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Perfect Crowd s.r.o.

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY SYSTÉMU PROSEBE
(dále jen „VPP Prosebe“)
I.
Co je systém Prosebe a kdo ho provozuje?
1. Systém Prosebe provozuje 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 e-mailovou adresou: info@prosebe.cz (dále jen „společnost Perfect Crowd“),
která se zejména zabývá komerčními výzkumy a konzultacemi v oblasti marketingu.
2. Systém Prosebe je server PROSEBE.CZ, který je provozován prostřednictvím webového rozhraní na
internetové doméně prosebe.cz a který obsahuje databázi fyzických osob zaregistrovaných do systému
Prosebe (dále jen „respondent“).
3. Systém Prosebe je primárně panelem respondentů, kteří mohou být oslovováni společností Perfect Crowd
s nabídkou, aby se za úplatu účastnili konkrétních výzkumů prováděných touto společností (dále jen „panel
Kvalikvant-dotazníky“). Konkrétní podmínky spolupráce společnosti Perfect Crowd a respondenta v panelu
Kvalikvant-dotazníky jsou upraveny v samostatné Smlouvě o spolupráci v panelu Kvalikvant-dotazníky
v rámci systému Prosebe.
4. Systém Prosebe dále slouží pro výplatu odměn jak respondentům, kteří jsou registrováni v panelu Kvalikvantdotazníky, tak i respondentům, kteří jsou registrováni i v jiných projektech společnosti Perfect Crowd (dále jen
„sekce Odměny“).
5. Systém Prosebe dále slouží jako přehled o tom, v jakých projektech společnosti Perfect Crowd je respondent
registrován („sekce Přehled o projektech“).
II.
Jak probíhá registrace do Prosebe?
1. Do panelu Kvalikvant-dotazníky se může respondent registrovat buď prostřednictvím výše uvedeného
webového rozhraní anebo prostřednictvím registrace v konkrétním dotazníku.
2. Do sekce Odměny a do sekce Přehled o projektech registruje společnost Perfect Crowd respondenta
automaticky, jakmile se zaregistruje v jakémkoli jejím projektu. Pokud respondent není zaregistrován v panelu
Kvalikvant-dotazníky a je zaregistrován v jiném projektu společnosti Perfect Crowd, společnost Perfect Crowd
jej o automatické registraci do sekce Odměny a do sekce Přehled o projektech informuje při registraci do
příslušného projektu.
3. Respondent je oprávněn mít v systému Prosebe pouze jeden profil.
III.
Komunikace a provoz systému Prosebe
1. Společnost Perfect Crowd a respondent spolu komunikují zejména elektronickou formou.
2. Společnost Perfect Crowd může kdykoli změnit strukturu a vzhled webového rozhraní systému Prosebe, a to
s okamžitou účinností ihned po zveřejnění takové změny.
3. Společnost Perfect Crowd neodpovídá respondentovi za případnou škodu, která by mu mohla vzniknout
z důvodu omezení provozu či nefungování systému Prosebe.
IV.
Jak lze ukončit registraci v systému Prosebe?
1. Registraci v panelu Kvalikvant-dotazníky může společnost Perfect Crowd i respondent ukončit na základě
jednostranného odstoupení od Smlouvy o spolupráci v panelu Kvalikvant-dotazníky v rámci systému Prosebe.
2. V sekci Odměny bude společnost Perfect Crowd respondenta registrovat po dobu 10 let od konce účetního
období, v němž proběhla poslední účetní operace.
3. V sekci Přehled o projektech bude společnost Perfect Crowd respondenta registrovat po dobu, po kterou
bude registrován alespoň v jednom projektu společnosti Perfect Crowd.
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V.
Závěrem
1. Tyto VPP Prosebe nabývají účinnosti dne 25.05.2018, přičemž respondent je vždy povinen se seznámit
s jejich aktuálním zněním. Aktuální znění VPP Prosebe je k nalezení v profilu respondenta v systému
Prosebe.
2. Společnost Perfect Crowd může tyto VPP Prosebe kdykoli změnit, přičemž změna nabývá účinnosti
okamžikem zveřejnění nové verze VPP Prosebe ve webovém rozhraní na internetové doméně prosebe.cz.
Společnost Perfect Crowd bude informovat respondenta o plánované změně těchto VPP Prosebe alespoň 30
dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze těchto VPP Prosebe. Pokud nebude respondent se změnou VPP
Prosebe souhlasit, může ukončit registraci v jakémkoli, resp. ve všech projektech společnosti Perfect Crowd,
a to na základě odstoupení od příslušné smlouvy o spolupráci.
3. Právní vztah založený těmito VPP Prosebe se řídí právním řádem České republiky.
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