VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Společnosti LB World s.r.o., se sídlem Újezd 452/44, Praha 1 – Malá Strana, 110 00, IČO: 093 97 779
(dále jen „Společnost“),
upravující vztahy mezi Společností a třetími osobami vznikající při používání online portálů LBworld
a LBbroker
I.

DEFINICE

1. „portálem LBworld“ se rozumí webová aplikace umístěná na adresách https://lbworld.eu/ a
https://account.lbworld.eu/, jakož i veškerých podstránkách, která má charakter autorského
díla a databáze a Společnost k ní vykonává veškerá majetková práva;
2. „portálem LBbroker“ se rozumí webová aplikace umístěná na adrese
https://lbbroker.eu/account/, jakož i veškerých podstránkách, která má charakter autorského
díla a databáze a Společnost k němu vykonává veškerá majetková práva;
3. „Účtem“ se rozumí zákaznický účet Klienta zřízený na webu https://lbworld.eu/;
4. „Klientem“ se rozumí právnická osoba nebo plně svéprávná a zletilá fyzická osoba, která má
Účet zřízený na portále LBworld. Prostřednictvím Účtu Klient vstupuje na portál LBbroker;
5. „Podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky upravující práva a povinnosti
Společnosti a Klienta při zřízení Účtu a užívání portálu LBworld a LBbroker;
6. „Obchodem“ se rozumí transakce realizovaná prostřednictvím portálu LBbroker;
7. „Produktem“ nabídka služeb a nástrojů třetích osob na portálu LBbroker;
8. „Produktovou specifikací“ podmínky poskytování jednotlivých Produktů zveřejněné na
portálu LBbroker. V případě rozporu mezi Podmínkami a Produktovou specifikací mají
přednost ustanovení Produktové specifikace;
9. „Sazebníkem“ se rozumí dokument obsahující aktuálně platnou výši poplatků za služby a
transakce;
10. „Peněženkou“ je virtuální peněženka, která podporuje správu digitálních aktiv Klienta;
11. „Příkazem“ pokyn zaslaný Společnosti pomocí Účtu;
12. „EFK tokenem“ se rozumí ERC-20 smart contract běžící pod ETH adresou
0x6653c0d21507573cc39ead1e609d74d5e0ca16e2
II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Vstupem na jakýkoliv z portálů LBworld nebo LBbroker Klient souhlasí s dodržováním
Podmínek. Registrací Klient souhlasí s dodržováním Podmínek a pokud je fyzickou osobou, tak
o sobě zároveň prohlašuje, že je zletilý a plně svéprávný. V případě porušení Podmínek
Klientem je Společnost oprávněna vyvodit z toho právní důsledky.
2. Společnost prostřednictvím portálu LBworld ani LBbroker neposkytuje investiční služby podle
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, nezajišťuje pro
Klienty kolektivní investování podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, v platném znění, neprovozuje směnárenskou činnost podle zákona č.
277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, ani neposkytuje platební služby podle
zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění.

3.

III.

Klient prohlašuje, že si je plně vědomi rizika souvisejícího s obchodováním s kryptoměnami.
Služby portálů LBworld a LBbroker, může Klient využívat nepřetržitě po celý týden. Z
technických důvodů mohou být též krátkodobě nedostupné některé Služby. Z případné
nedostupnosti služby neplyneKlientovi žádný nárok na náhradu škody.
REGISTRACE A ÚČET

1. Klient se registruje zřízením Účtu na portálu LBwrold. V registračním formuláři při zřizování
Účtu je Klient povinen uvést tyto údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa
trvalého bydliště. Pokud tyto údaje nebudou ve formuláři uvedeny, je považován za neúplný
a nebude možné jej odeslat k registraci.
2. Společnost následně zašle na e-mailovou adresu Klienta číselný kód pro verifikaci Klientovy emailové adresy. Společnost po vyplnění kódu následně Klientovi zřídí aktivní Účet na portále
LBworld bez zbytečného odkladu. Pomocí Účtu lze vstoupit do portálu LBbroker.
3. V rámci Účtu je Klientovi zřízena virtuální Peněženka, prostřednictvím které dochází k realizaci
obchodů.
4. Společnost na Účtu zobrazuje Klientovi zejména:
- obsah jeho Peněženky,
- informace o realizovaných obchodech,
- smluvní dokumentaci k realizovaným obchodům,
- úrokové výnosy produktů,
5. Klient může s obsahem Peněženky na svém Účtu nakládat dle svého uvážení, a to skrze Příkazy
udělené Společnosti v prostředí svého Účtu.
6. Účet Klienta a příslušné přístupové údaje, které byly Klientovi poskytnuty, může používat
pouze Klient. Klient nesmí dovolit žádné jiné osobě, aby používala jeho Účet. Klient je povinen
zajistit takovou úroveň bezpečnostních opatření, aby žádná osoba neměla možnost přístupu k
jeho Účtu.
7. Pokud Klient zaznamená jakýkoliv neoprávněný přístup ke svému Účtu, je povinen bez
zbytečného odkladu informovat o tom Společnost.
8. V situacích, kdy má Společnost důvodné podezření, že třetí osoba užívá Účet Klienta bez jeho
souhlasu, může dle svého uvážení pozastavit přístup k jeho Účtu, dokud nedostane potvrzení
Klienta o autorizaci.
9. Vedení Účtu je bezplatné.
10. Společnost je oprávněna účtovat Klientovi poplatky, které se vážou k jednotlivým Produktům
a jejichž specifikaci obsahují Produktové specifikace.
IV.

OBCHOD

1. Návrh uzavřít Obchod může učinit pouze registrovaný Klient v prostředí svého Účtu a to
výhradně výběrem z Produktů nabízených prostřednictvím portálu LBbroker.
2. Po výběru a nastavení parametrů požadovaného Produktu jej Klient objedná kliknutím na
příslušné tlačítko. Objednávání je možno kdykoliv přerušit uzavřením okna prohlížeče.
3. Obchod je realizovaný doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Klientovi zaslána na jeho
email.

4. Je-li Klient spotřebitelem, může odstoupit od Obchodu bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů
ode dne uzavření Obchodu.
5. Společnost taktéž může od Obchodu odstoupit až do okamžiku započetí plnění, a to zejména
z důvodu:
a) nemožnosti splnit svůj závazek vůči Klientovi pro nedostatečnou likviditu, přerušení
dodávky elektrické energie či internetového připojení, omezení přístupu k
bankovnímu účtu, anebo v případě zásahu vyšší moci;
b) podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu
AML zákona a vnitřních předpisů Společnosti;
c) obstrukčního či jinak Společnost zatěžujícího jednání Klienta, spočívajícího zejména v
opakovaném zadávání a neuhrazení objednávek či opakovanými objednávkami v
krátkém časovém sledu;
6. Odstoupení od Obchodu musí být Klientem odesláno prostřednictvím elektronických
komunikačních prostředků, tedy na e-mailovou adresu Společnosti podpora@lbworld.eu či
Společností na e-mail Klienta uvedený při registraci. V případě, že taková adresa nebude
existovat, nastane po 5 (pěti) dnech od marného uplynutí doručovacího pokusu fikce doručení.
V.

PRODUKTY
1. Společnost nabízí Klientům prostřednictvím portálu LBbroker možnost obchodovat s Produkty.
2. Závazné podmínky realizace Obchodu těchto Produktů včetně detailní specifikace Produktu,
aktuální výše úroků, poplatků aj. jsou vždy obsaženy v aktuálně platné Produktové specifikaci
zveřejněné ke každému z Produktů na portálu LBbroker.
3. Přistoupení Klienta k Produktové specifikaci a jeho závazný souhlas je zároveň podmínkou
realizace a uzavření konkrétního Obchodu.

VI.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Klient je povinen při užívání portálů LBworld a LBbroker dodržovat obecně závazné právní
předpisy a Podmínky. Klient se zavazuje, že nebude zejména:
a) užívat portály LBworld a LBbroker způsobem způsobilým poškodit Společnost, ostatní
Klienty, či třetí osoby;
b) získávat neoprávněným způsobem osobní údaje jiných Klientů.
2. Klient je mimo jiné oprávněn:
a) spravovat svůj Účet za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;
b) obracet se na Společnost se svými žádostmi prostřednictvím e-mailu na adrese
podpora@lbworld.eu, a to v českém jazyce;
c) reklamovat plnění Společnosti. Reklamaci je nutné zaslat z e-mailové adresy vyplněné
při založení Účtu. Mezi podstatné náležitosti reklamace patří uvedení jména, příjmení,
telefonního čísla Klienta a předmětu reklamace. Reklamaci Společnost vyřídí do 30
(třiceti) dnů ode dne jejího uplatnění.
3. Klient bere na vědomí, že Společnost zajišťuje zpracování objednávek, reklamací a jiných
žádostí Klienta zejména v pracovní dny mezi 9 a 17 hodinou. Mimo tyto hodiny a během
víkendů a svátků může být zpracování objednávek či vyřizování žádostí zpomaleno nebo
omezeno.

VII. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
1. Společnost neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Klientovi v důsledku nedbalosti Klienta, či
třetí osoby nebo v důsledku jejich úmyslného jednání v rozporu dobrými mravy, právními
předpisy nebo Podmínkami.
2. Společnost neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikla Klientovi ztrátou či zneužitím hesla
k jeho Účtu či e-mailu.
3. Společnost dále neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Klientovi v důsledku:
a) legislativních změn, a to včetně změn v interpretaci a aplikaci platných právních
předpisů,
b) aktu orgánu veřejné moci,
c) výpadku internetového připojení,
d) částečné či úplné nedostupnosti nebo nefunkčnosti portálů LBworld nebo LBbroker,
e) zneužití portálů LBworld nebo LBbroker,
f) počítačových virů a jiných kybernetických útoků,
g) vyšší moci.
VIII. OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
1. Společnost je povinna postupovat v souladu s veškerými právními předpisy upravujícími
problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti.
2. Pravidla a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jsou podrobně upravena ve
zvláštním vnitřním předpise Společnosti zveřejněném na portálu LBbroker a použijí se na
uzavírání Obchodů prostřednictvím portálu LBbroker.
IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost jakožto správce osobních údajů zpracovává prostřednictvím portálů LBworld a
LBbroker osobní údaje Klientů, a to v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a
informuje tímto Klienty o rozsahu, účelu a dobách trvání zpracování a uchování jejich osobních
údajů a o právech z GDPR vyplývajících.
2. Klient udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů před odesláním registračního
formuláře za podmínek stanovených níže v těchto Podmínkami. Klient je oprávněn tento
souhlas kdykoliv odvolat, a to ve vztahu k údajům které nejsou zpracovávány pro plnění
smlouvy. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR –
udělení souhlasu subjektu zpracování (Klienta) a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Klient je povinen Společnosti poskytnout pravdivé, přesné a úplné informace o své osobě
a písemně informovat Společnost o jakékoliv změně poskytnutých informací.
4. Jakmile dokončí Klient proces registrace a ve vztahu k některým údajům proces objednávky,
prostřednictvím kterého Klient udělí Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních
údajů, získává Společnost právo zpracovávat osobní údaje Klienta v rozsahu, v jakém je Klient
poskytl v registračním nebo objednávkovém formuláři, nebo které Společnost shromáždí jinak
a které zpracovává v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

5.

6.

7.

8.

9.

Společnost získá osobní údaje na vyžádání napřímo od Klienta ústním nebo písemným
sdělením, a to v elektronické nebo tištěné formě. Osobní údaje od Klientů Společnost získává
také z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.
Předmětem zpracování dle těchto podmínek jsou tyto osobní údaje Klientů:
a) jméno a příjmení, titul,
b) datum narození nebo rodné číslo,
c) adresa trvalého bydliště,
d) korespondenční adresa,
e) telefonní číslo,
f) e-mailová adresa,
g) kopie a číslo průkazu totožnosti,
h) IČO,
i) login a heslo k Účtu,
j) číslo bankovního účtu,
k) IP adresa a informace o prohlížeči a hardwaru zařízení.
Všechny osobní údaje Klienta jsou zpracovávány výhradně za účelem založení a správy Účtu,
uzavření a plnění Obchodu, informování Klienta o věcech relevantních k obchodnímu vztahu
mezi ním a Společností. Společnost nezpracovává citlivé osobní údaje Klientů.
Klient může před dokončením registračního formuláře udělit Společnosti souhlas se zasíláním
obchodních sdělení Společnosti. Obchodním sdělením se rozumí zejména zasílání
marketingových kampaní, newsletterů a obchodních nabídek. Při doručení obchodního sdělení
má Klient možnost vyjádřit svou vůli nedostávat další sdělení a Společnost je povinna tento
projev vůle respektovat a další sdělení Klientovi nezasílat. Zasílání obchodních sdělení Klientovi
probíhá v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
GDPR.
Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické podobě
prostřednictvím systému, který je plně zašifrován a nemají k němu přístup třetí osoby.
V případě potřeby Společnosti jsou osobní údaje zpracovávány taktéž manuálně, a to
především v tištěné podobě. Zpracování osobních údajů provádí Společnost. Při zpracování
nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Společnost může poskytnout
přístup k osobním údajům také dalším subjektům, zpracovatelům, jejichž zpracování splňuje
všechny požadavky GDPR a dalších právních předpisů a které poskytují vhodné záruky ochrany
práv Klientů a jejich osobních údajů. Těmto subjektům, kterými jsou např. daňoví, účetní,
právní, IT či marketingoví poradci Společnosti, však bude umožněn přístup k osobním údajům
jen po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, přičemž povinnost mlčenlivosti ve
smyslu odst. 8 tohoto článku platí pro tyto subjekty obdobně. Seznam zpracovatelů poskytne
Klientovi Společnost na vyžádání. Společnost může poskytnout přístup k osobním údajům také
tehdy, pokud jí to ukládá právní předpis.
Společnost i zpracovatelé dle odst. 8 tohoto článku mají vytvořen komplexní systém pro
zabezpečení ochrany osobních údajů, a to zejména prostřednictvím: shromažďování pouze
nezbytných osobních údajů, zachovávání mlčenlivosti o osobních údajích i jejich zabezpečení,
zavedení technických a organizačních opatření k zajištění sídla Společnosti a zajištění
bezpečnosti archivování písemností a elektronického a automatizovaného zpracování
osobních údajů.

10. Společnost uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních či
zákonných povinností, především tedy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností
a Klientem, maximálně však po dobu 10 (deset) let od zániku smluvního vztahu mezi
Společností a Klientem. Po uplynutí dané doby Společnost do 14 (čtrnácti) dnů odstraní, tedy
trvale zničí, veškeré osobní údaje Klienta na všech zařízeních a nosičích, s výjimkou případů,
kdy je jejich další uložení vyžadováno právními předpisy.
11. V souladu se čl. 12 a násl. GDPR informuje Společnost Klienta, že má právo:
a) požadovat po Společnosti informace a vysvětlení ohledně zpracování údajů,
zejména o: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, kategorii příjemců,
kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou
osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů apod.,
b) požadovat po Společnosti přístup k osobním údajům,
c) požadovat, aby Společnost aktualizovala či opravila jeho osobní údaje, osobní údaje
doplnila, omezila jejich zpracování nebo vymazala jeho osobní údaje,
d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
e) požadovat přenos údajů, tj. získat na žádost osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl
Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
a právo předat tyto údajů jinému správci,
f) se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit na Společnost nebo podat stížnost přímo dozorovému úřadu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
12. Práva v odst. 11 tohoto článku je Klient povinen uplatnit vůči Společnosti prostřednictvím
elektronických komunikačních prostředků, tedy prostřednictvím zaslání e-mailu Společnosti na
adresu podpora@lbworld.eu . Žádosti Společnost vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 1 (jednoho) měsíce. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit do 2 (dvou) měsíců.
Informace se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané Klientem
zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Společnost
rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou
nedůvodnost dokládá Společnost. V takovém případě se případná výše poplatku řídí
sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění.
X.

COOKIES

1. Společnost využívá na portálech LBworld a LBbroker cookies za účelem fungování webové
stránky, měření návštěvnosti portálů LBworld a LBbroker a vytváření statistik týkající se
návštěvnosti a chování Klientů na portálech LBworld a LBbroker.
2. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě souhlasu Klienta. Souhlas se uděluje
na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to pomocí změny nastavení internetového prohlížeče.
3. Cookies se rozumí malý soubor dat, které portál LBworld nebo LBbroker uloží do zařízení
Klienta.
4. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 je možné považovat za zpracování osobních údajů
podle GDPR. Takové zpracování lze provádět na základě zákonného důvodu, kterým je
oprávněný zájem Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 2 je také možné považovat za zpracování osobních
údajů podle GDPR. Takové zpracování lze provádět na základě zákonného důvodu, kterým je
souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
6. Portály LBworld i LBbroker je možné používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o
chování jejích návštěvníků podle odst. 1 – tento režim je možné buď nastavit v nastavení
internetového prohlížeče, anebo je možné vznést proti takovému sběru námitku dle čl. IX odst.
11 a 12 Podmínek.
7. Cookies, které jsou sbírány za účelem podle odst. 1 jsou posuzovány hromadně a v
pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení
značného a odborného úsilí.
8. Vznese-li Klient námitku proti zpracování cookies nezbytných pro fungování portálů LBworld
nebo LBbroker, Společnost nemůže zaručit úplnou funkčnost a kompatibilitu webové stránky.
9. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u následujících jednotlivých typů
cookies:

Druh

Název

Účel

Doba expirace

Kdo má přístup k
informacím

Nutné

CookieConsent

Ukládá souhlas se
zpracováním cookies

365 dní

Společnost

Nutné

sid

Zachovává stav uživatele
při požadavcích na
stránky.

29 dní

refresh_token

uložení tajemství pro
autentizaci uživatele

1 hodina nebo 30
dní (záleží na
volbě
Zapamatovat při
přihlášení)

Společnost

_gat [x2]

Používá se systémem
Google Analytics pro
regulaci rychlosti
zadávání požadavků.

Session

Společnost a Google
LLC

_gid [x2]

Registruje jedinečné
identifikační číslo, které
se používá pro
generování statistických
dat o tom, jak uživatel
webovou stránku využívá.

Session

Společnost

Marketingové

test_cookie

Používá se pro kontrolu
toho, zda prohlížeč
uživatele podporuje
soubory cookies.

Session

Marketingové

ads/ga-audiences

Využívá Google Adwords
pro zacílení reklam.

Session

Nutné

Statistické

Statistické

Google LLC

Marketingové

collect

Využívá Google Analytics
pro posílání dat o chování
a na webu.

Session

Google LLC

10. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
a) Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Výše uvedení zpracovatelé dále s cookies nakládají v souladu s jejich obchodními podmínkami,
které najdete na následujících odkazech:
a) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
b) https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

XI.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

1. Důvěrnými informacemi se pro účely těchto Podmínek rozumí, bez ohledu na formu a způsob
jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, všechny skutečnosti, které se Klient
v souvislosti se smluvní spoluprací dozví nebo které mu Společnost zpřístupní, zejména
informace o povaze a způsobu podnikání Společnosti, vnitřním systému Společnosti, softwaru,
který je využíván při provozování portálů LBworld a LBbroker a zabezpečení portálů LBworld a
LBbroker, přístupových údajích k Účtu a jeho zabezpečení apod.
2. Obchodní tajemství tvoří veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s portály LBworld nebo
LBbroker nebo Společností a na jejichž utajení má Společnost zájem.
3. Klient nesmí Důvěrné informace ani Obchodní tajemství zveřejnit, zpřístupnit třetím osobám,
nebo jakkoliv využívat ve prospěch svůj nebo třetí osoby.
4. Za porušení povinností týkajících se ochrany Obchodního tajemství nebo Důvěrných informací
Společnosti se Klient zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je
stanovena na 50.000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný
případ porušení povinností. Smluvní pokutu je Klient povinen uhradit do 30 (třiceti) dnů ode
dne doručení výzvy Společnosti k úhradě smluvní pokuty na účet ve výzvě uvedený. Uhrazením
smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti požadovat náhradu újmy v plném rozsahu.
5. Obsah portálů LBworld a LBbroker představuje duševní vlastnictví Společnosti. Pod tento
obsah spadá zejména logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software.
Jakékoliv šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu je možné pouze s
písemným souhlasem Společnosti. Klient je odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou
Společnosti, která vznikne zneužitím jejího duševního vlastnictví a je povinen tuto újmu
nahradit či odčinit.
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Klient prohlašuje, že veškeré jím sdělené údaje Společnosti jsou zcela pravdivé a že podklady
zaslané Společnosti jsou pravé a správné. Pokud Klient některé údaje zamlčí, poskytne údaje
nepravdivé nebo zavádějící, dokumenty, jakkoliv pozměněné či upravené, odpovídá

2.

3.

4.

5.

6.

Společnosti za újmu, která jí postupem v souladu s takovými údaji a dokumenty vznikla. Klient
má povinnost prostřednictví e-mailu okamžitě informovat Společnost o jakékoliv změně údajů,
které Společnosti poskytl.
Společnost má právo měnit nebo doplňovat znění Podmínek, Produktových specifikací a
Sazebníku v přiměřeném rozsahu, a to především z důvodu změny právní úpravy,
ekonomických podmínek v oblasti obchodování s kryptoměnami, nebo za účelem zajištění
řádného poskytování jejích služeb. Změny a doplnění Podmínek, Produktových specifikací
nebo Sazebníku nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejněním na portálu LBbroker nebo
LBworld, přičemž Klient bude o jejich změně informován prostřednictvím oznámení zaslaného
na e-mail uvedený při registraci dle čl. III odst. 2 těchto Podmínek. Klient má právo změny
Podmínek odmítnout a z tohoto důvodu vypovědět Smlouvu.
Veškeré spory vzniklé mezi Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují řešit především
smírnou cestou. V případě, že to nebude možné, jsou k řešení sporů příslušné soudy České
republiky. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele
je Česká obchodní inspekce.
Veškeré právní poměry vznikající v souvislosti s portály LBworld a LBbroker a jejich užíváním
se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění.
Pokud jakékoliv ujednání Podmínek či Smlouvy je, nebo se stane, neplatným, zdánlivým či
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ujednání. Smluvní
strany se takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ujednání zavazují nahradit ujednáním
novým, platným a vymahatelným, které bude odpovídat smyslu ujednání neplatného,
zdánlivého či nevymahatelného, pokud to bude možné.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7.8.2020

