Smlouva o registraci účtu na webových stránkách Čínské testovací služby (Chinese
Testing Service) (www. Chinesetest.cn)

Smlouva týkající se registrace účtu na webových stránkách Čínské testovací služby (Chinese
Testing Service) (www.Chinesetest.cn)
Webová stránka Čínské testovací služby www.chinesetest.cn (dále jen „webová stránka“) je
internetová stránka provozovaná společností Chinese Testing International Co., Ltd. (dále jen
„CTI“) a poskytuje uživateli služby, včetně online prohlížení informací, online registrace na
čínské testy atd.; uživatel by si měl před podáním žádosti o registraci účtu udělat čas a pečlivě
si přečíst tuto smlouvu.
U uživatelů mladších 16 let si prosím přečtěte tuto smlouvu a další výše uvedené dohody
společně se svým zákonným zástupcem a věnujte zvláštní pozornost podmínkám používání pro
nezletilé.
I. Vstoupení smlouvy do platnosti a potvrzení této dohody
Tato smlouva se vztahuje na všechny služby poskytované na webových stránkách. Přijetím
jakékoli služby poskytované na webových stránkách uživatel souhlasí s tím, že bude vázán
touto smlouvou.
Započetím registrace a kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ dochází k řízení dohody mezi
uživatelem a společností CTI a uživatel je touto smlouvou dobrovolně vázán.
Používáním služeb na tomto webu souhlasí uživatel s podmínkami využívání služeb a
oznámeními společnosti CTI týkajícími se těchto služeb.
II. Představení poskytovaných služeb a některých podmínek za účelem přijetí služby
CTI používá svůj vlastní operační systém k poskytování různých služeb uživateli
prostřednictvím internetu v souladu s touto smlouvou a svými pravidly pro provoz sítě. Uživatel
musí:
1. mít připravené vybavení nezbytné pro přístup na internet, včetně osobních mobilních
telefonů, tabletů, modemů, routerů atd.;
2. hradit telefonní a síťové poplatky atd. vyplývající ze služeb;
3. vybrat správnou verzi softwaru, který odpovídá operačnímu systému nainstalovanému na
koncových zařízeních, mimo jiné včetně iOS, Android, Windows atd.
Vzhledem k důležitosti služeb poskytovaných na tomto webu uživatel slibuje, že:
1. poskytnuté informace o uživateli jsou pravdivé, přesné, úplné a platné a neexistují žádná
zavádějící nebo nepravdivá prohlášení;
2. registrační informace budou aktualizovány včas, aby byla zachována platnost uživatelských
informací. Všechny osobní údaje zadané uživatelem budou označovány jako registrační
informace.

3. CTI může kontaktovat uživatele a komunikovat s ním prostřednictvím e-mailů na adresu
zadanou uživatelem.
Pokud jsou informace poskytnuté uživatelem nepřesné, nepravdivé nebo nejsou právně platné,
má CTI právo odebrat uživateli právo využívat služby na tomto webu. Při používání služeb na
tomto webu uživatel souhlasí s přijetím informačních služeb poskytovaných CTI.

III. Zrevidování podmínek této dohody
CTI má právo revidovat podmínky této smlouvy a další související podmínky poskytovaných
služeb. Při používání služeb tohoto webu by měl uživatel včas zkontrolovat a porozumět
revidovaným podmínkám použití webových stránek. Pokud uživatel nesouhlasí s revidovanými
podmínkami, může proaktivně zrušit služby využívané prostřednictvím této webové stránky.
Pokračování v používání služeb tohoto webu znamená souhlas uživatele s revidovanými
podmínkami; uživatel se proto musí vědomě řídit příslušnými podmínkami.
IV. Revize služeb
CTI si vyhrazuje právo revidovat nebo přerušit služby dle vlastního uvážení kdykoli bez
upozornění uživatele a nenese za to odpovědnost vůči uživateli ani vůči třetí straně. Uživatel
může proaktivně zrušit služby užívané na webových stránkách. Používání tohoto webu po
jakýchkoli změnách služeb bude znamenat souhlas uživatele s revidovanými službami.
V. Ochrana osobních údajů uživatelů
Ochrana osobních údajů uživatelů je základním principem podporovaným CTI a za tímto
účelem budou přijata přiměřená opatření. CTI nezveřejní ani neprozradí osobní údaje uživatelů
třetím stranám bez předchozího souhlasu uživatelů, s výjimkou okolností stanovených zákony
a předpisy. CTI přejímá profesionální metody šifrování a přenosu informací k zajištění
bezpečnosti osobních údajů. CTI nezveřejňuje, neupravuje ani neprozrazuje registrační
informace svých uživatelů a jiné neveřejné informace, které CTI poskytuje, s výjimkou:
1. poskytování informací, v případě, že to vyžadují právní předpisy a nařízení, mimo jiné včetně
poskytování obsahu zveřejněného uživatelem na tomto webu spolu s časem, internetovou
adresou nebo názvem domény vztahující se na takové příspěvky, které jsou relevatní pro
příslušné vnitrostátní orgány;
2. informací potřebnných pro tento web k poskytování služby nebo vyžadovaných softwarem
na tomto webu za účelem poskytování služby;
3. informace potřebné k ochraně soukromí a bezpečnosti uživatelů nebo zájmů veřejnosti v
případě nouze;
4. osobních údajů včetně registračních údajů, které uživatel povoluje společnosti CTI sdílet se
třetími stranami;
5. ochrany duševního vlastnictví a dalších důležitých práv CTI;

6. úniku osobních údajů uživatele z důvodu vyšší moci, včetně útoků hackerů a vniknutí
počítačových virů, a to navzdory skutečnosti, že CTI dělá maximum pro využití různých
hardwarových a softwarových prostředků k ochraně osobních údajů svých uživatelů.
CTI přikládá velký význam ochraně osobních údajů nezletilých. Pokud jste nezletilí do 16 let,
měli byste před použitím služeb CTI získat výslovný souhlas svých rodičů nebo zákonného
zástupce.
Můžete si přečíst „Průvodce ochranou soukromí pro čínské účastníky testování“, kde najdete
další informace o tom, jak budou vaše osobní údaje shromažďovány, používány, ukládány a
chráněny během čínských testů, a také informace o vašich právech.

VI. Uživatelský účet, heslo a zabezpečení
Uživatelé budou po úspěšné registraci disponovat vlastním účtem a heslem. Uživatel by měl
chránit svůj účet a heslo, jinak nese plnou odpovědnost za škody, které způsobí sobě, CTI nebo
třetí straně. Kromě toho je každý uživatel plně odpovědný za všechny aktivity a události
prováděné pomocí svého účtu. Uživatel může kdykoli změnit své heslo a profil nebo zrušit starý
účet a zaregistrovat nový účet. Uživatel by neměl bez písemného souhlasu CTI převést svůj
účet a heslo na žádnou jinou osobu ani oprávnit jinou osobu k používání svého účtu a hesla;
jinak uživatel ponese veškeré důsledky z toho plynoucí. Uživatel souhlasí, že bude neprodleně
informovat CTI o jakémkoli nezákonném použití uživatelského účtu nebo narušení bezpečnosti.
VII. Varování před riziky
Uživatel by měl uchovávat svůj účet, heslo a další osobní údaje v bezpečí; jinak může způsobit
nenapravitelné ztráty sobě, CTI nebo třetí straně. Uživatel odpovídá za jakékoli ztráty z toho
vyplývající.
Zajistěte, aby byly příslušné informace ověřeny nebo zálohovány v případě přerušení služby,
předčasného nebo nepřesného přenosu informací během služby v důsledku technických
problémů, údržby webových stránek, vyšší moci atd. CTI nenese odpovědnost za odškodnění
ani ztráty uživatelů nebo třetích stran z toho vyplývajících. Pokud jste se však již zaregistrovali
na čínský test prostřednictvím tohoto webu, kontaktujte prosím CTI prostřednictvím
zákaznického servisu CTI a CTI vám pomůže a zkontroluje vaše registrační údaje nebo získá
všechny ztracené registrační údaje.
VIII. Zákaz komerčního zneužití
„Uživatel“, jak je uvedeno v této dohodě, odkazuje na fyzickou osobu ne na obchodní
organizaci, jako je společnost nebo subjekt. Uživatel se zavazuje, že bez souhlasu CTI nebude
používat služby poskytované na tomto webu k prodejním nebo jiným komerčním účelům.
CTI nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z nesprávného nebo nezákonného
používání jejích služeb (včetně online transakcí atd.) uživatelem.
IX. Správa uživatelských účtů

Za obsah, který zveřejňuje, nese výhradní odpovědnost uživatel. Uživatel je povinen používat
služby v souladu se všemi příslušnými vnitrostátními zákony, místními předpisy a
mezinárodními právními normami. Uživatel se zavazuje:
1. dodržovat příslušné čínské zákony a předpisy (viz příloha některých příslušných zákonů a
předpisů) při zveřejňování informací na tomto webu nebo při používání služeb CTI a nesmí na
tomto webu ani při používání služeb CTI vytvářet, kopírovat, publikovat nebo šířit:
a) obsah porušující základní zásady uvedené v ústavě,
b) obsah ohrožující národní bezpečnost, odhalující národní tajemství, rozvracející národní moc
a podkopávající národní jednotu,
c) obsah poškozující národní čest a zájmy,
d) obsah podněcující k etnické nenávisti a etnické diskriminaci a narušující etnickou jednotu,
e) obsah podkopávající národní náboženskou politiku a obhajující kulty a feudální pověry,
f) obsah šířící fámy, narušující sociální řád a stabilitu,
g) obsah šířící obscénnosti, pornografii, hazardní hry, násilí, teror nebo nabádající k trestné
činnosti;
h) obsah urážející nebo pomlouvající ostatní a porušující zákonná práva a zájmy ostatních,
i) obsah podněcující k nezákonným shromážděním, sdružením, pochodům, demonstracím,
shromážděním, které narušují společenský řád,
j) informace o činnostech ve jménu nelegálních civilních organizací;
k) další obsah zakázaný zákony a předpisy;
2. dodržovat další příslušné zákony a předpisy příslušných zemí a regionů a příslušné předpisy
mezinárodních zákonů při zveřejňování informací na tomto webu nebo při používání služeb
CTI;
3. nepoužívat služby CTI k:
a) získávaní informací o počítačích ze zabezpečovacího síťového systému nebo používat jeho
zdroje bez povolení,
(b) mazat, upravovat nebo přidávat funkce počítačové informační sítě bez povolení,
c) mazání, upravování nebo přidávání dat a aplikací uložených, zpracovávaných nebo
přenášených v počítačové informační síti bez povolení;
d) záměrnému vytváření a šíření destruktivních programů, jako jsou počítačové viry,
e) zapojování se do dalších aktivit, které ohrožují bezpečnost počítačové informační sítě;
4. žádným způsobem nezasahovat do služeb CTI;
5. dodržovat všechny ostatní předpisy a postupy stanoveny CTI.
Uživatel nese právní odpovědnost za své jednání při používání služeb CTI.

Uživatel přijme právní závazky, které mimo jiné zahrnují: odškodnění oběti a odškodnění CTI
ve stejné výši poté, co CTI poprvé zaplatí správní pokutu nebo odpovědnost za porušení
předpisů vyplývající z jednání uživatele.
CTI si vyhrazuje právo okamžitě zastavit přenos informací, které jsou typem obsahu uvedeným
v odstavci (1) tohoto článku, a vést příslušné záznamy a podávat zprávy příslušným
vnitrostátním orgánům, má právo vymazat adresu, adresář nebo vypnout server obsahující
takový obsah. Uživatel služeb elektronických oznámení na tomto webu, včetně elektronických
vývěsek, tabulí, online fór, online chatovacích místností a vývěsek, které uživatelům
interaktivně poskytují informace nebo vydávání podmínek, musí dodržovat ustanovení této
smlouvy a dodržovat pravidla pro služby elektronických oznámení, které jsou zveřejněné
společností CTI na tomto webu.
Pokud uživatel nedodrží kterékoli z ustanovení tohoto článku, CTI si vyhrazuje právo okamžitě
zrušit uživatelský účet.
X. Odškodnění ztrát
Pokud uživatel používá tento web nesprávně nebo nad rámec jeho rozsahu služeb, nese plnou
odpovědnost za náhradu odpovídajících ztrát způsobených CTI (mimo jiné včetně situace, kdy
uživatel porušuje práva duševního vlastnictví nebo jakákoli jiná práva třetí strany během
provozu, a která vede k nároku náhrady škody vyžadované od CTI ve prospěch osob, kterým
bylo ublíženo). Kompenzace zahrnuje ekonomické ztráty způsobené CTI, stejně jako poplatek
za rozhodčí řízení, poplatek za právnické služby, vyšetřování, cestovní náklady a další
související poplatky vzniklé za účelem uplatnění příslušných práv a zájmů.

XI. Oznámení
Všechna oznámení zasílaná uživatelům lze doručovat elektronickou poštou, běžnou poštou
nebo prostřednictvím oznámení na tomto webu. CTI bude doručovat zprávy uživatelům pomocí
jednoho z výše uvedených kanálů, aby je informovala o změně podmínek služby, změnách
služeb nebo o jakýchkoli dalších důležitých problémech. Uživatelé zaručují, že CTI je s nimi v
kontaktu prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů.
XII. Duševní vlastnictví
Veškerý obsah této webové stránky, včetně veškerého textu, softwaru, zvuku, fotografií, videí,
grafů atd. (S výjimkou obsahu, který patří zákonnému poskytovateli obsahu), který je chráněn
autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách a dalšími vlastnickými právy, zákony
a předpisy jsou duševním vlastnictvím CTI. Obsah a související software na této webové stránce
lze použít pouze pro služby výslovně uvedené na této webové stránce; jakékoli jiné použití
obsahu a souvisejícího softwaru na tomto webu, mimo jiné včetně reengineeringu, úprav,
publikování, přeposílání, dotisku, předvádění, vysílání nebo vytváření příbuzných produktů
souvisejících s obsahem je přísně zakázáno.
XIII. Ukončení služeb
Uživatel nebo CTI může služby kdykoli ukončit dle aktuální situace. CTI má právo
jednostranně ukončit poskytování jedné nebo více služeb svým uživatelům bez předchozího
upozornění; pokud však má CTI v úmyslu ukončit služby týkající se registrace na čínské testy

a dotazování se na výsledky testů, mělo by to být oznámeno na této webové stránce; uživatelé
mají také právo jednostranně ukončit využívání služeb od CTI bez předchozího upozornění.
Uživatel okamžitě po ukončení uživatelských služeb ztrácí právo používat služby CTI a CTI již
nemá vůči uživateli žádné povinnosti.
XIV. Řešení sporů a příslušné právo
V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z této dohody nebo z plnění této dohody budou obě
strany řešit takový spor prostřednictvím přátelské konzultace. Pokud konzultace selže, má
kterákoli ze stran právo podat žalobu k soudu Čínské lidové republiky, kde má CTI sídlo.
Platnost, interpretace, provádění a urovnávání sporů podmínek této dohody se řídí zákony a
předpisy Čínské lidové republiky.

