PODMÍNKY REGISTRACE

Registrovaným uživatelem – členem do Singulis se může stát každý, kdo má více jak 18 let a souhlasí s níže
uvedenými podmínkami a OP.
Registrace není povinná, ovšem pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají
skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel Singulis s.r.o. vyhrazuje
právo na okamžité zrušení uživatelského profilu.
Každý uživatel či zájemce je povinen seznámit se s těmito pravidly a OP.
Registrací se uživatel stává členem a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č.
101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů a GDPR. Uživatel registrací
uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o účtu
vedeného u provozovatele + novinky apod.
Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří
pouze data případných výherců (jméno, adresa a kontaktní informace), která jsou předána sponzorovi soutěže
za účelem zaslání výhry a do Videoboard Bohemia s.r.o. k možnosti užívání aplikace iBoard, která je výhodou
pro každého člena Singulis. Užívání aplikace iBoard je také zcela dobrovolná a jedná se o bezplatnou činnost.
Každý uživatel-člen může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou. V případě zjištění duplicitních
registrací, nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo úplného
zrušení všech duplicitních registrací.
Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu a ostatních dat vložených uživatelem.
Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít
povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.
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