PODMÍNKY PRO POUŽITÍ PLATFORMY RICHEE
ÚČINNÉ OD 15. 1. 2019
Platforma Richee (dále také jen „platforma Richee“ nebo jen „platforma“) je moderním nástrojem pro správu osobních
financí vytvořeným Bankou CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 634
92 555 („Banka“).
Uživateli platformy Richee mohou být jak stávající klienti Banky (tj. osoby využívající finanční služby Banky), tak i
zaregistrovaní uživatelé, kteří zatím klienty Banky nejsou.
1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto Podmínky upravují základní pravidla použití platformy, práva a povinnosti a právní vztah mezi uživateli
platformy Richee a Bankou a další podrobnosti týkající se užívání platformy Richee.

1.2.

Platné znění Podmínek je vždy k dispozici na internetových stránkách platformy Richee (www.richee.cz), v rámci
oficiálních aplikačních obchodů. Dále jsou Podmínky k dispozici v rámci uživatelského rozhraní platformy Richee.

1.3.

Pro používání platformy Richee je nezbytné, aby uživatel udělil souhlas s těmito Podmínkami v rámci
registračního procesu po stažení platformy z příslušného aplikačního obchodu. Přistoupením k těmto
Podmínkám nedochází k uzavření smlouvy o finančních službách mezi uživatelem a Bankou či jakoukoli jinou
třetí stranou.

1.4.

V případě, že dojde ke změně právní úpravy, podmínek na finančních trzích, technologií či organizačních postupů
nebo pokud jsou změny vyžadovány pro soulad se zákonným požadavkem obezřetného poskytování služeb či
za účelem zvýšení kvality uživatelského rozhraní Richee, si Banka vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky.
Plánované změny budou vždy oznámeny prostřednictvím platformy Richee, pokud to tato umožňuje, jinak
emailem.

1.5.

Změny v Podmínkách budou dále zveřejněny vždy 14 (čtrnáct) dnů přede dnem jejich účinnosti. Uživatel má
právo změny odmítnout, což má za následek výpověď závazků uživatele vyplývajících z Podmínek ke dni
předpokládaného nabytí účinnosti změn v Podmínkách.

1.6.

Vydání aktualizované verze platformy Richee může předcházet účinnosti změn Podmínek. V takovém případě
může být po stávajících uživatelích požadováno, aby s Podmínkami vyjádřili svůj výslovný souhlas, pokud si přejí
využívat všechny funkce aktualizované verze platformy Richee.

1.7.

Banka si vyhrazuje právo provoz platformy Richee kdykoliv ukončit.
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POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY RICHEE

2.1.

Uživatelé platformy Richee jsou povinni používat platformu Richee pouze v souladu s Podmínkami a dodržovat
příslušné právní předpisy.

2.2.

V případě používání platformy Richee pouze v omezeném rozsahu funkcí dostupných pro uživatele, kteří
nevyužívají finanční služby Banky, je platforma určena pouze pro zadávání dat samotnými uživateli. Banka
neposuzuje věrohodnost zadaných údajů. Poskytnutí platformy Richee ze strany Banky uživatelům, kteří nejsou
klienty Banky, nesměřuje k nakládání s majetkem těchto uživatelů či poskytnutí služby těmto uživatelům, a není
tedy obchodem nebo obchodním vztahem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Banka tedy neprovádí
kontrolu ani monitoring údajů zadaných samotnými uživateli do platformy.

2.3.

Do platformy Richee může uživatel zadat, nahrát či jinak synchronizovat textová a číselná data, nahrát soubory,
připojit obrazové záznamy či jiný obsah. Autorská práva a všechna ostatní práva k takovému obsahu, která jsou
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způsobilá právní ochrany, zůstávají nedotčena. V souvislosti s takovýmto obsahem poskytuje uživatel Bance
nevýhradní a bezúplatnou licenci k jeho použití. Toto oprávnění se vztahuje zejména, nikoliv však výlučně, k
právu množit, reprodukovat, upravovat, vytvářet souhrnné přehledy z poskytnutých dat, nahrávat, zobrazovat či
jinak distribuovat v uživatelském prostředí platformy Richee. Uživatelé prohlašují, že mají veškerá oprávnění
takovouto licenci k předmětným datům poskytnout. Udělená licence trvá po celou dobu platnosti těchto
Podmínek.
2.4.

Uživatelé platformy Richee jsou plně odpovědni za jakýkoli obsah, který do platformy Richee zadají, nahrají či
jinak poskytnou. Uživatelům platformy Richee je zakázáno nahrát obsah, který odporuje právním předpisům či
jinak se příčí dobrým mravům, zejména obsah popisující či zobrazující násilí, pornografii, diskriminaci či rasovou
nesnášenlivost.

2.5.

Banka prohlašuje, že nemonitoruje obsah dat nahraných uživateli platformy Richee a vyhrazuje si právo odstranit
či jinak odebrat přístup k jakémukoli uživatelskému obsahu, a to bez udání důvodu.

2.6.

Banka nenese žádnou odpovědnost za přesnost poskytnutého, zadaného či nahraného obsahu do prostředí
platformy Richee jednotlivými uživateli.

2.7.

Na základě obsahu zadaného uživateli může platforma Richee nabídnout uživatelům personalizovaná
doporučení týkající se finančního plánování, jako např. přehledy útrat a analýzy finančních ukazatelů, nebo
zobrazit obchodní nabídky třetích stran. Přijetím Podmínek bere uživatel na vědomí, že takováto doporučení a
nabídky nejsou povahou finančního, daňového, účetního, investičního či jiného odborného poradenství a Banka
neposkytuje žádné záruky, které by s tímto souvisely. Banka nenese odpovědnost za škody způsobené uživateli
nebo třetí osobě, jež by vyplývaly z využití finančních doporučení nebo obchodních nabídek.

3

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.

Práva a povinnosti uživatelů a Banky týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou zpracované v
samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici v rámci uživatelského
rozhraní platformy Richee.

4

AUTORSKÁ PRÁVA

4.1.

Platforma Richee a veškerá práva z ní vyplývající, včetně práv z duševního vlastnictví, náleží Bance nebo
poskytovatelům oprávnění k užití těchto práv. Na základě těchto Podmínek nejsou uživatelům platformy Richee
udělována jakákoliv práva duševního vlastnictví, s výjimkou níže uvedené omezené licence.

4.2.

V souladu s Podmínkami Banka uděluje uživatelům omezenou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci pro přístup
a použití platformy Richee a jejích funkcí na kterémkoli zařízení příslušných platforem, které uživatelé vlastní
nebo k nim mají jiné dispoziční právo. Tato licence je udělena výhradně pro osobní, nekomerční užití a nemůže
být jako taková pronajata, zapůjčena, prodána, převedena, rozdělena či jinak poskytnuta kterékoli jiné osobě.
Služby a funkce třetích stran v rámci platformy Richee jsou předmětem autorské ochrany dle těchto Podmínek
či dle licenčních podmínek třetích stran.

4.3.

Na základě udělené licence není možné, aby k platformě Richee uživatelé přistupovali jinak, než prostřednictvím
oficiální platformy Richee. Uživatelé nejsou oprávněni jakkoliv zachycovat, monitorovat či jinak zpracovávat data
z kterékoli databáze platformy Richee, zveřejňovat, upravovat, modifikovat nebo vytvářet vylepšené/odvozené
verze platformy Richee, provádět dekompilaci, demontáž nebo reverzní inženýrství platformy Richee jako celku
nebo části, nebo provádět převod ze zdrojového kódu platformy Richee. Rovněž je zakázáno odstranit jakékoli
označení týkající se autorských práv a označení obchodních značek nacházejících se v prostředí platformy
Richee.

5

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A ÚDRŽBA

5.1.

Informace týkající se současných technických požadavků na jednotlivá zařízení a jejich systémy, včetně
případných technických či jiných omezení jsou vždy k dispozici v rámci příslušného oficiálního aplikačního
obchodu.

5.2.

Platforma Richee je průběžně aktualizována a vylepšována a Banka si vyhrazuje možnost kdykoli platformu
Richee aktualizovat, změnit způsob používání platformy Richee, upravit či odstranit jednotlivé její funkce, a to i
bez předchozího upozornění. Přijetím těchto Podmínek bere uživatel na vědomí, že Banka není povinna
spravovat a aktualizovat platformu Richee .
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5.3.

Z důvodů systémové údržby platformy Richee či souvisejících systémů je Banka oprávněna dočasně přerušit či
omezit fungování platformy. V případech odstávky z důvodu plánované údržby bude Banka vždy s dostatečným
předstihem informovat uživatele prostřednictvím e-mailu a na internetových stránkách platformy Richee
(www.richee.cz).

6

ODPOVĚDNOST BANKY

6.1.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy Banka nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé,
náhodné, zvláštní a jiné škody, včetně ztráty, zneužití a jiného zacházení s údaji obsaženými v platformě Richee,
dojde-li k nim v důsledku porušení Podmínek či právních předpisů ze strany uživatele platformy Richee.

7

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

7.1.

Platforma Richee či její jednotlivé části mohou integrovat či jakkoli jinak používat služby třetích stran a jejich
obsahu. Uživatelé platformy Richee berou tímto na vědomí, že se na používání těchto služeb třetích stran mohou
vztahovat i jiné podmínky, než jsou tyto Podmínky, a že Banka nezaručuje dostupnost takovýchto služeb a jejich
obsahu. Zároveň jsou uživatelé povinni souhlasit se všemi platnými podmínkami třetích stran a dodržovat je při
používání platformy Richee.

8

SPOTŘEBITELÉ

8.1.

Dohled v oblasti ochrany spotřebitele vykonává Česká národní banka.

8.2.

V případě používání platformy Richee pouze v omezeném rozsahu funkcí dostupných pro uživatele, kteří
nevyužívají finanční služby Banky, je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, e-mail:
podatelna@coi.cz, www: www.coi.cz.

9

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1.

Nepožadují-li právní předpisy opak, Podmínky a jakýkoli spor nebo nárok, který na jejich základě či v souvislosti
s nimi vznikne, se řídí právními předpisy České republiky.

9.2.

Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek v jakékoliv míře stanou nebo budou považovat za neplatná nebo
nevymahatelná a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nijak neovlivní nebo nezpůsobí neplatnost nebo
nevymahatelnost jiných ustanovení Podmínek, bude ustanovení prováděno v nejširším rozsahu povoleném
zákonem nebo nahrazeno ustanovením, které je platné a vymahatelné a které je nejblíže původnímu účelu
nahrazovaného ustanovení Podmínek.

9.3.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je a nadále zůstává jazykem komunikace mezi uživateli
a Bankou. Veškeré informace o platformě Richee jsou k dispozici v českém jazyce, který bude také závazným a
rozhodným pro dodatečné dohody uzavřené v souladu s Podmínkami.

9.4.

Otázky či stížnosti uživatelů, související s používáním platformy Richee, je možné směřovat na:
Platforma Richee
Banka CREDITAS a.s.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8
Infolinka: +420 583 133 133
E-mail: info@richee.cz

9.5.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 15. ledna 2019.
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