Smlouva o spolupráci v panelu Kvalikvant-dotazníky v rámci systému Prosebe
PRO RESPONDENTY REGISTROVANÉ PO 25.05.2018
Perfect Crowd s.r.o.

Níže uvedené smluvní strany, a to:
obchodní společnost Perfect Crowd s.r.o., IČ: 275 87 673, se sídlem Tusarova 1235/32, Holešovice, 170 00
Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 117254, s emailovou adresou: info@prosebe.cz (dále jen „společnost Perfect Crowd“)
a
pan / paní /jméno/ /příjmení/, dat. nar. /dd/./mm/./rrrr/, trvale bytem /město/, /ulice/, /č.p./, PSČ /xxx/, s emailovou adresou: /xxx/, telefonním číslem: /xxx/ a číslem účtu: /předčíslí/-/číslo účtu/ / /kód banky/ (dále jen
„respondent“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v účinném znění, tuto:

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI V PANELU KVALIKVANT-DOTAZNÍKY
V RÁMCI SYSTÉMU PROSEBE
I.
Co tato smlouva upravuje?
1. Tato smlouva upravuje podmínky spolupráce mezi společností Perfect Crowd a Vámi, jakožto respondentem,
v panelu Kvalikvant-dotazníky v rámci systému Prosebe.
2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Všeobecné provozní podmínky systému Prosebe (dále jen „VPP
Prosebe“).
3. S touto smlouvou též souvisí Informace o ochraně údajů v systému Prosebe (dále jen „GDPR informace
Prosebe“).
II.
Jak probíhá spolupráce v panelu Kvalikvant-dotazníky?
1. Do panelu Kvalikvant-dotazníky se můžete registrovat za předpokladu, že splňujete tyto podmínky:
a) jste fyzická osoba starší 15 let,
b) ani částečně nepracujete v kterékoli oblasti související s výzkumem trhu,
c) souhlasíte s VPP Prosebe,
d) souhlasíte s návrhem této smlouvy, resp. s touto smlouvou,
e) vezmete na vědomí GDPR informaci Prosebe.
2. Při registraci do panelu Kvalikvant-dotazníky, ve Vašem profilu v systému Prosebe i v úvodních dotaznících
v panelu Kvalikvant-dotazníky jste povinen/povinna pravdivě uvést všechny údaje, které jsou označené jako
povinné, a to i v případě, že by společnost Perfect Crowd vyžadovala doplnění dalších údajů po dobu
existence Vaší registrace v panelu Kvalikvant-dotazníky. Tyto údaje jste povinen/povinna pravidelně, nejméně
však jednou ročně, aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnosti, přičemž společnost Perfect Crowd je
oprávněna Vámi uvedené údaje telefonicky nebo jiným vhodným způsobem kdykoli ověřit.
3. Komunikace mezi Vámi a společností Perfect Crowd probíhá zejména elektronickou formou.
4. Společnost Perfect Crowd je oprávněna vybírat Vás na základě Vámi uvedených údajů jakožto vhodného
respondenta pro konkrétní výzkumy a zasílat Vám nabídky k účasti na konkrétních výzkumech, zejména
nabídky k:
a) vyplňování konkrétních výzkumných dotazníků,
b) účasti na skupinových diskuzích,
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c) účasti na individuálních rozhovorech,
d) účasti na spolutvorbě, tj. tvorbě různých děl na konkrétní zadání (např. vymýšlení názvu),
5. Je na Vás, zda nabídku k účasti na konkrétním výzkumu přijmete anebo nepřijmete.
6. Za účast na konkrétním výzkumu Vám náleží odměna.
a) V případě, že Vaši účast na konkrétním výzkumu nedokončíte, odměna Vám nenáleží, ledaže společnost
Perfect Crowd v rámci konkrétního výzkumu stanoví jinak.
b) Výše odměny závisí na konkrétním typu výzkumu a na jeho složitosti, přičemž o konkrétní výši odměny
Vás společnost Perfect Crowd bude informovat v nabídce k účasti na konkrétním výzkumu.
c) Odměnu za vyplňování konkrétních výkumných dotazníků a za spolutvorbu Vám společnost Perfect
Crowd vyplatí prostřednictvím systému Prosebe. O výplatu odměny můžete požádat, jakmile výše
nastřádané odměny v sekci Odměny bude činit nejméně 150,00 Kč. Společnost Perfect Crowd Vám
odměnu vyplatí bankovním převodem na účet, jehož číslo máte uvedené ve Vašem profilu v systému
Prosebe a jehož číslo musí být unikátní v rámci systému Prosebe, tzn. nesmí být totožné s jiným číslem
bankovního účtu registrovaným v systému Prosebe, s tím, že výplata odměny je splatná nejpozději do 15.
dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž jste o výplatu odměny požádal/a.
Nebo můžete společnost Perfect Crowd požádat o to, aby Vaši odměnu nebo její část věnovala jedné
z vybraných charitativních organizací.
d) Odměnu za účast na skupinových diskuzích nebo individuálních rozhovorech Vám společnost Perfect
Crowd vyplatí v hotovosti bezprostředně po skončení skupinové diskuze nebo individuálního rozhovoru
poté, co svým podpisem stvrdíte výdajový doklad.
III.
Jak nakládat s informacemi a skutečnostmi zjištěnými při konkrétním výzkumu?
1. Veškeré informace a skutečnosti, které jste se dozvěděl/a v souvislosti s kterýmkoli konkrétním výzkumem,
jsou vlastnictvím společnosti Perfect Crowd, případně objednatele konkrétního výzkumu, a jsou důvěrné.
2. Máte povinnost mlčenlivosti, tzn. že jste zejména povinen/povinna jakýmkoli třetím osobám jakoukoli formou
(textovou, obrazovou, slovní atd.) nesdělovat, nevynášet a nešířit jakékoli informace a skutečnosti, které jste
se dozvěděl/a v souvislosti s kterýmkoli konkrétním výzkumem.
IV.
Co se stane s dílem vytvořeným v rámci konkrétního výzkumu, zejména při spolutvorbě?
1. Pokud v rámci konkrétního výzkumu, zejména při spolutvorbě, vytvoříte konkrétní dílo (např. vymyslíte název)
a pokud objednatel konkrétního výzkumu toto Vaše dílo vybere (o čemž Vás bude společnost Perfect Crowd
nebo přímo objednatel konkrétního výzkumu informovat), bude se postupovat podle těchto licenčních
podmínek:
a) Od okamžiku, kdy se dozvíte o tom, že objednatel konkrétního výzkumu vybral Vaše dílo, poskytujete mu
oprávnění k výkonu práv k tomuto dílu (dále jen „licence“).
b) Vámi poskytnutá licence je úplatná, přičemž o výši odměny, způsobu a podmínkách výplaty Vás
společnost Perfect Crowd bude informovat v nabídce k účasti na konkrétním výzkumu.
c) Vámi poskytnutá licence je výhradní, tzn. že po dobu, co tato licence trvá, ji nemůžete poskytnout žádné
třetí osobě ani ji nemůžete vykonávat sám/sama.
d) Bez ohledu na to, zda Vaše dílo je dílem autorským či nikoli, objednatel konkrétního výzkumu:
i. může užít Vaše dílo v celku nebo kteroukoli jeho část či složku,
ii. může užít Vaše dílo jak v původní, tak ve zpracované nebo jinak změněné podobě,
iii. může užít Vaše dílo všemi známými způsoby užití, tj. zejména má právo jej rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat, vystavovat a sdělovat veřejnosti. Pokud by v budoucnu vznikl nový, dosud
nepoznaný způsob užití díla, jste na žádost objednatele konkrétního výzkumu povinen/povinna
poskytnout mu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení žádosti, licenci
k tomuto novému, dosud nepoznanému způsobu užití díla, a to za odměnu, na jejíž výši se
s objednatelem konkrétního výzkumu dohodnete s přihlédnutím k výši odměny uvedené v původní
nabídce k účasti na konkrétním výzkumu a rozsahu licence sjednané v těchto licenčních podmínkách,
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iv. může užít Vaše dílo bez jakéhokoli časového, teritoriálního i množstevního omezení,
v. není povinen licenci využít a Vy nemůžete z důvodu nečinnosti objednatele konkrétního výzkumu
odstoupit od těchto licenčních podmínek,
vi. není vzhledem k povaze díla a jeho vzniku povinen označovat Vás jako autora díla ani není povinen
Vám poskytnout rozmnoženinu Vašeho díla.
e) Výslovně svolujete k tomu, aby objednatel konkrétního díla poskytl oprávnění tvořící součást licence zcela
nebo zčásti třetí osobě, a to včetně práva další podlicence.
f) Vzhledem k povaze díla a jeho vzniku nemůžete odstoupit od těchto licenčních podmínek z důvodu změny
Vašeho přesvědčení, nemůžete tyto licenční podmínky vypovědět ani nemáte právo na autorskou
korekturu.
g) Odpovídáte za to, že vytvoření díla v rámci konkrétního výzkumu vzniklo výlučně Vaší duševní činností a
že tím neporušujete práva žádného jiného autora.
V.
Jak dlouho tato smlouva trvá a jak ji lze ukončit?
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu na určitou, a to na dobu existence panelu Kvalikvant-dotazníky.
2. Od této smlouvy jste oprávněn/a kdykoli odstoupit.
3. Společnost Perfect Crowd je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení existence panelu
Kvalikvant-dotazníky nebo ode dne doručení odstoupení od této smlouvy vymazat Vás z panelu Kvalikvantdotazníky, v sekci Přehled o projektech aktualizovat seznam projektů, v nichž jste registrován/a, a vyplatit
Vám odměnu v souladu s článkem II. odstavcem 6. písmenem c) této smlouvy.
4. Společnost Perfect Crowd je oprávněna od této smlouvy odstoupit pokud:
a) ve svém profilu v systému Prosebe a v úvodních dotaznících v panelu Kvalikvant-dotazníky uvádíte
nepravdivé nebo neplatné údaje nebo pokud je neaktualizujete či nedoplňujete,
b) byť i jen částečně pracujete v kterékoli oblasti související s výzkumem trhu,
c) máte v systému Prosebe více jak jeden profil,
d) se pokusíte přihlásit jako jiný respondent,
e) jste více jak jeden rok nebyl/a aktivní v panelu Kvalikvant-dotazníky,
f) narušíte nebo se jakkoli pokusíte narušit stabilitu a chod systému Prosebe, jakož i jiných systémů
společnosti Perfect Crowd (např. nebudete k vyplňování dotazníku přistupovat zodpovědně, nebudete mu
věnovat dostatečnou pozornost),
g) jakkoli porušíte povinnost mlčenlivosti,
s tím, že v takovém případě nemáte nárok na výplatu nastřádané odměny. Jakmile Vás společnost Perfect
Crowd vymaže z panelu Kvalikvant-dotazníky a aktualizuje v sekci Přehled o projektech seznam projektů,
v nichž jste registrován/a, bude Vás o této skutečnosti informovat. Společnost Perfect Crowd má nárok na
náhradu škody způsobenou jí jedním z v tomto odstavci uvedených jednání. Společnost Perfect Crowd má
dále právo zabránit Vaší opakované registraci do panelu Kvalikvant-dotazníky.
VI.
Závěrem
1. Tato smlouva se uzavírá okamžikem úspěšného dokončení registrace do panelu Kvalikvant-dotazníky a
počínaje tímto okamžikem nabývá účinnosti.
2. Jakmile vyplníte Vaše údaje při registraci do panelu Kvalikvant-dotazníky a ve Vašem profilu v systému
Prosebe, vygeneruje se tato smlouva s Vašimi údaji a Vy ji najdete ve Vašem profilu v systému Prosebe.
3. Společnost Perfect Crowd může tuto smlouvu kdykoli změnit, přičemž změna nabývá účinnosti okamžikem
zveřejnění nové verze této smlouvy ve Vašem profilu v systému Prosebe. Společnost Perfect Crowd Vás
bude informovat o plánované změně této smlouvy alespoň 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze
této smlouvy. Pokud nebudete se změnou této smlouvy souhlasit, může od této smlouvy odstoupit.
4. Právní vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
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