
OBCHODNÍ PODMÍNKY MMA Shorties Fatnasy League  
se sídlem: Kubínova 2, Litoměřice identifikační číslo: 08695539  
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) služby MMA Shorties Fantasy 
League, se sídlem Kubínova 2, Litoměřice, identifikační číslo: 08695539,  
upravují podmínky užití aplikace MMA Shorties Fantasy League  
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET  
2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého 
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět úkony v 
rámci ligy.  
2.2. Při registraci na webové stránce uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny 
údaje.  
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je 
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu  
do jeho uživatelského účtu.  
2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.  
2.5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to 
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  
 
3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
3.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související 
se zpracováním osobních údajů uživatele.  
 
4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES  
4.1. Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách 
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se  
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo 
kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR 
související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení 
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.  
4.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.  
 
5. ODSTRANĚNÍ DAT UŽIVATELE  
5.1. Pro odstranění dat uživatele zašlete požadavek emailem na adresu 
postmaster@mmashortiesfantasy.cz. V emailu uveďte emailovou adresu, ke které je vázán 
Váš uživatelský účet. Tuto žádost pošlete z emailu, který byl použit pro registraci na portálu 
MMA Shorties Fantasy League  
  



6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
6.1. Kontaktní údaje provozovatele: Pavel Bartoš, Kubínova 2, 412 01 Litoměřice, IČO 
08695539  
V Praze dne 1. června 2021  
 


