
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
1. Definice 1.1. "Společnost" se rozumí DDC 1.2. "Klient" se rozumí fyzická nebo právnická osoba objednávající si služby společnosti v oboru DNA analýzy, jenž neuzavírá smlouvu se společností o podnikání, obchodu, zaměstnání nebo veřejných služeb, atd., a ani tak nevystupuje. 1.3. "Jmenovaná Osoba" se rozumí osoba jmenovaná na formuláři, které budou vydány výsledky testu. 1.4. "Sampler" se rozumí osoba, která odebírá vzorky. 1.5. "Služba" se rozumí jedna nebo více z nabízených služeb DNA profilace a identifikace. 1.5.1. "Standardní Služba" se rozumí běžná služba a čas nutný ke zpracování vzorků a vydání výsledků DNA testu. 1.5.2. "Expresní Služba" se rozumí rychlejší služba nabízená společností. 1.5.3. "Chain-of-Custody" se rozumí process, od odběru vzorku třetí nezávislou osobou (např. praktickým lékařem, současně s předložením dokladu totožnosti) až po obdržení vzorku společností, přičemž tento vzorek zůstává v držení oprávněné osoby nebo odborníka, kteří zaručí integritu vzorku obdrženého společností. 1.5.4. "Domácí Test" (nebo "Osobní Odběr" nebo "Osobní Test") se rozumí jakákoliv Standardní Služba nebo Expresní Služba, která není Testem určeným pro soudní nebo jiné právní účely a odběr vzorků je prováděn klientem samotným. 1.6. "Objednávka služby" se rozumí objednání služby od společnosti, osobně, telefonicky, písemně, elektronickou poštou, vyplnění objednávkového formuláře nebo jakoukoli jinou metodou. 1.7. "Cena" se rozumí cena, jak je stanovena v aktuálním ceníku za služby společnosti. 1.8. "Testovací soupravy" se rozumí odběrové soupravy, dodávané klientovi společností. 1.9. Všechny dohody ze strany klienta, které zahrnují více než jednu fyzickou nebo právnickou osobu musí být společné a nedělitelné. 1.10. Číslování uváděné v těchto podmínkách jsou pouze pro referenční účely a neměly by být začleněna do těchto podmínek a nesmí být považována za informaci ve smyslu ustanovení, kterých se týkají. 1.11. Jednotné pohlaví v těchto podmínkách zahrnuje všechny rody, pohlaví, jednotné a množné číslo a jejich zástupce.   2. Aplikace těchto podmínek 2.1. Tyto podmínky jsou uplatňovány s vyloučením všech ostatních podmínek, včetně jakýchkoli podmínek které Klient může použít v rámci jakékoliv dohody, objednávky, potvrzení objednávky nebo podobného dokumentu. Jakákoliv reakce společnosti nebude považována za přijetí jakýchkoli podmínek předložených Klientem. Pokud takové podmínky jsou předloženy Klientem pak obchodní podmínky Společnosti se považují za přednostní a ve prospěch společnosti. 2.2. Všechny objednávky služeb jsou považovány za nabídku Klienta k nákupu služby v souladu s těmito podmínkami. Takováto nabídka se nepovažuje za přijatou Společností, dokud klient nezaplatí za objednané služby. 2.3. Přijetí nabídky k nákupu služby klientem, bude potvrzeno, jakmile klient zaplatí za služby. Platba bude považována za průkazný doklad o přijetí těchto podmínek klientem. Objednávka a odeslání testovací soupravy bude potvrzeno elektronickou poštou (email).   3. Rozsah těchto podmínek 3.1. Za součást těchto podmínek se nepovažují žádné jiné podmínky než ty obsažené zde, s výjimkou: 3.1.1. Specifické podmínky písemně dohodnuté mezi klientem a jednatelem společnosti nebo jím pověřených dohodnout takové podmínky, nebo 3.1.2. konkrétní vyjádření písemného souhlasu jednatele společnosti nebo osoby oprávněné jednatelem společnosti učinit takové prohlášení. 3.2. Tyto podmínky nemají vliv na klientova zákonná práva spotřebitele. 3.3. Pokud některá část těchto podmínek je považována za nepřiměřenou, neplatnou nebo jinak nevykonatelnou v právním, rozhodčím nebo v obdobném řízení, záměrem stran bude, že platnost či vymahatelnost zbývajících částí těchto podmínek nebude ovlivněna. 3.4. s výhradou ustanovení 3.1 (výše), obě starny potvrzují, že tyto podmínky obsahují celou dohodu mezi stranami a že Klient nespoléhal na žádné jiné ústní či písemné prohlášení, které klientovi bylo podáno ze strany společnosti, jejích zaměstnanců nebo zástupců.   4. Odpovědnost Společnosti 4.1. Společnost nabízí pouze takové testy, které jsou provedeny v naší ISO 17025 a AABB akreditované laboratoři a laboratořích partnerských. 4.2. Společnost bude usilovat o to, aby výsledky testů byly k dispozici jmenované osobě v době stanovené pro její standardní nebo expresní služby. Dodací lhůty uvedené společností začínají obdržením vzorků laboratoří, a nikoli od obdržení vzorků odběrovým centrem nebo administrativní kanceláří. 4.3. Pokud si klient nevyžádá jiný způsob, společnost zašle všechny odběrové soupravy klientovi prostřednictvím České pošty (náklady na zaslání soupravy obyčejnou poštou jsou zahrnuty v ceně). Společnost nemůže nést odpovědnost za případné zpoždění způsobené poštovním systémem. Je na klientovi, aby informoval společnost v případě, že testovací souprava nebyla doručena, a to v přiměřené lhůtě očekávané od poštovního systému v České republice. 4.4. Jsou-li soupravy pro odběr vzorků dodané klientovi nebo jeho zástupci společností poškozeny anebo sterilita celého balení byla ohrožena bez zavinění objednavatele, společnost dodá nové soupravy zdarma. Vadné soupravy by měly být klientem vráceny na vlastní náklady a zřetelně označeny jako vadné, k likvidaci společností. 4.5. Společnost odešle pouze jednu soupravu na klienta. Další požadované soupravy budou zaslány po zaplacení správního poplatku nejméně ve výši Kč 500 za soupravu. 4.6. Pokud ne vinou společnosti, se nepodaří ze vzorků dodaných klientem vygenerovat profil DNA kvůli nedostatečnému množství, kvalitě nebo znečištění DNA vzorku, pak bude počítán poplatek za opakovaný odběr a anlýzu vzorku DNA standardním ústním aplikátorem, který společnost dodá podle platného ceníku.  4.7. Klient rozumí, že DNA testy prováděné společností jsou velmi přesné, ale stejně tak jak i u jiných testů je zde možnost chyby nebo odchylky. Klient proto bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že klient je schopen prokázat nárok na náhradu škody vyplývající z jednání společnosti, zda z nedbalosti nebo jinak, odpovědnost společnosti nepřesáhne náklady zaplacené za test a souhlasí s tím, že Společnost, její zástupci, vedoucí  pracovníci a zaměstnanci nenesou odpovědnost a jsou osvobozeni od všech dalších nároků či škod. 



 Práva Klienta podle této smlouvy podléhají oznámení Klienta Společnosti jakékoli chyby nebo opomenutí ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zaslání výsledku testu jmenované osobě, nebo do třiceti (30) dnů od výsledků, které jsou vydávány v případě, že zpráva nebyla doručena.  4.8. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé Klientovi nebo jiné osobě v důsledku vydání výsledku testů jmenované osobě nebo jiné oprávněné osobě, s vyjimkou nedbalosti společnosti.  4.8.1. odpovědnost vyplývající z tohoto bodu (4.5.) bude omezena do výše nákladů na služby takto smluvené.  4.9. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv selhání či zpoždění při provádění testů z příčin mimo její kontrolu, včetně ale ne omezeno na přirodní živel, povodně, sucha, vichřice, války, stávky, výluky, zhroucení systémů nebo přístupu k síti, požár, výbuch, terorismus, sabotáž nebo jiné události mimo kontrolu společnosti. 4.10. Podle platných právních předpisů na ochranu údajů, bude společnost pouze získávat, používat, zpracovávat a zveřejňovat osobní údaje o klientovi, tak aby mohla plnit své povinnosti v rámci poskytování smluvené služby, a pro jiné související účely, včetně aktualizace evidence klientů, analýzy pro statutární odvody, prevence kriminality a právní a regulační požadavky.  Klient má právo na kopii osobních údajům uchovávaných o klientovi společností a tyto údaje lze získat klientem po zaplacení správního poplatku Kč 500. 4.11. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout své služby pokud má důvodné podezření, že 4.11.1. biologické vzorky byly nebo budou získány nezákonně, nebo 4.11.2. že výsledky budou použity pro nelegální, nemorální, nesprávný nebo neetický účel. Společnost si rovněž vyhrazuje právo odmítnout služby, pokud: 4.11.3. existuje střet zájmů se stávajícím klientem, nebo 4.11.4. kvalita služby společnosti by jinak mohla být ohrožena, například v případě, že objem práce vyžaduje, aby žádné nové případy nebyly přijímány po dobu určitou, kromě případu nouze, nebo 4.11.5. má jiné rozumné důvody odmítnout službu. 4.12. Protokoly a výsledky testu, budou předány společností jmenované osobě. Kterýkoli z testovaných osob má právo na kopii výsledků. Viz také ustanovení 4,13 níže. 4.13. Písemné zprávy budou zaslány e-mailem jmenované osobě /osobám, pokud není stanoveno jinak. Pokud je o to společnost požádána, také zašle tištěnou kopii výsledků klientivi poštou po úhradě správního poplatku Kč 250. 4.14. Společnost si vyhrazuje právo vydávat výsledky a / nebo diskutovat o výsledcích s: (a) všemi testovanými osobami, nebo (b) pokud testovaná osoba je dítě, pak s matkou nebo jinou osobou s rodičovskou odpovědností za dítě, pokud jmenovaná osoba nebo jiná oprávněná osoba bez vysvětlení nepředala zprávu o výsledcích těmto testovaným osobám 4.15. Společnost si klade za cíl poskytovat vysoce kvalitní služby za všech okolností. Pokud klient není spokojen se službami, které obdržel, měl by podat svou písemnou stížnost společnosti (úplné kontaktní údaje společnosti se nacházejí na konci těchto podmínek). 4.16. Společnost bude usilovat o rychlé a pečlivé posouzení stížnosti a vysvětlení svého postoje klientovi. Pokud se klient domnívá, že společnost podala méně než uspokojivé služby, bude společnost usilovat o řešení této stížnosti. 4.17. Všechny vzorky, které jsou zaslané klientem, s podepsaným souhlasem budou okamžitě po obdržení zpracovány v laboratoři. V případě doplatku za zpacování vzorku a to i nad rámec původní objednávky je nutné uhradit před vydáním výsledků.   5. Povinnosti klienta 5.1. Klient je odpovědný za odeslání všech požadovaných dokumentů do laboratoře, včetně formulářů a potvrzení souhlasu (pokud je vyžádáno). Nejsou-li tyto dokumenty vráceny řádně vyplněné, nebude společnost schopna splnit své závazky podle těchto podmínek a v tomto případě společnost nenese žádnou další odpovědnost, dokud nebudou řádně vyplněné doklady předloženy. 5.2. Pokud v důsledku selhání na straně klienta (nebo vybraného zástupce) předložit požadované doklady, je společnost povinna zrušit objednávku služby, společnost si vyhrazuje právo na odpočet správního poplatku ve výši 50% z částky zaplacené anebo účtované klientovi před vrácením takové částky (minimálně Kč 1000). 5.3. Na požádání se bude společnost snažit poskytnout co nejvíce informací klientovi o službách, které poskytuje, a nejúplnější obraz o interpretaci výsledků, ale klient musí rozhodnout sám, zda služby, které nabízí společnost jsou vhodné pro konkrétní účel klienta a současně je poučen společnosti o vyhledání právní nebo jiné poradenské služby v případě potřeby. 5.4. Klient je plně odpovědný za získání biologických vzorků předaných společnosti k analýze. 5.5. Klient souhlasí, že odškodní Společnost za všechny nároky, náklady a veškeré ztráty nebo škody, vzniklé společnosti jako výsledek předložení vzorků klientem (nebo zástupcem) společnosti, které nebyly získány legálně. 5.6. Společnost důrazně doporučuje, aby klient vyhledal nezávislé právní poradenství ohledně jeho nároku na získání vzorků biologického materiálu od jiných osob. 5.7. Společnost nezaručuje, že objednavatel je oprávněn k provedení jakéhokoli konkrétního úkonu za účelem získání biologických vzorků k analýze. 5.8. Klient se zavazuje, že veškeré informace poskytované společnosti za účelem objednání služby jsou správné a že veškeré kreditní/debetní karty použité k úhradě služby jsou jeho vlastní (nebo, že ma oprávnění vlastníka k použítí k platbě za služby) a že disponuje dostatečnými finančními prostředky na pokrytí nákladů za služby. Společnost si vyhrazuje právo na ověření platebních nástrojů před přijetím zakázky. 5.9. Klient zaručuje, že je oprávněn poskytnout společnosti veškeré informace a údaje a odškodní Společnost za jakékoli nároky ohledně protiprávního jednání v souvislosti s poskytnutými informacemi nebo údaji, porušení důvěrnosti nebo nedodržení jakéhokoli zákona na ochranu údajů podané kteroukoli třetí stranou. 5.10. Je poviností Klienta poskytnout nebo zajistit, aby osoby testované předložily potřebnou formu identifikace (pokud je vyžadováno), informace a vzorky společnosti a úplně vyplnily žádanku nebo formuláře vyžádané společností. Pokud se tak nestne, může to mít za následek zpoždění odeslání výsledku, nebo nepřesnosti ve výsledku testu, které mohou mít vliv na důkazní hodnotu výsledku a za těchto okolností Společnost nenese odpovědnost za případné zpoždění nebo nepřesnosti.  Společnost nenese odpovědnost za jakékoli selhání poskytnout přesné a úplné výsledky testů kvůli nedostatečnému, neúplnému nebo nekvalitnímu vzorku. Za jakékoliv další testy mohou být účtovány další poplatky. 5.11. Klient je odpovědný za zajištění toho, že jmenovaná osoba si je vědoma, že je třeba zachovat důvěrnost, a že ona by neměla zveřejňovat obsah zprávy komukoli jinému, než tomu kdo byl schválen testovanou osobou, viz také ustanovení 4,11 výše. 5.12. Klient by měl uzavřít smlouvu se společnost jen tehdy, pokud je ochoten být vázaný těmito podmínkami.   6. Poplatky za služby 



6.1. Cena služeb společnosti je stanovena Společností, je revidovaná čas od času, a je součástí aktuálního ceníku. Ceník Společnosti je k dispozici na webových stránkách nebo na vyžádání. 6.2. Expresní Služba je nabízena za příplatek, který bude účtován nad rámec nákladů na standardní test zahrnující dodatečné náklady související s poskytnutím výsledku v kratším čase.   7. Platba a Storno 7.1. Společnost nebude akceptovat zakázky na služby od klienta pokud nebude služba úplně zaplacena. 7.2. Pokud se klient rozhodne objednávku zrušit, před tím než jsou vzorky odeslány k analýze a ve lhůtě 7 dnů na rozmyšlenou od potvrzení objednávky služeb 7.2.1. musí kontaktovat společnost písemně (poštou nebo e-mail) objednávku zrušit a vrátit nepoužitou testovací soupravu na vlastní náklady, a 7.2.2. Společnost vrátí klientovi celou částku kterou zaplatil (minus poplatky spojené s online platbou a odesláním DNA sady) do 30 pracovních dnů od písemného zrušení objednávky a vrácení nepoužité odběrové sady. 7.3. Pokud klient chce zrušit objednávku služeb po sedmidenní lhůtě na rozmyšlenou od data objednávky služeb anebo nevrátí odběrovou sadu, pak žádná náhrada nebude poskytnuta! 7.4. Platba může být provedena prostřednictvím platební karty, bankovním převodem nebo na dobírku. U všech platebních metod, je Klient odpovědný za všechny náklady vzniklé při platební transakci. Obdržené finanční prostředky společností musí odpovídat ceně uvedené v ceníku po odečtení všech poplatků, než společnost začně analýzu vzorků. 7.5. Klient má čtyři měsíce od doby objednávky na to aby poslal své vzorky do společnosti ke  zpracování. Pokud klient není schopen poslat vzorky v tomto časovém rozpětí, bude účet zrušen. Společnost bude účtovat reaktivační poplatek ve výši Kč 1000 za znovu otevření účtu a zpracování doručeného vzorku.   8. Čas a expresní služby  8.1. Termíny dané Společností pro dokončení analýzy a odeslání výsledků jsou pouze orientační a nejsou podstatou smlouvy, a Společnost není odpovědna klientu za jakékoliv ztráty nebo škody, přímé či nepřímé způsobené zpožděním.   9. Riziko Rizika spojená se vzorky které byly poskytnuty klientem (nebo jeho zástupcem) zůstávají s klientem. Jakékoliv nároky ve spojitosti s výsledkem testu, zůstává se společností, dokud všechny platby nejsou řádně zaplaceny společnosti klientem.   10. Dodání Jakékoli dodací lhůty poskytované Klientovi jsou pouze orientační jelikož uvedené služby mohou být pozměněny nebo třetí strany mohou zapříčinit zpoždění dodávky výrobků nebo služeb. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění při poskytování Služeb a čas není podstatou této smlouvy.   11. Skladování a likvidace vzorků Společnost je oprávněna zničit všechny zbylé vzorky DNA (včetně extrahovaných vzorků) obdržených od osob testovaných okamžitě po dokončení analýzy.   12. Práva třetích stran Osoba, která není smluvní stranou této dohody nemá žádná práva uplatňovat jakékoliv  nároky vyplývající z podmýnek této smlouvy.   13. Autorská práva a duševní vlastnictví Vlastnictví autorských práv na veškerou literaturu, dokumentace, zprávy atd., které byly vypracovány společností, zůstávají ve vlastnictví společnosti.   14. Jurisdikce Smlouva mezi společností a klientem, stvrzena těmito podmínkami, se řídí zákony a soudy Spojeného Království Velké Británie & Severního Irska, s výhradní soudní jurisdikcí ve vztahu k jakémukoli nároku nebo sporu, vyplývajících ze smlouvy.   DDC, Praha 1. 3. 2016 


