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Podmínky registrace 

Informačního Portálu chcipomoci.info  

Společnost Chcipomoci.info, o.p.s. se sídlem v Klimentské ulici 1 na Praze 1 (dále Provozovatel) provozuje portál 

chcipomoci.info (dále Portál) s důrazem na jeho otevřenost v oblasti přístupu, poskytování informací a komunikace pro všechny 

účastníky neziskového sektoru ze všech skupin, tj. potřebných pomoci, dárců, neziskových organizací a (komerčních) 

dodavatelů služeb a výrobků pro uspokojení potřeb.  

Provozovatel nemá zájem bezdůvodně omezovat projevy návštěvníků Portálu, přesto se rozhodl při vědomí síly toho Portálu 

jakožto otevřeného média podmínit některé funkcionality Portálu registrací Uživatelů spojenou s přijetím těchto Podmínek 

Uživatelem. Při porušení Podmínek má Provozovat právo odstranit projev tohoto porušení, o svých krocích vedoucích k řešení 

porušení Podmínek bude Provozovatel Uživatele informovat na kontakt uvedený při registraci. Při opakovaném nebo hrubém 

porušení definovaném v těchto Podmínkách má Provozovat právo registraci a sní související práva Uživatele pozastavit nebo 

zrušit, v těchto případech si Provozovatel vyhrazuje právo o porušení Podmínek informovat veřejně na Portálu. Uvedené postihy 

nebrání případnému stíhání při porušení platných právních norem ČR. 

Registrace   

Registrace na Portálu je pro potřebné, neziskové organizace a dárce zcela zdarma. Registrace pro dodavatele výrobků a služeb 

je zdarma v prvním půlroce po registraci. Měsíc před uplynutím tohoto období bude dodavatel kontaktován Provozovatelem 

s nabídkou dalšího zpoplatněného využití dle platného ceníku, pokud dodavatel nevyjádří jasný souhlas s nabídkou, jeho 

registrace bude ukončena a nárok na úhradu poplatku za členství vůbec nevznikne. 

Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé údaje. Pro potřeby vkládání komentářů je možné vystupovat pod přezdívkou. 

Při ostatních úkonech musí uživatel vystupovat pod svým jménem. Uvedení nepravdivých údajů při registraci je považováno za 

hrubé porušení těchto Podmínek a může mít za následek zrušení registrace a veřejné informování o tomto porušení. 

Správcovství   

Registrovaný uživatel může zažádat o správcovství organizace vedené v databázích skupin účastníků neziskového sektoru. 

Provozovatel schvaluje žádost po ověření kompetence žadatele (tj. práva žadatele jednat jménem organizace) nebo schválení 

žadatele takovou kompetentní osobou. Provozovatel má právo vyžádat si před ověřením zaslání nebo uložení na Portál takových 

dokladů, které žadatelovu kompetenci dokládají. Registrovaný uživatel má právo spravovat více organizací, pokud splní 

jednotlivě podmínky ověření. 

Registrovaný uživatel má právo doplňovat, upravovat údaje o spravované organizaci. Dále má právo vkládat komentáře, 

novinky a výzvy jménem organizace. Uvádění nepravdivých údajů o své organizaci je považováno za hrubé porušení těchto 

Podmínek a může mít za následek zrušení registrace a veřejné informování o tomto porušení. 
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Výzvy  

 Registrovaný uživatel dostává možnost zviditelnit svoji potřebu pomoci formou Výzvy. Uvádění nepravdivých údajů při zadání 

výzvy je považováno za hrubé porušení těchto Podmínek a může mít za následek zrušení registrace a veřejné informování o 

tomto porušení. 

Komentáře  

Registrovaný uživatel má právo vkládat komentáře k obecným diskusím na Portálu a komentáře a reference k jednotlivým 

organizacím uvedeným na Portálu za podmínky dodržování dobrých mravů elektronické diskuse. Provozovatel podmiňuje toto 

právo dodržováním etických pravidel uvedených níže:  

 Vyjadřujte se slušně a věcně. Uvědomte si, že textová komunikace neumožňuje stejné vyjádření emocí jako při 

rozhovoru tváří v tvář. Provozovatel si vyhrazuje právo mazat komentáře, které obsahuji vulgární, ironické a/nebo 

posměšné výrazy. 

 Neútočte zbytečně a nepomlouvejte nepodloženě jiné partnery. Pokud Vás někdo takto napadl, kontaktujte nejprve 

protistranu přímo s žádostí o vysvětlení. V případě neúspěchu nás kontaktujte. Neopodstatněné pomlouvání je 

považováno za hrubé porušení těchto Podmínek a může mít za následek zrušení registrace a veřejné informování o 

tomto porušení. 

 Nevkládejte do textu skrytou reklamu. Nadměrné vkládání reklam do komentářů je považováno za hrubé porušení 

těchto Podmínek a může mít za následek zrušení registrace a veřejné informování o tomto porušení. 

 Nevydávejte se za někoho jiného. Nadměrné vkládání reklam do komentářů je považováno za hrubé porušení těchto 

Podmínek a může mít za následek zrušení registrace a veřejné informování o tomto porušení. 

Reklama   

 Na Portálu je zakázáno volné šíření reklamy bez souhlasu Provozovatele. Provozovatel nabízí možnost reklamy ve formě 

bannerů, odkazů ve článcích, inzerce a prezentace na akcích. Reklama bude zpoplatněna dle platného ceníku nebo po vzájemné 

dohodě. Kontakt pro sjednání reklamy je info@chcipomici.info. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, co je skrytou 

reklamou, chování vedoucí k ní považovat za porušení těchto Podmínek. 

 

Ochrana osobních údajů  

Provozovatel chrání veškeré informace poskytnuté při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel souhlasí s vedením těchto údajů v databázi Provozovatele v souvislosti 

s provozem, rozvojem a propagací Portálu. Údaje nebudou bez výslovného souhlasu uživatele poskytnuty třetí straně a/nebo 

použity k marketingovým účelům. 

 

 


