
Podmínky půjčení na iSmlouvu 

1. Při půjčení je nutno vypsat uvedené údaje v iSmlouvě ( jméno, příjmení, adresa ,datum narození, 

číslo OP, email, telefon)  

2. Smlouvu podepíšete ihned pomocí aplikace iSmlouva, která Vám přijde ve formě SMS na Váš 

chytrý telefon. Odkaz je platný 24h.  

3. V pátek Vám desku doveze TNT kurýr na naše náklady  

4. V pondělí vyzvedne TNT kurýr naši desku zpět z Vaší adresy uvedené ve iSmlouvě na naše náklady 

– zpětné štítky na přepravu naleznete v krabici s prknem.  

5. Zaslat nám fotku nebo krátké video z vašeho test day na email info@choc.cz 6. Na prkně je 

nálepka, kde napíšete své jméno, lokaci kde jste shredili a trik, co se vám podařil na prkně CHOC a 

měli jste z něj radost. Pamatujete si na památníčky? I my chceme vzpomínku na Vás. 

 

Všeobecné obchodní podmínky výpůjčky Wakeboardu / Kiteboardu na jistinu 

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek je nedílnou součástí formuláře výpůjčka, uzavřené 

mezi společností PRAEFECT MANUFACTORY s.r.o. se sídlem Bobrová, Bobrová 158, PSČ 592 55, IČO 

29271479, DIČ 29271479 

1. Předmětem výpůjčky dle výpůjční smlouvy je Wakeborad nebo Kiteboard, specifikovaný ve 

smlouvě o výpůjčce, dále označované jen jako „prkno“. Půjčitel prohlašuje, že půjčené prkno je 

způsobilé k obvyklému užívání.  

7. Podmínkou pro uzavření smlouvy je nutno vypsat uvedené údaje v iSmlouvě o výpůjčce (jméno, 

příjmení, adresa datum narození, číslo OP, email, telefon)  

2. iSmlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, uvedenou ve iSmlouvě o výpůjčce. Pokud 

vypůjčitel pošle prkno později než v pondělí, je toto považováno za podstatné porušení iSmlouvy o 

výpůjčce a vypůjčitel je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši až do dne vrácení prkna 

půjčiteli včetně.  

3. Vypůjčitel je oprávněn užívat prkno pouze k účelem, k nimiž je půjčitelem určeno.  

4. Vypůjčitel bere na vědomí, že k užívání věci třetí osobou je třeba předchozí písemný souhlas 

půjčitele. Dovolí-li vypůjčitel užívání věci třetí osobu bez souhlasu půjčitele, je povinen nahradit mu 

škodu z toho vzniklou, ledaže by ke škodě došlo i jinak.  

5. Vypůjčitel je povinen, přizpůsobit užívání pronajatého prkna svým schopnostem, místním 

podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání.  

6. Vypůjčitel odpovídá za škody, vzniklé na vypůjčeném prkně. Vypůjčitel si může prkno pojistit proti 

jeho neúmyslnému poškození.  

7. Vypůjčitel prohlašuje, že převzal prkno ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o 

způsobu jeho užívání.  

8. Vypůjčitel není oprávněn provádět na půjčeném prkně jakékoli změny či úpravy.  

9. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení iSmlouvy o 

výpůjčce. 10. Vypůjčitel svým podpisem iSmlouvy o výpůjčce potvrzuje, že:  



• je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením půjčeného prkna půjčiteli je půjčitel 

oprávněn ohlásit prkno jako ztracené nebo zcizené policejním organům, příp. podat žalobu 

na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro 

něj vyplynout, nese výlučně vypůjčitel.  

• Uděluje půjčiteli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje vypůjčitel, uvedené ve iSmlouvě o 

výpůjčce, a to výhradně pro své vlastní účely.  

• Veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření iSmlouvy o výpůjčce jsou pravdivé  

• Převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky výpůjčky Wakeboardu / Kiteboardu jakožto 

nedílnou součást iSmlouvy o výpůjčce a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasím.  

11. V záležitostech, které nejsou iSmlouvy o výpůjčce a s těmito Všeobecnými obchodními 

podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanovením zákona 

č.89/2012 Sb. Občanského zákona. 

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji 

 Vážený zákazníku,  

Jak jistě víte, od 25. května 2018 začal v naší republice platit zákon o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Naše společnost PRAEFECT MANUFACTORY s.r.o. bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a 

striktně dodržuje právní předpisy v této oblasti. Jakožto správce osobních údajů, tímto Vás informuji 

o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu 

údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností. 

 

1.Účely zpracování osobních údajů  

PRAEFECT MANUFACTORY s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely 

zpracování osobních údajů:  

• - plnění smlouvy a poskytování služeb  

• - účetní a daňové účely  

• -marketingové účely 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení, 

adresa bydliště, číslo občanské průkazu, datum narození, telefonní a e-mailový kontakt) Vám zabrání 

dokončit Vaši výpůjčku. 

2.Rozsah zpracovávaných osobních dat  

Dle platné právní legislativy je povinností zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních 

klientů v tomto rozsahu:  

• jméno  

• příjmení  

• datum narození  

• dobu zápůjčky,  

https://www.choc.cz/data/files/dokumenty/zasady-zpracovani-gdpr.pdf


• adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí  

• číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby  

• telefonní číslo  

• email adresa 

právním základem pro zpracování údajů je: v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016- - čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely 

vyřizování objednávek. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu 

bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě podnikatele také IČ, DIČ 

 

3.Délka uchovávání osobních údajů 

 Údaje ukládáme na zabezpečených serverech. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle 

než po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny. To znamená, že 

jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány, budou v našich systémech zničeny nebo smazány. 

 

4.Vaše práva  

Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných: 

právo na přístup k osobním údajům 

 sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje 

zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení 

právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné  

právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování 

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a jakékoliv další zásady 

poskytnuté námi, protože tyto dokumenty obsahují informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje 

zpracovávány pokaždé, když využíváte naše Služby 

Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit 

 

https://www.choc.cz/data/files/dokumenty/oou.pdf

