WUBI
Smluvní podmínky pro užívání aplikace WUBI
1.

Úvodní ustanovení
WUBI s.r.o., IČO: 06829660, se sídlem Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 289723
(“WUBI”) je vývojářem a provozovatel mobilní aplikace, která může být stažena a
používána uživateli zařízení s operačním systémem Android a iOS. K přímému
kontaktování WUBI slouží email info@wubi.cz nebo telefon +420 296 333 636.
Tyto podmínky pro užívání aplikace (“Podmínky”) upravují získání a užívání aplikace
společnosti WUBI, která slouží zejména k analýze chování řidiče a poskytování řidičských
tipů („Aplikace“) a zakládá závaznou dohodu mezi WUBI a Vámi jako uživatelem Aplikace
(„Uživatel”).
WUBI vytvoří uživatelský účet na základě registrace každému Uživateli, který akceptuje
tyto Podmínky. Uživatelský účet obsahuje položky: (i) email uživatele, (ii) heslo k účtu a
(iii) jméno vozidla. Prostřednictvím tohoto uživatelského účtu může Uživatel využívat
funkčnost Aplikace (dále jen „Uživatelský účet“).
Pro použití Aplikace je nezbytné, aby Uživatel souhlasil se zásadami zpracování a ochrany
osobních údajů WUBI (musí být odkaz spíše přímo na dokument, nikoliv pouze na web)
a akceptoval tyto Podmínky (technicky bude řešeno jak – měl by být aktivní souhlas při
registraci Uživatele -> je - pomocí zaškrtnutí souhlasů při registraci v aplikaci). Akceptace
Podmínek znamená akceptaci veřejné nabídky WUBI ve smyslu § 1780 Občanského
zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. K
akceptaci dochází úspěšnou registrací Uživatele prostřednictvím Aplikace a aktivací
Uživatelského účtu.

2.

Použití Aplikace
Aplikace je mobilní aplikací vytvořenou společností WUBI pro zařízení s operačním
systémem Android a iOS.
Aplikace slouží k analýze Uživatelského chování při řízení vozidla a poskytování řidičských
tipů. Na základě Uživatelova chování při řízení a jízdních schopnostech může být
Uživateli při splnění dalších podmínek nabídnut finanční prémii (specifikace pravidel
soutěže je dostupná zde: wubi.cz/pravidla-souteze). Aplikace umožňuje Uživateli uzavřít
pojistnou smlouvu a účastnit se soutěže.
Pouze Uživatel, který dosáhl věku stanoveného zákonem k držení řidičského oprávnění
je oprávněn Aplikaci používat.

3.

Práva duševního vlastnictví
WUBI prohlašuje, že je oprávněna užít veškeré součásti Aplikace, a to jakožto autor nebo
na základě příslušných licencí.
WUBI používá v Aplikaci Here Maps API. Dohoda pro konečné uživatele pro používání
Here Maps je dostupná zde (https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-licenseagreement) a Uživatel používáním Aplikace s touto dohodou pro konečné uživatele
souhlasí.
WUBI dále používá v Aplikaci DarkSky API. Podmínky pro užívání DarkSky jsou dostupné
zde (https://darksky.net/widgetterms) a Uživatel používáním Aplikace s těmito
podmínkami souhlasí.
Seznam volně dostupných použitých licencí je uveden v Příloze 1 těchto Podmínek.
WUBI poskytuje Uživateli akceptací Podmínek nepřevoditelnou, odvolatelnou,
bezúplatnou, nevýhradní licenci, k (i) přístupu a používání Aplikace na osobním zařízení
Uživatele a (ii) přístupu k obsahu, informacím a souvisejícímu materiálu, jež mohou být
k dispozici prostřednictvím Aplikace pro Uživatelovo výhradně osobní a nekomerční
použití. Licence je časově omezená na dobu užívání Aplikace a teritoriálně neomezena.
Uživatel není oprávněn poskytnout sublicenci k Aplikaci.
Uživateli je zakázáno Aplikaci nebo její části jakkoliv modifikovat (měnit), spojovat
s jiným dílem, kopírovat, rozmnožovat, šířit, zveřejňovat, pokud nezíská výslovný a
písemný souhlas od WUBI nebo pokud to nevyplývá z obsahu licence dle čl. 3.5 těchto
Pravidel.
Pokud Uživatel poruší jakékoliv z práv duševního vlastnictví WUBI, WUBI je oprávněna
odebrat Uživateli přístup k Aplikaci a uplatňovat své nároky právní cestou.

4.

Práva a povinnosti stran
Uživatel je oprávněn používat Aplikaci výhradně pro soukromé účely a v souladu
s účelem Aplikace dle čl. 2.2 těchto Podmínek a v souladu s platnými právními předpisy
České republiky.
Uživatel je povinen:
a) používat Aplikaci tak, aby nezpůsobil žádnou škodu sobě, vozidlu, které řídí, ani WUBI,
b) používat Aplikaci výhradně pro soukromé účely,
c) nepoužívat aktivně Aplikaci během řízení vozidla, např. neklikat na obchodní sdělení
v rámci Aplikace či jinak aktivně uživatelsky nakládat s Aplikací.
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WUBI je oprávněna ke změně těchto Podmínek, a to zcela nebo z části zveřejněním
jakékoliv změny (nebo nového znění Podmínek) na webových stránkách WUBI
(https://wubi.databreakers.com) a zároveň jejich zpřístupněním Uživateli přes Aplikaci.
Změna Podmínek je účinná souhlasem Uživatele s jejich změnou prostřednictvím
Aplikace.
WUBI je oprávněna ke změně, resp. k jakékoliv úpravě nebo aktualizaci Aplikace, a to
bez přechozího upozornění Uživatele.
WUBI je oprávněna v Aplikaci zobrazovat obchodní sdělení a reklamy, zejména k
nabízení pojistných anebo jiných produktů Uživateli. WUBI není zodpovědná za obsah
takových reklam a sdělení. Uživatel si prostřednictvím Aplikace může zakoupit pojistný
produkt, uzavřít pojistnou smlouvu a zaplatit pojistné. WUBI není zodpovědná za
nabídky takových pojistných produktů, za jejich obsah ani za produkt samotný, za kterou
je odpovědná pojišťovna nabízející tento produkt. Veškerá odpovědnost za plnění či
případné neplnění pojistné smlouvy je výhradně na smluvních stranách této smlouvy.
WUBI je oprávněna odstranit přístup Uživatele k jakémukoliv obsahu v rámci Aplikace
z jakéhokoliv důvodu.
5.

Odpovědnost
Uživatel je povinen zajistit bezpečnost svého Uživatelského účtu a nakládání
s přístupovými údaji k němu. WUBI není odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození,
které by vzniklo nevhodným chováním a porušením uvedené povinnosti Uživatele.
Uživatel je výlučně odpovědný a souhlasí s tím, že za užívání Aplikace a spoléhání na
informace v Aplikaci uvedené nese veškerou odpovědnost výlučně sám. Uživatel dále
bere na vědomí, že je při používání Aplikace povinen dodržovat všechny platné právní
předpisy, včetně předpisů dopravních. Uživatel je také povinen sledovat a dodržovat
dopravní značení, a to i v případě kdy se informace poskytnuté v Aplikace liší od
informací poskytnutých na dopravním značení.
WUBI není jakkoli odpovědná vůči Uživatelům za škody způsobené při užívání Aplikace,
včetně škod způsobených:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nepřesnými, předčasnými, neúplnými nebo chybnými informacemi,
chybou nebo nedostupností Aplikace,
zrušením nebo smazáním Uživatelského účtu, ztrátou Uživatelského účtu,
selháním přihlášení, přístupem k Aplikaci,
nemožností zakoupit nabízené produkty nebo služby,
nemožností dokončit platební transakci z důvodu pochybení na straně WUBI nebo jejího
partnera, včetně plateb prostřednictvím platební karty nebo jiných platebních služeb,
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g)
h)

událostmi mimo kontrolu WUBI nebo událostmi, které nemohly být přiměřeně
předvídány,
rušením třetích stran, jako je hacking, počítačovými viry, chybami, trojskými koňmi,
neoprávněnými přístupy, informacemi zveřejněnými v softwaru neoprávněnými
stranami, phishingem nebo jakoukoliv jinou počítačovou kriminalitou.
WUBI neposkytuje žádné záruky za přesnost map, obsahu Aplikace, sdělených podmínek
na pozemních komunikacích, směrů jízdy, navigačních tras prezentovaných nebo
zobrazených v Aplikaci ani za informace poskytnuté jinými softwary, které Aplikace
využívá, jako např. Here Maps nebo DarkSky. WUBI také není odpovědná za výsledky
řidičských jízd, správný výpočet nebo odchylky při výpočtu Uživatelova řidičského
chování nebo za poskytnuté řidičské tipy.
Aplikace pro svůj provoz využívá služeb třetích stran, zejména poskytovatelů hardwaru,
síťového připojení a dalších technologií nezbytných pro chod Aplikace. Veškerá data
uložená v databázi Aplikace jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný
pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem Uživatele a serverem před
odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž
minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

6.

Informace pro Uživatele
Pro kontaktování WUBI Uživatel použije kontakty uvedené v čl. 1.1 Podmínek.
K užívání Aplikace Uživatel potřebuje připojení k internetu.
Uživatel je oprávněn ukončit smluvní vztah s WUBI kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo
bez udání důvodu. Uživatel není povinen WUBI na ukončení vztahu upozornit. Pokud
však Uživatel chce, aby jeho údaje byly odstraněny, musí použít funkci „SMAZAT ÚČET“.
Společnost WUBI informace o Uživateli vymaže do 30 dnů.
WUBI může okamžitě znepřístupnit, znefunkčnit a/nebo přestat nabízet Aplikaci, přístup
k ní nebo jakékoliv její části, a to kdykoliv a z jakéhokoli důvodu. Tímto okamžikem zaniká
bez dalšího licence k užití Aplikace.

7.

Závěrečná ustanovení
Na tyto Podmínky a vztah mezi WUBI a Uživatelem se vztahuje české právo a veškeré
spory z tohoto vztahu budou rozhodovány českými soudy.
Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z těchto Podmínek je, nebo se kdykoliv stane
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, taková neplatnost nebo
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv
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ostatních závazků z těchto Podmínek a WUBI s Uživatelem se zavazují nahradit tento
neplatný nebo nevymahatelný závazek takovým novým, platným a vymahatelným
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního
závazku.
Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.4 vzniká mezi Uživatelem a WUBI smluvní
vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i)
zrušením Uživatelského účtu Uživatelem, (ii) zrušením Uživatelského účtu WUBI v
souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.
WUBI si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek postupem dle čl. 4.3 Podmínek.
Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2018.
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Seznam licencí třetích stran :

OPEN SOURCE
-symfony/symfony: 3.3.*,
-doctrine/orm: 2.5,
-doctrine/doctrine-bundle: 1.6,
-doctrine/doctrine-cache-bundle: 1.2,
-symfony/swiftmailer-bundle: 2.3,
-symfony/monolog-bundle: 2.8,
-symfony/polyfill-apcu: 1.0,
-sensio/distribution-bundle: 5.0,
-sensio/framework-extra-bundle: 3.0.2,
-incenteev/composer-parameter-handler: 2.0,
-friendsofsymfony/user-bundle: ~2.0@dev,
-stof/doctrine-extensions-bundle: 1.2,
-egyg33k/csv-bundle: 1.0,
-lib-curl : *,
-mjaschen/phpgeo: 1.3,
-friendsofsymfony/oauth-server-bundle: dev-master,
-doctrine/doctrine-migrations-bundle: 1.0,
-friendsofsymfony/rest-bundle: 2.1,
-jms/serializer-bundle: 1.2,
-andres-montanez/magallanes: 3.0,
-aws/aws-sdk-php: 3.24,
-usertech/php-fcm: dev-master,
-guzzlehttp/guzzle: 6.2,
-salsify/json-streaming-parser: 6.0,
-vich/uploader-bundle: 1.5,
-alcohol/iso4217: 3.1

Mobile local DB:
-Realm
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