zá kl adě a ktuálního s ta vu techni ky přís tup k urči tým
dokumentům a komunikaci mezi Vá mi a pos kytovatelem
zdra votních s l užeb pouze Vy a zúča s tněný pos kytovatel
zdra votních s l užeb. Vá š přís tup k těmto dokumentům a
komunikaci proběhne výhra dně pomocí LIFE Key přístupu,
který může být poskytnut pouze na základě emailové adresy,

kterou uvedete a hesla, které zvolíte. V případě ztráty Vašeho
hes la můžete zís kat přístup k Va šemu LIFE Key účtu a obdržet
nové heslo, uvedete-li Váš Super PIN. Protože v případě ztráty
hes la a Super PINu nemůžete ji ž obdržet žá dný přís tup k
i nformacím uloženým na Vašem LIFE Key přístupu, musíte tato
da ta pečl i vě us chova t.
Pro zřízení LIFE Key přístupu a využívání CGM LIFE eSERVICES
je potřebné uza vřít tuto pro Vá s bezplatnou s mlouvu o
využívá ní s lužeb („smlouva“) mezi Vámi („uživatel“) a CGM ČR.
§ 1 Uzavření smlouvy
a)

Úpl ně vypl něný el ektronický regi strační formulář
odeslaný na CGM ČR obs ahuje na bídku uži vatele na
uza vření smlouvy. Registrační formulář je úplně vyplněn,
pokud obsahuje vš echny údaje, které js ou označeny jako
povi nné.

b)

Sml ouva se stane platnou přijetím nabídky ze strany CGM
ČR. CGM ČR na bídku při jme za s láním e-mailu na ema i lovou a dresu, kterou uživatel uvedl při zřizování LIFE
Key přís tupu.

c)

Na zá kl adě e-mailu uvedeného pod pís m. b) o přijetí
s ml uvní na bídky obdrží uži va tel potvrzující odkaz.
Potvrzením tohoto odkazu potvrzuje uživatel, že si přeje
zřízení LIFE Key přístupu. Potvrzení je pro zřízení LIFE Key
přís tupu nutné. Bez potvrzení potvrzujícího odkazu
uži va tel em nel ze s l užby dl e této s ml ouvy využíva t.

d)

Při prvním konta ktu uži vatele s e s l užbami CGM LIFE
eSERVICES u zúča stněného pos kytovatele zdra votních
s l užeb, proběhne ji ž při tomto prvním konta ktu část
při hlášení uži va tele. Spol u s tím předá zúčastněný
pos kytovatel zdravotních s lužeb dál na CGM ČR jméno,
da tum na rození, a dresu, tel efonní čís l o a e-mailovou
a dresu uživatele a předá uživateli jeho zá kaznické číslo u
CGM ČR a Super PIN.

Na e-mailovou adresu vedenou pro uživatele poskytovatelem
zdra votních služeb obdrží uživatel e-mail s odkazem, přes který
může otevřít předem vypl něný registrační formulář. Pomocí
zá ka znického čísla a Super PIN vygenerovaného zúčastněným
pos kytovatelem zdravotních služeb pak uživatel zadá heslo a
dokončí registrační proces. Uza vření s mlouvy proběhne i v
tomto přípa dě, ja k je uvedeno pod pís m. a ) a ž c).
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§ 2 Popis služeb
a)

CGM ČR ve s pol upráci s CompuGroup Medi cal AG
pos kytne jako službu technickou infrastrukturu pro využití
níže popsané služby CGM LIFE eSERVICES. CGM ČR bude
vyvíjet ús i lí k tomu, aby byl zajištěn přístup k poskytované
s l užbě 24 hodi n denně s edm dnů v týdnu. Přístup
uži va tele a zúča s tněného pos kytovatele zdra votních
s l užeb lze ovš em průběžně přerušit, například z důvodu
nutné údržby s erveru. CGM ČR ta ké nezaručuje trvalou
dos tupnost vš ech dat uložených na LIFE Key účtu. Uživatel
s e může rozhodnout, zda ul oží pro něj důl ežitá data a
dokumenty na jiném pro něj přístupném místě mimo jeho
LIFE Key účet.
•
•
•

•

b)

c)

d)

e)

uži va teli a oprávněným zúča s tněným pos kytovatelem
zdra votních služeb, ne však CGM ČR nebo CompuGroup
Medi cal AG, které provozuje s erverovou infrastrukturu.
Dokumenty js ou opa třeny pouze ozna čením, které
s polečnosti CGM ČR a CompuGroup Medi cal AG
umožňuje při řa zení k urči tému uži va teli a určitému
pos kytova tel i zdra votních s l užeb.
f)

Sl užby LIFE eServi ce umožňují v oka mžiku uza vření
s ml ouvy využi tí ná s l edujících s l užeb:
•

Součá stí CGM LIFE eSERVICES a a ni nabízených
s l užeb není a CGM ČR nezajišťuje:
i nternet a jeho funkčnost;
ha rdware a software uživatele a zúčastněného
pos kytovatele zdravotních s lužeb, stejně ja ko jejich
funkčnost; a
přís tup k internetu potřebný pro přístup zákazníka a
zúča s tněného poskytovatele zdravotních služeb ke
s l užbám CGM LIFE eSERVICES.

Po kontrol e žádosti ohledně termínu bude uživatel ema i lem i nformován na e-mailovou a dresu uloženou
přes svůj LIFE Key přístup o přijetí nebo zamítnutí jeho
žá dosti o termín. Odmítne-li zúčastněný poskytovatel
zdra votních s lužeb nebo posune-li ji ž při jatý termín,
obdrží uživatel rovněž ozná mení formou e-ma i l u.

Zá l eží na zúčastněném poskytovateli zdravotních služeb,
ja k dlouho a v jakém rozsahu uživateli zpřístupní možnosti
využi tí s l užeb CGM LIFE eSERVICES. Uza vřením této
s ml ouvy tedy uživateli nevzniká žádný nárok na využívání
níže popsaných služeb CGM LIFE eSERVICES ve vztahu ke
konkrétnímu zúča stněnému pos kytova teli zdra votních
s l užeb.
V rá mci s lužeb CGM LIFE eSERVICES lze mezi uživatelem a
zúča s tněným pos kytovatelem zdravotních služeb
prová dět výměnu i nformací a zprá v, které mohou
obs ahovat data o zdravotním stavu. Na obsah informací a
zprá v vyměňova ných mezi uži vatelem a zúčastněným
pos kytovatelem zdravotních služeb nemá CGM ČR žádný
vl i v. Informace a zprá vy zpros tředkovává CGM ČR jako
předá vající, ta kže zúčastnění poskytovatelé zdra votních
s l užeb nejsou s ubdodavateli CGM ČR při pos kytování
s l užeb CGM LIFE eSERVICES.
Dokumenty a zprá vy předáva né s využi tím s lužeb CGM
LIFE eSERVICES na LIFE Key účet uživatele jsou předávány
přes s erverouvou i nfrastruktutru CompuGroup Medical
AG a ta m js ou ta ké ul oženy. Ve vzta hu k datům
doručeným ja k uži va telem, ta k i zúčastněným
pos kytovatelem zdra votních s l užeb jedná s polečnost
CompuGroup Medi cal AG provozující s erverovou
i nfra s trukturu z pověření CGM ČR.
Dokumenty js ou za š ifrovány ta k, a by jeji ch obsah s
ohl edem na a ktuální s tav techniky byl přís tupný pouze

on-line rezervace termínu: uži va tel může u
zúča s tněných poskytovatelů zdravotních s lužeb
s jednat on-line termín návštěvy l ékaře pro s ebe
přípa dně pro s vé dítě, jehož je zákonným zástupcem.
Mus í s e k tomu přihlásit prostřednictvím s vého LIFE
Key přís tupu na webové s tránce příslušného l ékaře.
Je v kompetenci zúčastněného poskytovatele
zdra votních služeb, zda je rezerva ce termínu možná
ji ž před identifikací uživatele v ordinaci.

Na přá ní bude uži va teli e-ma ilem připomenut
s jedna ný termín.
Zúča stněný pos kytovatel zdra votních s l užeb může
uži va tel i dá t možnos t termín on-l i ne s tornova t.
CGM ČR nemá žádný vl iv na to, zda a kdy zúčastněný
pos kytovatel zdra votních s l užeb termíny potvrdí,
odmítne nebo posune a zda poskytovatel zdravotních
s l užeb dodrží potvrzené termíny.
•

on-line recepty: uži va tel může zúčastněné
pos kytovatele zdravotních s lužeb požádat na základě
s vého LIFE Key přístupu o on-line vys tavení receptu.
Zúča stněný poskytovatel zdravotních služeb
rozhodne o tom, které léky budou na vyžá dání
receptu uživa teli předepsány.
Zúča stněný pos kytovatel zdra votních služeb
zkontroluje dotaz a i nformuje uživa tele e-mailem na
jeho e-mailovou adresu uloženou v LIFE Key přístupu
o při jetí nebo za mítnutí poža da vku.
Zúča stněný poskytova tel zdravotních služeb může dle
s vého rozhodnutí recept při pra vit k vyzvednutí v
l éka řs ké ordi na ci ;
o

za s lat na adresu uvedenou uživa telem v žádosti
o recept;
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o
•

•

g)

h)

nebo vys ta vi t ja ko eRecept a ul ožit ho do
centrá l ního úl oži š tě SÚKL.

on-line nálezy: na přá ní uživatele mohou zúčastnění
pos kytovatelé zdravotních s lužeb uživa teli na základě
této s l užby on-line zpřístupnit nálezy, na př. l ékařské
zprá vy, l a boratorní výs ledky a rentgenové snímky.
Ná l ezy l ze opatřit komentáři lékaře. Nálezy a
přípa dné komentáře může uživatel získat přes svůj
LIFE Key přís tup. Uživatel bude o doručení nálezu
i nformován e-mailem na s vou e-mailovou a dresu
ul oženou na LIFE Key účtu.
on-line konzultace s lékařem: ta to s lužba nabízí
uži va teli možnost vyměňovat si přes LIFE Key účet
zprá vy s e zúčastněnými poskytovateli zdravotních
s l užeb. Zprávy js ou doručeny na LIFE Key účet a
uži va tel je e-mailem na svoji e-mailovou a dresu
ul oženou na LIFE Key účet i nformová n o doručení
nových zprá v.

CompuGroup Medi ca l Čes ká republ i ka s .r.o.
Bucha rova 2657/12
Budova C, Offi ce Pa rk Nové Butovi ce
158 00 Pra ha 5
e-ma i l : es ervi ces .cz@cgm.com
Následky odstoupení
V přípa dě odstoupení bude Váš LIFE Key přístup a všechna
za š ifrovaná da ta ul ožená na Va š em LIFE Key účtu
vyma zá na. Nezašifrovaná da ta budou vyma zána anebo
podl e požadavku zá kona us chována a za bl okována. Po
ods toupení od s ml ouvy nemůžete ji ž využíva t žádné
s l užby CGM LIFE eSERVICES a nemáte již žádný přístup k
dokumentům a i nformacím uloženým na Vašem LIFE Key
přís tupu.
c)

Uži va tel má prá vo kdykoliv vypovědět s ml ouvu bez
uvedení důvodu, a to i bez výpovědní l hůty ke dni, který
určí. Výpověď uži vatele musí být podána písemně nebo
el ektroni cky na a dres u uvedenou pod pís m. b).

Pro využívá ní vš ech služeb podle písm. f) je nutné zřízení
LIFE Key přís tupu. Kromě toho je pro využívá ní služeb
CGM LIFE eSERVICES vůči přís l ušným zúčastněným
pos kytovatelům zdravotních s lužeb nutné evidovat, že se
u ni ch uži va tel os obně i dentifikoval. Pouze on-line
rezerva ci termínů může dl e vl a stního rozhodnutí
pos kytovatel zdravotních služeb umožnit dříve, než se u
něho uži va tel os obně i dentifikuje. Při i dentifikaci u
zúča s tněného pos kytovatele
zdravotních služeb
zkontroluje poskytovatel nebo jeho zaměstnanec, zda si
uži va tel skutečně přeje využít služeb CGM LIFE eSERVICES
a vyžá dá si k tomu potřebný souhlas. Při identifikaci předá
zúča s tněný poskytovatel zdravotních s lužeb nebo jeho
za městna nec a dres u uži va tel e s pol ečnos ti CGM ČR.

CGM ČR má prá vo vypovědět s mlouvu s os mitýdenní
výpovědní l hůtou. Výpověď bude v ta kovém případě
za s lána e-ma ilem na e-mailovou a dresu uživatele
ul oženou na LIFE Key přís tupu.
Prá vo CGM ČR na okamžité odstoupení z důvodu porušení
s ml ouvy zůs tává nedotčeno. Za podstatné porušení
s ml uvních zá va zků uži va tele s e pova žuje především
podezření ze zneužití LIFE Key přís tupu, za který je
odpovědný uži vatel, a nebo uvedení nepravdivých údajů
uži va tel e při zřízení LIFE Key účtu.

Pokud je uza vřena s mlouva, bude CGM ČR pos kytovat
uži va teli bezplatné služby CGM LIFE eSERVICES a uživatel
je oprá vněn tyto s lužby dle podmínek s ml ouvy využíva t.

V oka mžiku, kdy je s mlouva ukončena výpovědí, je LIFE
Key přís tup uživatele a vš echna za kódovaná data uložená
na LIFE Key účtu uživa tele vyma zána. Nezakódovaná data
s e vyma žou a nebo podle požadavků prá vních předpis
uchova jí a za blokují. Uživatel již nemůže využívat služby
CGM LIFE eSERVICES a nemá žá dný přís tup k
dokumentům a i nformacím uloženým na s vém LIFE Key
přís tupu.

§ 3 Doba trvání, ukončení
a)

Sml ouva je uza vřená na dobu neurči tou

b)

Právo na odstoupení
Od Va š eho smluvního prohlášení nebo uzavřené smlouvy
můžete dle občanského zákoníku odstoupit do 14 dnů bez
uvedení důvodu písemnou formou (např. dopisem, ema i lem). Lhůta za číná pl ynout po doručení tohoto
poučení písemnou formou, pokud není s mlouva uzavřena
a od uza vření s ml ouvy v přípa dě uza vření s ml ouvy.
Ohl edně za chování l hůty na odvolání pos tačí včasné
odes l á ní ods toupení.

Výpověď

d)

Vš echny dokumenty a ozná mení uživa tele pro CGM ČR
týka jící s e s ml ouvy mus í být odeslána písemně nebo
el ektronicky na a dresu uvedenou pod písm. b). Všechna
prohl ášení CGM ČR týka jící s e s mlouvy musí být odeslána
na e-ma ilovou a dresu uživa tele ul oženou na LIFE Key
přís tupu.

Ods toupení je nutno odes l a t na :
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§ 4 Ochrana dat a bezpečnost dat
Při pl nění s mlouvy budeme dodržova t podmínky upravující
ochra nu os obních úda jů, obsažené především v zá koně č.
101/2000 Sb., o ochra ně os obních údajů a ji ná odpovídající
prá vní us ta novení o ochra ně da t a úda jů. S podrobnými
i nformacemi s e můžete s eznámit v prohl ášení CGM ČR o
ochra ně úda jů.

Toto na stavení je nutné, aby CGM ČR neměl s ohledem na
a ktuální s ta v techni ky žá dný přís tup k za kódovaným
ul oženým da tům o zdra votním s ta vu týka jícím se
uži va tel e.
e)

Požá dá-li uživa tel o zablokování svého LIFE Key přístupu,
obdrží od CGM ČR e-mail na e-mailovou adresu uloženou
na s vém LIFE Key přís tupu. E-mail obsahuje potvrzovací
l i nk. Kl iknutím na potvrzova cí l ink si uživatel může zadat
nové hes l o a zís ka t přís tup na s vůj LIFE Key účet.

§5 Povinnosti uživatele, změna a ztráta hesla a Super PINu;
změna e-mailové adresy
a)

Nechá -li s e uži va tel zdra votních s l užeb poprvé
za registrovat k CGM LIFE eSERVICES zúča stněným
pos kytovatelem, obdrží od tohoto pos kytovatele
zdra votních služeb Super PIN ve vytištěné formě. Přihlásíl i s e uživatel k využívání služeb eSERVICES poprvé on-line,
bude mu vygenerován Super PIN elektronicky, a uživatel
s i jej může vyti s knout. Uži vatel odpovídá za to, že svůj
Super PIN us chová ta k, a by ho mohl mít kdykoliv k
di s pozi ci . CGM ČR Super PIN nemá k di s pozi ci .
Při zřízení s vého LIFE Key přís tupu za dá uži vatel heslo.
Uži va tel odpovídá za to, že s vé hes lo má kdykoliv k
di s pozi ci .

b)

c)

Vš echna zakódova ná data uložená na LIFE Key účtu jsou
ze s tra ny CGM ČR v případě zabloková ní účtu vymazána.
Uži va tel je proto odpovědný za to, a by s i s á m zhotovil
bezpečnostní kopie ze vš ech pro něj důležitých dat, která
byl a doručena na LIFE Key přístup a uložil je mimo LIFE Key
přís tup.
§ 6 Záruka a odpovědnost
a)

Na zá kladě této s mlouvy bude CGM ČR vyvíjet úsilí, aby
s l užby popsané v § 2 byl y pos kytová ny, pokud to je
možné, bez přerušení. Nepřerušenou dostupnost služeb
CGM LIFE eSERVICES vš a k nel ze za ruči t. Zejména v
průběhu nutné údržby s erverů je možné dočasné
omezení nebo přerušení přístupu k datům uloženým na
LIFE Key účtu.

b)

CGM ČR na bízí pouze technickou infrastrukturu pro služby
CGM LIFE eSERVICES. Záleží na rozhodnutí zúčastněného
pos kytovatele zdravotních služeb, zda a v jakém rozsahu
na bídne uživateli s lužby CGM LIFE eSERVICES. Uživateli
tedy uza vřením této smlouvy nevzniká vůči CGM ČR nárok
na urči tý rozs a h využi tí ve vzta hu k jednotlivým
zúča s tněným pos kytova tel ům zdra votních s l užeb.

c)

Informace a dokumenty vyměňované mezi uživatelem a
zúča s tněnými pos kytovateli zdra votních služeb
zpros tředkovává CGM ČR pouze ja ko doručovatel zásilky.
Za jeji ch obsah a nezáva dnost nenese CGM ČR žádnou
odpovědnost. Stejně ta k není CGM ČR odpovědný za
pl nění povinností ze s trany zúčastněných poskytovatelů
zdra votních s l užeb vůči uži va tel i .

d)

Sl užby CGM LIFE eSERVICES na bízí uži va teli pouze
doda tečnou možnost komunikace s e zúča stněnými
pos kytovateli zdra votních s l užeb. Nena hrazují však
původní komunikační ces ty mezi uži vatelem a
zúča s tněnými poskytovateli zdravotních služeb. Uživatel
nes e odpovědnost za to, že v přípa dě potřeby využije
původní komunikační ces ty s e zúča stněnými
pos kytovateli zdra votních s l užeb. Kromě toho nese
uži va tel odpovědnost za to, že si zajistí zálohy dokumentů

Uži va tel plně odpovídá za to, že své heslo, svůj Super PIN
a s vé zá ka znické čís l o bude pečl ivě a ja ko důvěrné
i nformace chrá nit před neoprávněným přís tupem nebo
zneuži tím třetími os oba mi .
Uži va tel plně odpovídá za to, že s vé heslo nebo Super PIN
neprodleně změní, pokud má podezření, že třetí osoba
zís ka l a jeho hes l o nebo Super PIN.
Uži va tel může kdykoliv změnit s voje heslo a s voji ema i lovou a dresu ul oženou na LIFE Key přís tupu. Za tímto
účel em s e musí přihlásit s e s vou dosavadní e-mailovou
a dresou a s vým dos avadním hes lem a provést
odpovída jící změny přes LIFE Key účet.
Je-l i uživatel přihlášen přes LIFE Key přístup, může si navíc
kdykol i v necha t vygenerova t nový Super PIN.
Uži va tel odpovídá za to, že jeho e-mailová adresa uložená
na LIFE Key přís tupu je a ktuální a funkční, a by mu ema i lové zprávy vygenerované v rá mci využití služeb CGM
LIFE eSERVICES mohl y být předá vá ny.

d)

Za pomene-li uži va tel s voje hes lo, může s e přihlásit
pomocí CGM zá kaznického čísla a zadat svůj Super PIN a
přes s vůj LIFE Key účet za da t nové hes l o.
CGM ČR nezná a na zá kladě s ystému za kódování nemá
přís tup k Super PINu uživatele a jeho heslu. Pokud uživatel
ji ž nedisponuje svým Super PINem, nemůže z technických
důvodů za da t žá dné nové hes l o.

Pokud uživatel ztra til ja k s voje heslo, ta k i svůj Super PIN,
může s vůj LIFE Key přís tup pouze za bl okova t.
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a komunikace doručené na jeho LIFE Key účet mimo LIFE
Key účet. CGM ČR neza ručuje žádnou okamžitou, trvalou
a nepřerušova nou dostupnost těchto dat přes LIFE Key
přís tup.
e)

CGM ČR neodpovídá za to, že uži vatel v přípa dě ztráty
s vého hesla a s vého Super PINu ji ž nemůže vstoupit na
s vůj LIFE Key účet a mít přístup k tam uloženým datům.
Uži va tel nemá vůči CGM ČR žá dný ná rok na
znovuobnovení da t.

f)

Zúča stnění pos kytovatelé zdra votních s l užeb mohou
za hrnout s l užby eSERVICES na webové s trá nky, takže
uži va tel může využíva t s lužby CGM LIFE eSERVICES přes
přís l ušné webové s tránky. CGM ČR v ta kovém případě
nepřebírá žá dnou odpovědnost za obs ah těchto
webových s tránek, na který nemá CGM ČR žá dný vl i v.

g)

CGM ČR neodpovídá za š kody na ži votě, těle a zdraví
uži va tele, které nejsou zaviněné jednáním CGM ČR nebo
jeho oprá vněných zá s tupců a jeho s ubdodavatelů. V
os ta tních případech vzniku škody je odpovědnost CGM ČR
za š kodu omezena pouze na š kody způsobené úmyslným
a hrubě nedbalostním jednáním CGM ČR, jeho
oprá vněných zá s tupců a jeho s ubdoda va tel ů.

h)

CGM ČR neodpovídá za š kody a újmy, které uživateli
vzni knou v důs ledku poruš ení jeho povinností
vypl ýva jících z této s ml ouvy, nebo v důsledku
neoprávněného užití hesla nebo Super PINu v případě
jeji ch ztráty uživatelem nebo v případě jejich zpřístupnění
třetím os obá m ze s tra ny uži va tel e.

§ 7 Rozhodné právo
Ta to s ml ouva s e řídí prá vem ČR.
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