
Podmínky webové aplikace Předzápis LYFLE

Tyto podmínky webové aplikace pro uživatele (dále jen „Podmínky“) upravují používání
webové aplikace Předzápis LYFLE (dále jen „Aplikace“) přístupné na webu
predzapis.lyfle.com (dále jen „web“), provozované společností LYFLE s. r. o., IČO: 04786521,
ulicí Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 zapsané v OR vedeném Městským soudem v
Praze, vložka C253606 (dále jen jako „naše společnost“ nebo „my“), a Vámi jako
koncovým uživatelem.

I. Obecná ustanovení
1. Tyto Podmínky upravují používání Aplikace. Podmínkou pro používání

Aplikace je přijetí a dodržování těchto Podmínek.
2. Aplikace slouží pro účely správy záležitostí spojených s přijímacím řízení

dětí do mateřské školy, konkrétně k vyplnění žádosti k přijetí dítěte do MŠ.
Všechny funkce Aplikace jsou uvedeny na webu.

3. Tyto Podmínky jsou ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
nedílnou součástí licenční smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi
Vámi a naší společností.

II. Používání Aplikace
1. V rozhraní Aplikace můžete elektronicky vyplnit údaje o svém dítěti a o Vaší

osobě a připravit jej k zaslání do Vámi zvolené mateřské školy.
2. V rozhraní Aplikaci je nutné vyhledat mateřskou školu, která aplikaci LYFLE

pro svůj zápis používá, 
3. V rámci jednoho uživatelského účtu můžete přihlásit do školky více dětí, je

nutné tak učinit separovaně opětovným využitím zápisového formuláře
4. V rámci jednoho uživatelského účtu můžete přihlásit i jiné zákonné

zástupce, kteří mohou sledovat stav přihlášky a budou evidováni v matrice
mateřské školy

III. Zásady ochrany osobních údajů
1. Podrobnou úpravu ochrany osobních údajů upravují naše Zásady ochrany

osobních údajů.



2. Osobní údaje uložené v rámci předzápisu do mateřské školy podléhají
smlouvám uzavíraným se subjektem (mateřskou školou) využívající naši
aplikaci pro předzápis nebo komunikační platformu LYFLE

3. Mezi tyto smlouvy patří Dohoda o mlčenlivosti a Zpracovatelská smlouva,
které jsou neveřejné a upravují vztah správce údajů a zpracovatele údajů

IV. GDPR
1. Veškerá Vaše i naše práva, povinnosti a další záležitosti vyplývající z

nařízení Evropské unie, zejména pak nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.
480/2004 Sb., o informačních službách, jsou stanoveny v dokumentu
Zásady ochrany osobních údajů, který je též k dispozici na stránce
predzapis.lyfle.cz

V. Práva duševního vlastnictví
1. Veškerá práva k Aplikaci (včetně jména, kódů, ochranné známky, software,

videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou
naším výhradním majetkem. Nejste oprávněni udělovat licence, sublicence,
kopírovat, upravovat nebo vytvářet z Aplikace odvozená díla. Nejste
oprávněni zpětně překládat, rozšifrovávat nebo se jinak pokoušet
extrahovat zdrojový kód Aplikace nebo její části. 

2. Obsah webových stránek umístěných na webu, obsah Aplikace a další
obsah, který s Aplikací souvisí, a všechny na nich a v souvisejících tištěných
médiích publikované materiály (propagační letáky, videa, inzerce, texty,
fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webu
(včetně rozhraní Aplikace) a těchto Podmínek, je chráněn autorským
právem naší společnosti anebo autorskými a dalšími právy třetích osob. 

3. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k
jakémukoli účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu či souhlasu
držitele autorských práv. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně
zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webu včetně rozhraní Aplikace.

4. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být
registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.



5. Při nerespektování článku 8 budeme postupovat v souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s občanským
zákoníkem. Zejména máme v takovém případě nárok na odstranění
závadného stavu, přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a/nebo vydání
bezdůvodného obohacení.

VI. Výhrady
1. Neneseme žádnou odpovědnost za správnost či vhodnost vyplněných

údajů a ani je žádným způsobem nekontrolujeme nebo nevalidujeme. Za
kontrolu údajů a jejich následnou ochranu odpovídá mateřská škola a
rodiče.

2. Neneseme žádnou odpovědnost za přímou ani nepřímou škodu či újmu
vzniklou použitím aplikace nebo webu a to včetně škody spojené se ztrátou
uložených dat. GDPR a s nimi spojená práva povinnosti nás i uživatelů
zůstávají nehledě na předchozí větu zachována.

3. Odpovídáte za to, že Vaše jednání v souvislosti s Aplikací a užívání Aplikace
bude vždy v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.
Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a
nesmí omezovat výkon práv třetích osob. Nesmíte zpřístupnit Aplikaci
žádné neoprávněné třetí osobě. Nejste oprávněni prodávat, licencovat,
pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit Aplikaci třetím osobám bez našeho
předchozího písemného souhlasu.

4. Pokud se v souvislosti s využíváním Aplikace dopustíte jakéhokoliv
nezákonného či neetického jednání, nebo budete porušovat Smlouvu
včetně Podmínek, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit užívání
licence k Aplikaci udělené Vám podle článku 1.6 těchto Podmínek. V tomto
případě jste povinni uhradit nám škodu, která nám Vaším jednáním dle
tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

5. Veškeré přenosy dat jsou šifrovány. V případě jakéhokoliv problému je naší
snahou zabránit ztrátě nebo poškození dat. Nemůžeme však zaručit stálou
dostupnost dat a nejsme schopni ručit za jakékoli změny, ztráty nebo
poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami,
Vaší činností nebo útoky třetích stran.



6. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
do Aplikace nebo v důsledku užití Aplikace v rozporu s jejím určením. Při
využívání Aplikace nesmíte používat mechanismy, programové vybavení,
skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz,
tj. především narušit funkci Aplikace nebo nepřiměřeně zatěžovat Aplikaci,
a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím
osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové
vybavení nebo další součásti tvořící Aplikaci a užívat Aplikaci nebo její části
či softwarové vybavení takovým způsobem je v rozporu s jejím určením či
účelem.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Vztah mezi Vámi a naší společností se řídí právním řádem České republiky,

zejména občanským zákoníkem. Pokud právní vztah založený Smlouvou
obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo. Pokud jste
spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru
ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích
poskytována tato vyšší míra ochrany.

2. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se využívání Aplikace nebo Smlouvy
(včetně Podmínek) (dále jen „spor“) se Vy i naše společnost zavazujeme
vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou.
Nebude-li spor vyřešen do 30 dnů od počátku jednání, bude spor řešen
příslušnými soudy České republiky.

3. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze Smlouvy, který se nám
nepodaří vyřešit přímo, máte rovněž právo obrátit se s tímto sporem na
Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední
inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; web: www.coi.cz,
www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360)
za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo
můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé
uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.



4. Je-li některé ustanovení Podmínek či Smlouvy neplatné nebo neúčinné
nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení
nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Podmínek či
Smlouvy. 

5. Podmínky můžeme kdykoliv jednostranně změnit. Vztahy mezi Vámi a naší
společností se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
Aktuální verze Podmínek je vždy k dispozici na webu. O změně Podmínek
budete prostřednictvím Aplikace informování. Pokračováním v používání
Aplikace vyjadřujete souhlas s aktuální verzí Podmínek.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 22.4.2021

LYFLE s.r.o.


