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Všeobecné podmínky pro registraci a užívání webové aplikace MyBosch (stav: 1. 2. 
2016) 

 

Tyto podmínky užívání platí ve znění platném při uzavření smlouvy pro registraci a užívání 
webové aplikace MyBosch u společnosti Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 
Gerlingen-Schillerhöhe („poskytovatel“, „my“ nebo „nás“) koncovým uživatelem („uživatel“, 
„vy“ nebo „vás“). 

§ 1 Nabídka služeb a dostupnost  

1. Webová aplikace MyBosch umožňuje používání různých služeb nezávislých na této 
registraci, pomocí kterých si můžete mimo jiné vyvolat informace.  

2. Služby, které lze používat prostřednictvím webové aplikace MyBosch, mohou být 
např. mobilní aplikace, aplikace, internetové obchody, dále zpřístupnění dat, 
příspěvků, obrazových a zvukových dokumentů, informací a dalších obsahů (dále 
souhrnně jako „obsahy“). 

Rozsah obsahů najdete v příslušném popisu služeb. Pro používání těchto 
bezplatných nebo zpoplatněných služeb platí vždy vlastní podmínky užívání 
a ochrany dat a za určitých okolností vyžadují uvedení dalších údajů. Při přihlášení 
k této službě na to zde budete ještě zvlášť upozorněni a za určitých okolností 
budete dotázáni na vaše platební údaje. 

3. Vyhrazujeme si právo webovou aplikaci MyBosch doplňovat nebo užívání časově 
omezit. Jako uživatelé nemáte nárok na zachování určitých služeb nebo částí. 

4. Pro užívání webové aplikace MyBosch se musíte zaregistrovat. Registrace pro 
užívání i samotné užívání webové aplikace MyBosch jsou bezplatné. 

5. Neexistuje nárok na nepřerušované užívání webové aplikace MyBosch. Nebude 
zaručeno, že přístup nebo užívání webové aplikace MyBosch nebudou přerušené 
nebo omezené údržbovými pracemi, dalším vývojem nebo jinými poruchami (např. 
přerušením napájení, chybami hardwaru nebo softwaru, technickými problémy 
u datových vedení), které mohou případně vést i ke ztrátě dat. Poskytovatel se 
bude snažit o co možná nepřerušované užívání webové aplikace MyBosch.  

§ 2 Registrace ve webové aplikaci MyBosch 

1. Abyste se mohli zaregistrovat ve webové aplikaci MyBosch, musíte být plnoletí. 
Nezletilí a osoby, jimž bylo trvale zablokováno oprávnění k přístupu, mají přihlášení 
zakázané. V průběhu registrace budete požádáni, abyste stanovili své přístupové 
údaje. Skládají se z uživatelského jména podle vlastního výběru, libovolného hesla 
a vaší e-mailové adresy. 

2. Registraci můžete navíc provést také pomocí přístupových údajů příslušných 
sociálních sítí, např. Facebooku, Twitteru a Google+ (jednotlivě a/nebo společně 
„SocialID“). Místo specifického uživatelského jména a hesla pro webovou aplikaci 
MyBosch se při tom pro přihlášení použije příslušná funkce vybrané sociální sítě, 
ve které pak musí být uživatel přihlášení. 

3. Odesláním svých registračních údajů nám předáváte nabídku na uzavření smlouvy 
o užívání na základě těchto podmínek užívání. O přijetí nabídky bude rozhodnuto 
podle uvážení. Pokud nebude registrace v přiměřené lhůtě potvrzena e-mailem na 
vámi uvedenou e-mailovou adresu, nejste již svou nabídkou vázáni. Doručením 
potvrzovacího e-mailu je uzavřena podle dohody smlouva o užívání a aktivujeme 
vám požadovaný přístup. Od aktivace budete oprávněni používat webovou aplikaci 
MyBosch v rámci těchto podmínek užívání. Za tímto účelem musíte předem aktivaci 
potvrdit kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu. 
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4. Do webové aplikace MyBosch se smíte zaregistrovat pouze jednou. Vaše 
registrace, uživatelský vztah a uživatelský účet včetně přístupových údajů jsou 
nepřenosné. Při registraci zpravidla neprovádíme ověřování vaší totožnosti 
a vašich údajů. Proto také neručíme za to, že se u každého majitele profilu jedná 
vždy o osobu, za kterou se příslušný majitel profilu vydává. 

SocialID lze propojit pouze s webovou aplikací MyBosch. 

5. Pokud je tato funkce v rámci webové aplikace MyBosch dostupná, můžete si svůj 
uživatelský profil v rámci těchto podmínek užívání individuálně upravit podle 
vlastních představ. Bližší informace najdete v příslušném popisu služeb.  

§ 3 Odpovědnost za přístupové údaje 

1. Své přístupové údaje včetně hesla jste povinni udržovat v tajnosti a v žádném 
případě je nesmíte zpřístupnit neoprávněným třetím osobám. 

2. Dále odpovídáte za zajištění toho, že budete používat své přístupové údaje 
a dostupné služby výhradně vy, resp. vámi zplnomocněné osoby. Pokud by byl 
důvod se obávat, že se vaše přístupové údaje dozvěděly nebo dozví neoprávněné 
třetí osoby, je nutné neprodleně informovat poskytovatele. 

Mějte prosím na zřeteli: Plně odpovídáte za každé použití a/nebo jinou 
aktivitu, které budou provedeny s vašimi přístupovými údaji. 

§ 4 Zablokování přístupu 

1. Váš přístup k webové aplikaci MyBosch můžeme podle vlastního uvážení celkově 
nebo u jednotlivých dílčích oblastí přechodně nebo trvale zablokovat, pokud se 
vyskytnou konkrétní podezření, že porušujete, resp. jste porušili tyto podmínky 
užívání a/nebo platné právo, nebo pokud máme na zablokování jiný oprávněný 
zájem. Při rozhodování o zablokování budou přiměřeně zohledněny vaše 
oprávněné zájmy. Pokud i přes upozornění opakovaně porušíte tyto podmínky 
užívání, vyhrazujeme si právo, vám přístup zablokovat trvale a trvale vás vyloučit 
z budoucího užívání webové aplikace MyBosch. 

2. V případě trvalého zablokování vašeho oprávnění k přístupu o tom budete 
informováni e-mailem.  

3. V případě dočasného zablokování bude po uplynutí lhůty zablokování nebo 
definitivním zániku důvodu zablokování oprávnění k přístupu znovu aktivováno 
a budete o tom informováni e-mailem. Trvale zablokované oprávnění k přístupu 
nelze obnovit. 

§ 5 Ukončení užívání 

1. Uživatelský vztah prostřednictvím Bosch Global ID můžete kdykoli vypovědět tím, 
že ho ukončíte odhlášením. Rovněž my si vyhrazujeme právo vypovědět smlouvu 
o užívání s lhůtou čtrnácti (14) kalendářních dnů. 

2. V případě ukončení smlouvy o užívání prostřednictvím Bosch Global ID jsme 
oprávnění v průběhu 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti výpovědi a po 
uplynutí případných zákonných uchovávacích lhůt nevratně smazat veškeré údaje, 
které vznikly v rámci vaší registrace. Pro osobní údaje platí přednostně předpisy na 
ochranu dat, které mohou vyžadovat i dřívější smazání. 

§ 6 Rozsah dovoleného užívání, pravidla chování, sledování 
uživatelských aktivit 

1. Vaše oprávnění k užívání je omezené na přístup k obsahům, k nimž je přístup 
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možný prostřednictvím webové aplikace MyBosch (případně pomocí SocialID), 
a dále na užívání příslušného dostupného rozsahu funkcí v rámci úprav těchto 
podmínek užívání. 

2. Za vytvoření technických předpokladů nutných ve vaší oblasti odpovědnosti pro 
užívání služeb podle této smlouvy (zejména hardwaru, internetového prohlížeče 
a přístupu na internet) odpovídáte sami. My ani poskytovatelé příslušných služeb 
vám nejsme povinni poskytovat poradenství ohledně tohoto. 

3. Jsme oprávnění bez omezení exkluzivně používat a zhodnocovat neosobní údaje, 
které obdržíme nebo které vzniknou v rámci užívání Global ID. 

§ 7 Ochrana obsahů, odpovědnost za obsahy třetích osob 

1. Obsahy dostupné přihlášením prostřednictvím webové aplikace MyBosch jsou 
převážně chráněné autorským právem, právem týkajícím se ochranných známek, 
právem na ochranu hospodářské soutěže nebo jinými ochrannými právy a jsou 
vždy naším vlastnictvím, vlastnictvím našich zákazníků nebo jiných třetích osob, 
které poskytly příslušné obsahy. Seskupení těchto obsahů jako takové je rovněž 
chráněné autorským právem. Tyto obsahy smíte používat výhradně v souladu 
s těmito podmínkami užívání a ve stanoveném rámci webové aplikace MyBosch. 

2. Obsahy dostupné na stránce s registrací a přihlášením k užívání webové aplikace 
MyBosch pocházejí částečně od nás a částečně od jiných uživatelů, resp. jiných 
třetích osob. Obsahy uživatelů a jiných třetích osob jsou dále souhrnně nazývány 
„třetí obsahy“.  

3. U třetích obsahů neprovádíme ověřování úplnosti, správnosti a zákonnosti 
a neodpovídáme nebo neručíme za úplnost, správnost, zákonnost 
a aktuálnost třetích obsahů. To platí také ohledně kvality třetích obsahů 
a jejich vhodnosti pro určitý účel. 

§ 8 Ochrana dat, důvěrnost 

K našim nárokům na kvalitu patří odpovědné zacházení s vašimi osobními údaji. 
Proto je shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud jsou 
k tomu dány právní předpoklady nebo pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas. 
O konkrétních podmínkách zacházení s vašimi údaji vás informujeme v našich 
ustanoveních na ochranu dat. 

§ 9 Omezení odpovědnosti 

1. V rámci užívání webové aplikace MyBosch je vyloučená naše odpovědnost za 
porušení povinností z lehké nedbalosti, pokud se to netýká škod na základě 
poškození zdraví nebo záruk či nároků podle zákona o odpovědnosti výrobce za 
škody způsobené vadou výrobku. Nedotčená dále zůstává odpovědnost za 
porušení povinností, jejichž plnění vůbec umožňuje řádné provádění smlouvy 
o užívání a v jejichž dodržování smí uživatel obvykle věřit. Totéž platí pro porušení 
povinností našich pomocníků.  

2. Pokud je podle těchto ustanovení naše odpovědnost vyloučená nebo omezená, 
platí to také pro odpovědnost našich orgánů a pomocníků, zejména našich 
pracovníků. 

§ 10 Změny těchto podmínek užívání; převedení smluvního vztahu 

1. Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky užívání kdykoli s účinností i pro 
stávající smluvní vztahy. O takovýchto změnách budete informováni e-mailem 
minimálně 30 kalendářních dnů před plánovaným vstoupením změny v platnost. 
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Pokud do 30 dnů od doručení sdělení nevyjádříte nesouhlas a budete pokračovat 
v používání služeb i po uplynutí lhůty pro podání námitek, jsou změny od okamžiku 
uplynutí lhůty považovány za účinné. V případě nesouhlasu bude uživatelský vztah 
pokračovat za dosavadních podmínek. Vyhrazujeme si právo v případě nesouhlasu 
uživatelský vztah ukončit podle § § 5. Ve sdělení změny budete upozorněni na 
právo podání námitky a na příslušné důsledky. 

2. Jsme oprávnění náš smluvní vztah s vámi, zejména, ale nejen práva a povinnosti 
z užívání bezplatně poskytované služby webové aplikace MyBosch a těchto 
podmínek užívání a v souvislosti s nimi převést na společnost Robert Bosch Power 
Tools GmbH s pro nás zprošťujícím účinkem. Společnost Robert Bosch Power 
Tools GmbH tím vstoupí místo nás do smlouvy s vámi. 

§ 11 Změny webové aplikace MyBosch 

Jsme kdykoli oprávněni změnit bezplatně poskytované služby webové aplikace 
MyBosch, bezplatně nebo za poplatek poskytnout nové služby a zastavit 
poskytování bezplatných služeb.  

§ 12 Všeobecná ustanovení 

1. Podrobné informace o nás jako provozovateli/na stránce s registrací pro webovou 
aplikaci najdete v našem impresu. 

2. Platí německé právo. 

3. Pokud jste podnikatel, je místně příslušný výhradně soud v sídle poskytovatele. 
Jsme ale oprávněni volitelně podat žalobu v místě vašeho obchodního sídla. 

4. Pokud by některé ustanovení těchto podmínek užívání bylo neúčinné nebo se stalo 
neúčinným, zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčená. Strany jsou 
v takovém případě povinny, spolupracovat na vytvoření ustanovení, pomocí 
kterých bude právně účinně dosaženo výsledku, který se bude co nejvíce 
ekonomicky blížit neúčinnému ustanovení. Výše uvedené platí odpovídajícím 
způsobem pro odstranění případných nedostatků ve smlouvě. 


