PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY CROWDBERRY
Súhlas a vyhlásenie o záväznej zmluve
Prečítajte si pozorne tieto Podmienky používania Služby Crowdberry (ďalej len
"Podmienky") predtým, než začnete používať túto Webstránku (definovaná nižšie).
Webstránka a Služba Crowdberry sú prevádzkované a poskytované spoločnosťou
Crowdberry a.s., sídlo: Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48
236 993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 6178/B, kontakt: info@crowdberry.eu (spolu ďalej len "Poskytovateľ", ale aj "my").
Používaním tejto Webstránky, Platformy alebo Služby Crowdberry akceptujete a
súhlasíte, že medzi Vami ako Používateľom (ďalej len "Používateľ", ale aj "Vy") a
Poskytovateľom Webstránky a Služby Crowdberry vznikla zmluva, ktorej obsahom
sú tieto Podmienky, že nimi budete viazaní a že ich budete dodržiavať.
Pri uskutočnení ďalších právnych úkonov a naplnení podmienok popísaných v týchto
Podmienkach môžete uzatvoriť zmluvný vzťah s tretími osobami prostredníctvom Služby
Crowdberry na Webstránke. Ak nechcete súhlasiť s týmito Podmienkami, nesmiete používať
Webstránku, vytvárať si účet na Platforme a používať ju a Službu Crowdberry. Pokiaľ nie sú
písomne dohodnuté odlišné individuálne podmienky, tieto Podmienky sú štandardné a
zaväzujú Používateľov a Poskytovateľa. Službu Crowdberry môže používať len osoba plne
spôsobilá na právne úkony, ktorá dosiahla aspoň 18. rok veku.

1.

Definície pojmov
Pre účely týchto Podmienok platia nasledovné definície pojmov:

1.1.

Služba Crowdberry (ďalej aj len "Crowdberry") zahŕňa sprístupnenie
Webstránky Návštevníkom a Platformy Používateľom - Podnikateľom a
Investorom, vyhodnocovanie kvality Spoločností a zobrazenie Spoločností,
ktoré prešli vyhodnocovaním kvality v zmysle týchto Podmienok, poradenstvo
Spoločnostiam, príprava a štruktúrovanie transakčného procesu Investícií do
Spoločností, podpora pri realizácii Investícií do týchto Spoločností a ďalšie
služby popísané v týchto Podmienkach. Služba Crowdberry je určená
používateľom zo Slovenskej republiky (a prostredníctvom dcérskej spoločnosti
Poskytovateľa Crowdberry s.r.o. aj používateľom v Českej republike), pričom
Poskytovateľ môže vo vybraných prípadoch na požiadanie poskytnúť Službu
Crowdberry aj používateľom z tretích štátov.

1.2.

Používateľ
je
osoba,
ktorá
používa
Platformu
prostredníctvom
Používateľského účtu na Platforme, je viazaná týmito Podmienkami a môže sa
z nej za splnenia týchto Podmienok stať Investor alebo Podnikateľ (ako
definovaní v týchto Podmienkach).

1.3.

Návštevník je ktokoľvek, kto navštívi alebo prehliada Webstránku a je viazaný
týmito Podmienkami. Na Návštevníka sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti,
ako na Používateľa s výnimkou tých práv a povinností, ktoré sú viazané na
vytvorený Používateľský účet a právne úkony spojené s Používateľským účtom.

1.4.

Spoločnosť je existujúca alebo novozaložená obchodná spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo iná vhodná forma
kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá ponúka Investorom možnosť
nadobudnúť v nej časť obchodného podielu alebo akcií poskytnutím Investícií
a spĺňa podmienky uvedené v bode 2.14 týchto Podmienok.

1.5.

Používateľský účet je účet Používateľa, prostredníctvom ktorého Používateľ
vstupuje na Platformu, pričom existujú dva typy Používateľského účtu: pre
Investora a pre Podnikateľa (Spoločnosť).

1.6.

Investor je Používateľ, ktorý sa zaviazal zrealizovať Investíciu (investovať) do
Spoločnosti.

1.7.

Podnikateľ je Používateľ, ktorý je konateľom alebo oprávneným zástupcom
Spoločnosti, ktorý musí byť oprávnený a fakticky schopný zabezpečiť zvýšenia
imania v Spoločnosti v prípade, ak sa Investori rozhodnú poskytnúť danej
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Spoločnosti Investície. Podnikateľ používaním tejto Webstránky, Platformy
alebo Služby Crowdberry akceptuje a súhlasí, že koná v mene a na účet
Spoločnosti a má oprávnenie konať v jej mene v zmysle týchto Podmienok.
1.8.

Webstránka
je
webstránka
http://www.crowdberry.sk/
(alebo
http://www.crowdberry.eu či webstránka www.crowdberry s akýmkoľvek iným
doménovým menom na konci prevádzkovaná Poskytovateľom) vrátane
podstránok, prostredníctvom ktorej sa Používateľ prihlasuje na Platformu a
používa Službu Crowdberry.

1.9.

Platforma je virtuálnym priestorom - trhom Spoločností, cez ktorú sa
Používatelia môžu informovať o ponuke investícií do Spoločností a zaviazať k
investovaniu do Spoločností a cez ktorú môžu Podnikatelia ponúknuť svoje
Spoločnosti Investorom, aby v nich mohli nadobudnúť obchodné podiely/akcie
poskytnutím Investícií Spoločností.

1.10.

Služba spájania Investorov predstavuje zlučovanie Investorov do vhodnej
právnickej osoby (spravidla obchodná spoločnosť, ďalej len „SPV“) s cieľom
poskytnutia Investície Spoločnosti Investormi prostredníctvom SPV pri
zachovaní pomernej výšky Investícií jednotlivých Investorov.

1.11.

Kampaň je kampaňou na získanie Investície do danej Spoločnosti. Kampaň
obsahuje nasledovné informácie:

1.11.1.1.

dátum a čas, odkedy sa Investorom umožní pristupovať k investícii
(ďalej len "Začiatok Kampane"),

1.11.1.2.

dátum a čas, dokedy sa investorom umožní pristupovať k investícii
(ďalej len "Koniec Kampane"),

1.11.1.3.

Cieľovú Investíciu,

1.11.1.4.

Minimálne množstvo investícií,

1.11.1.5.

Marketingové materiály,

1.11.1.6.

Term Sheet (rámcové podmienky poskytnutia Investícií),

1.11.1.7.

Dokumentáciu o Spoločnosti.

1.11.2.

Cieľová investícia je hodnota, ktorú Spoločnosť v Kampani stanovila ako
cieľovú hodnotu Investícií do Spoločnosti.

1.11.3.

Investícia je časť Cieľovej investície, ktorú indikoval poskytnúť konkrétny
jednotlivý Investor (spolu „Investície“). Jeden Investor môže indikovať aj
100% Cieľovej investície.

1.11.4.

Zmluva medzi spoločníkmi je zmluvou medzi pôvodnými spoločníkmi
Spoločnosti a Investormi upravujúca ich vzájomné vzťahy pri uskutočnení
Investícií a fungovaní Spoločnosti.

1.11.5.

Minimálne množstvo investícií je 80% Cieľovej investície a aktivuje
povinnosti Spoločností a Podnikateľov pracovať na uskutočnení Investícií.

1.11.6.

Podnikateľský zámer je podnikateľský zámer Spoločnosti, s ktorým sa
uchádza o Investície Investorov (napr. podnikateľský plán a iné).

1.11.7.

Marketingové materiály sú minimálne:

1.11.7.1.

webstránka, sociálne siete Spoločnosti,

1.11.7.2.

video pitch (vo forme linku na Youtube, Vimeo, a pod.),

1.11.7.3.

obrázky, logá Spoločnosti,

1.11.7.4.

zhrnutie Podnikateľského zámeru (textové pole - max. 500 znakov),

1.11.7.5.

a iné materiály podľa úvahy Podnikateľa.

1.11.8.

Dokumentácia o Spoločnosti je dokumentácia vzťahujúca sa na Spoločnosť,
ktorú zastupuje Podnikateľ na Platforme s úmyslom získať Investície formou
Kampane a ktorej obsahom je minimálne okruh informácií požadovaný
Poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo
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zúžiť požadovanú Dokumentáciu o Spoločnosti, pričom Spoločnosť je povinná
tejto požiadavke vyhovieť.

2.

Všeobecné ustanovenia

2.1.

Poskytovateľ poskytuje Používateľom Službu Crowdberry, ktorej účelom je
spájanie dopytu po investíciách s ponukou investičných príležitostí, konkrétne
spájanie Investorov so Spoločnosťami a Podnikateľmi cez Platformu. Akékoľvek
obchody, ktoré sa uskutočňujú na základe informácií umiestnených na
Platforme a Webstránke sú privátnymi a nezávislými obchodmi medzi
Používateľmi a Spoločnosťami, ktorým Poskytovateľ poskytuje podporu podľa
týchto Podmienok a s výhradami v nich vymedzenými. Každý Investor je
oprávnený rokovať a poskytovať protinávrhy jednotlivým Spoločnostiam
prostredníctvom Crowdberry.

2.2.

Služby poskytované Webstránkou, Platformou a ich Poskytovateľom a ich
jednotlivé súčasti za žiadnych okolností nemožno považovať za investičné
služby, daňové, finančné, právne, investičné či iné individuálne alebo osobné
poradenstvo či rady. Táto Webstránka, Platforma a Služba Crowdberry sú
vytvorené na uľahčenie vlastného a nezávislého investičného rozhodovania jej
Používateľov a nenahradzujú investičné, daňové, právne, finančné a iné
kvalifikované
poradenstvo.
Používateľom
odporúčame
kontaktovať
licencovaných investičných, finančných, daňových poradcov či advokátov.
Investičné právne dokumenty (zmluvy: Spoločenská zmluva, Zmluva medzi
spoločníkmi a pod.), ku ktorým sa zaväzujú Používatelia (Spoločnosť a
Investori), sú ponúkaným a vyváženým štandardom. Informácie uvedené na
Webstránke nepredstavujú verejnú ponuku cenných papierov.

2.3.

Poskytovateľ nepreberá a neprevádza žiadne peňažné prostriedky, vklady,
investície alebo finančné nástroje Investorov alebo Spoločností (okrem
Odmeny). Všetky obchody sa uskutočňujú prostredníctvom regulovaných
a dohliadaných bánk ako súkromné obchody.

2.4.

Poskytovateľ má výhradné právo určiť, aké používanie Služby Crowdberry a
Platformy sa kvalifikuje ako "normálne používanie". Normálnym používaním sa
spravidla rozumie používanie Platformy a Služby Crowdberry za účelom, za
ktorým boli vytvorené. Iné ako normálne používanie platformy je možné
uskutočňovať len s výslovným súhlasom Poskytovateľa Platformy.

2.5.

Poskytovateľ monitoruje a obnovuje informácie poskytované na tejto
Webstránke, no napriek tomu nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záruky za
správnosť a úplnosť informácií zverejnených tretími stranami na Webstránke a
Platforme. Platí to aj o všetkých ostatných webových stránkach, na ktoré
smerujú odkazy z Platformy a Webstránky.

2.6.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah webových stránok nájdených
prostredníctvom akéhokoľvek odkazu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo robiť
zmeny a úpravy v poskytovaných informáciách kedykoľvek bez povinnosti o
tom informovať Používateľov.

2.7.

Používateľ nesmie zbierať a spracovávať osobné, obchodné a iné údaje z
Platformy a Webstránky.

2.8.

Pri každej Kampani uverejnenej na Webstránke a Platforme Poskytovateľ urobil
záver, že informácie v nej obsiahnuté sú férové, jasné a nezavádzajúce.
Faktické informácie o Podnikateľských zámeroch a Spoločnostiach sú uvádzané
s ohľadom na ich špekulatívnu povahu. Používateľ je povinný brať do úvahy, že
Poskytovateľ nevykonáva audit jednotlivých ponúkaných Spoločností, či
Podnikateľov, a tak nepotvrdzuje, že neobsahujú vykonštruované tvrdenia
a dôkazy.

2.9.

Používateľ musí brať do úvahy, že Podnikatelia alebo Spoločnosti, najmä v
úvodných etapách podnikania, majú vysoké ambície. Poskytovateľ nemusí vždy
súhlasiť s tvrdeniami Podnikateľov alebo Spoločností ašpiratívnej povahy.
Poskytovateľ môže schvaľovať tvrdenia týkajúce sa týchto ambícií, aj keď
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neverí alebo nezdieľa názor, že je pravdepodobné, že sa tieto tvrdenia podarí
naplniť.
2.10.

Používateľ je povinný poskytnúť pravdivé a korektné údaje týkajúce sa jeho
osoby, ako aj všetky ostatné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plynulé používanie
služby Crowdberry. Osobné údaje sú chránené v zmysle pravidiel ochrany
osobných údajov uvedených v týchto Podmienkach. Používateľ nesmie
vystupovať za inú osobu bez doloženého fyzického rovnopisu úradne
osvedčeného oprávnenia.

2.11.

Platformu nesmú používať Spoločnosti alebo ich konatelia a Podnikatelia:

2.11.1.

voči ktorým sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Európskej Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

2.11.2.

ktorí boli právoplatne odsúdení za trestný čin hospodársky, trestný čin
proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého
skutková podstata súvisí s predmetom podnikania,

2.11.3.

ktorí sú dlžníkmi voči štátu (daňové odvody, poistné na dôchodkové
zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie, príspevok
na poistenie v nezamestnanosti a iné),

2.11.4.

proti ktorým je vedené konkurzné konanie, sú v konkurze, v likvidácii,
v reštrukturalizácii alebo bol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,

2.11.5.

proti ktorým je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č.
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, zákona č.
563/2009 Z.z. o správe daní), alebo obdobných zákonov v štáte sídla
Spoločnosti.

2.12.

Podnikatelia používaním Služby Crowdberry prehlasujú, že sa na nich a na
spoločnosti, ktoré zastupujú, nevzťahuje vylúčenie podľa bodu 2.11 a
podbodov. Spoločnosť, konatelia, resp. Podnikatelia zodpovedajú za škodu,
ktorú spôsobia zamlčaním akýchkoľvek skutočností, ktoré by odôvodňovali ich
vylúčenie z používania platformy podľa bodu 2.11 a podbodov, alebo ktoré by
znižovali potenciál alebo návratnosť investícií

2.13.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť vylúčenie Spoločností, konateľov
a Podnikateľov podľa bodu 2.11 a podbodov v odôvodnených prípadoch.

2.14.

Poskytovateľ neposkytuje Služby Crowdberry vo vzťahu k Spoločnostiam, ktoré
v rámci využívania Služby Crowdberry plánujú vydávať alebo ponúkať finančné
nástroje v zmysle § 5 zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných
službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných
papieroch“). Poskytovateľ neposkytuje Služby Crowdberry vo vzťahu
k finančným nástrojom v zmysle Zákona o cenných papieroch, najmä vo
vzťahu k prevoditeľným cenným papierom (§ 8 písm. m) Zákona o cenných
papieroch).

3.

Varovanie o rizikách

3.1.

Investovanie s podporou Poskytovateľa predstavuje pre Investorov riziká,
vrátane rizika likvidity/ilikvidity, nevyplácania dividend/podielov na zisku,
straty investície, zriedenia investície, a malo by sa diať len ako časť
diverzifikovaného investičného portfólia Investora. Služba Crowdberry je
určená Investorom - klientom, ktorí musia byť dostatočne spôsobilí tieto riziká
poznať, pochopiť a vyhodnotiť, a s týmto vedomím slobodne na základe svojich
vedomostí, skúseností a finančných schopností vykonávať investičné
rozhodnutia na vlastnú zodpovednosť a riziko. Poskytovateľ si vyhradzuje právo
preveriť dôveryhodnosť, skúsenosti a vedomosti týkajúce sa investovania
a finančnú pozíciu potenciálnych Investorov s cieľom zabezpečiť, aby službu
Crowdberry využívali len osoby, pre ktoré je vhodná. Poskytovateľ však za
žiadnych okolností nevyhodnocuje vhodnosť konkrétnej Investície pre
konkrétneho Používateľa. Každý, kto používa Webstránku alebo Služby
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Crowdberry, berie na vedomie a súhlasí s nasledovným varovaním o rizikách
(body 3.1.1-3.1.10):
3.1.1.

Strata peňažného vkladu: Väčšina spoločností, ktoré hľadajú externé investície
v úvodných etapách (tzv. startupy), časom zlyhá. Keď do nich Investor
investuje svoje peniaze, je skôr pravdepodobné, že tieto peniaze stratí, než že
sa zhodnotia. Pri spoločnostiach v neskorších etapách vývoja (segment malých
a stredných podnikov) je síce pravdepodobnosť zlyhania štatisticky nižšia, no
stále existuje riziko straty celej investície. Investor je povinný to brať do úvahy
pri rozhodovaní sa o investovaní. Investor by nemal investovať viac peňazí, než
si môže dovoliť stratiť bez toho, aby sa zmenil jeho životný štandard.
Vyslovene neodporúčame komukoľvek investovať požičané peniaze.

3.1.2.

Investičné riziko: Investor je povinný brať do úvahy, že hodnota jeho
investícií do Spoločností fluktuuje a nemožno dať žiadnu záruku ich
zhodnotenia. Hodnota investícií a výnos z nich môže padnúť a neexistuje
žiadna záruka, že Investor dostane svoje investície alebo ich časť späť. Každá
investícia do Spoločností by sa mala vnímať ako dlhodobá ilikvidná investícia.
Pohľadávky Investorov voči Spoločnostiam sú nezabezpečené a sú podradné
voči pohľadávkam všetkých veriteľov. Hodnota investície, jej zhodnotenie a
návrat a úspech či neúspech spoločnosti sú závislé od mnohých premenných,
z ktorých mnohé sú špecifické pre danú investíciu a podnikanie, no mnohé sú
externého charakteru. Schopnosť Investora predať svoj podiel na Spoločnosti
bude závisieť od vôle potenciálneho záujemcu o daný podiel kúpiť ho za
prijateľnú cenu. Môže byť pre Investora zložité takého kupujúceho nájsť.

3.1.3.

Ilikvidita (neschopnosť premeniť investíciu v krátkom čase bez straty hodnoty
na peniaze): Všetky investície uskutočnené cez Crowdberry sú vysoko
ilikvidné. Existuje len veľmi obmedzený sekundárny trh pre podiely v
Spoločnostiach - startupoch. To znamená, že je nepravdepodobné, že sa
Investorovi podarí predať jeho podiely v týchto Spoločnostiach, dokým
Spoločnosť nebude kúpená inou spoločnosťou alebo dokým nebude uvedená na
burzu. Aj v prípade úspešných Spoločností - startupov - môže trvať roky, kým
sa uskutoční uvedenie na burzu alebo kúpenie inou spoločnosťou a kým sa daná
investícia zhodnotí. Hoci je likvidita podielov v segmente malých a stredných
podnikov a nehnuteľností vyššia ako v prípade startupov, je stále významne
obmedzená.

3.1.4.

Obmedzená prevoditeľnosť: Priame alebo nepriame podiely, ktoré Investori
nadobudnú v Spoločnostiach, majú obvykle obmedzenú prevoditeľnosť, čo
obvykle znamená, že na prevod podielu Investora sa bude vyžadovať súhlas
väčšiny ostatných spoločníkov Spoločnosti (súhlas valného zhromaždenia
Spoločnosti). Zároveň ostatní spoločníci Spoločnosti obvykle majú predkupné
právo na podiel Investora v prípade, že Investor plánuje svoj podiel predať
tretej strane.

3.1.5.

Vzťahujúce sa najmä na startupy: Zriedkavé vyplácanie podielov na zisku:
Spoločnosti - startupy - zriedkavo platia dividendy (podiely na zisku),
nakoľko potrebujú kapitál na svoj rozbeh. To znamená, že keď Investor
investuje do týchto Spoločností, je nepravdepodobné, že uvidí akýkoľvek
návrat investície alebo zisk, dokým svoj podiel nepredá, hoci by bola spoločnosť
úspešná. Aj v prípade veľmi úspešných spoločností môže trvať roky, kým sa
vyplatia prvé dividendy/podiely na zisku. Hoci neexistujú záruky, že malé
a stredné podniky (MSP) a realitné projekty budú vyplácať dividendy alebo
podiely na zisku, pravdepodobnosť takej udalosti sa považuje za vyššiu ako
v prípade startupov.

3.1.6.

Vzťahujúce sa najmä na startupy: Chýbajúca história ponúkaných spoločností:
Z povahy Spoločností – startupov – vyplýva, že nemajú žiadnu alebo majú len
veľmi krátku operatívnu históriu, z ktorej by sa dal predpokladať
pravdepodobný vývoj. MSP majú obvykle dlhšiu operatívnu históriu ich
minulých výkonov.

3.1.7.

Minulé výkony a predpovede nie sú indikátormi budúcich výkonov: Nikto by sa
nemal spoliehať na minulé výkony ako indikátor alebo garanciu budúcich
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výkonov. Predpovede
výkonov.

nie
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spoľahlivým

indikátorom

budúcich

3.1.8.

Vzťahujúce sa najmä na startupy: Závislosť od konateľov/predstavenstva:
Väčšina Spoločností – startupov – je závislá od ľudí, ktorí ich iniciovali
a ktorí sa následne stávajú (ostávajú) konateľmi alebo členmi
predstavenstva. Od ich zotrvania v Spoločnosti - startupe - a motivácie je do
veľkej miery závislý úspech týchto Spoločností.

3.1.9.

Riedenie (pokles podielu na základnom imaní pri dodatočnom zvýšení
základného imania, anglicky: dilution): Investícia, ktorú urobí investor cez
Crowdberry, môže byť potenciálne zriedená. To znamená, že ak bude
neskôr Spoločnosť hľadať dodatočné financovanie, zvýši základné imanie
prevzatím záväzku na nový vklad/upísaním nových akcií novým investorom a
tým pádom percentuálne vyjadrenie podielu Investora na základnom imaní
spoločnosti poklesne, hoci absolútne vyjadrenie veľkosti obchodného podielu
tým môže narásť. Akékoľvek podobné zvýšenie imania bude predmetom
hlasovania spoločníkov v zmysle spoločenskej zmluvy/stanov Spoločnosti a
Zmluvy medzi spoločníkmi/akcionármi. Tieto nové podiely/akcie môžu mať
prednostné práva týkajúce sa podielov na zisku/dividend, práva prednostného
predaja a ďalšie prednostné práva. Investícia môže byť predmetom riedenia aj
v prípade, ak sa udelia opcie (práva na akvizíciu podielov/akcií) zamestnancom
Spoločnosti či iným spriazneným osobám.

3.1.10.

Diverzifikácia: Investovanie do spoločností by malo byť súčasťou
diverzifikovaného portfólia skúseného investora. To znamená, že
Investor by mal radšej investovať len menšie množstvá do viacerých
Spoločností ako väčšie množstvá do jednej dvoch Spoločností. Zároveň
investície do Spoločností ako triedy kohokoľvek aktív by mali byť len malou
časťou jeho celkových investícií a investovaného kapitálu s väčšinou
investovaného kapitálu v bezpečnejších a likvidnejších aktívach.

4.

Fungovanie služby Crowdberry

4.1.

Po vytvorení Používateľského účtu Investora môže Používateľ používať
Platformu a môže sa stať Investorom za splnenia Podmienok. Po vytvorení
Používateľského účtu Podnikateľa môže Podnikateľ používať Platformu za
splnenia Podmienok.

4.2.

Investor môže prehliadať Platformu so zverejnenými Kampaňami a môže sa
rozhodnúť investovať podľa podmienok uvedených v jednotlivých Kampaniach,
týchto Podmienok a špecifických podmienok investície a vstupu do konkrétnej
Spoločnosti. Vzhľadom na lokalizovanú prítomnosť Crowdberry nebudú všetky
zverejnené kampane k dispozícii aj v angličtine.

4.3.

Podnikateľ môže vystupovať na Platforme len, ak má riadne oprávnenie konať
v mene a za Spoločnosť, ktorú zastupuje. Toto sa preukazuje originálom alebo
overenou kópiou aktuálneho výpisu z obchodného registra a/alebo notársky
overeným plnomocenstvom. Vždy dochádza k fyzickému overeniu identity
konajúceho Podnikateľa a prístupových údajov k jeho Používateľskému účtu.
Podnikateľ môže v spolupráci s Poskytovateľom nahrať na Platformu
Dokumentáciu o Spoločnosti a Marketingové materiály, z ktorých časť po
základnej revízii Poskytovateľ Platformy zverejní na Platforme spolu s detailmi
Kampane. Podnikateľ je povinný poskytnúť bezodkladnú súčinnosť počas celého
procesu získavania Investícií, t.j. od nahratia Dokumentácie o Spoločnosti za
účelom procesu Due Diligence a Marketingové materiály až po dodanie
potvrdení o vykonaní zápisu do Obchodného registra SR alebo iného
ekvivalentného registra obchodných spoločností (ďalej len "obchodný
register") v prípade úspešne zrealizovanej investície.

4.4.

Špecifické podmienky investície a vstupu do Spoločnosti
Jednotlivé Kampane obsahujú špecifické podmienky investície a vstupu do
Spoločnosti (ďalej len "Term Sheet"). Tieto podmienky sú spravidla nezáväzné
s výnimkou častí o mlčanlivosti, nákladoch, záväznosti, rozhodnom práve a
jurisdikcii a podliehajú ďalším negociáciám so Spoločnosťou s podporou
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Poskytovateľa. Investor je povinný venovať Term Sheetu pozornosť, nakoľko
definuje navrhované fungovanie Spoločnosti a spoločníkov/akcionárov po jeho
vstupe do Spoločnosti, ak sa tak rozhodne.
4.5.

Indikácia záujmu investovať
Indikácia záujmu Používateľa investovať vzniká momentom, keď ako prihlásený
Používateľ (Používateľský účet Investora) určí na Platforme na stránke danej
Kampane príslušnú výšku indikácie Investície. Indikáciu záujmu investovať
môže Používateľ odvolať, znižovať alebo navyšovať kedykoľvek do Konca
Kampane. Poskytovateľ môže kontaktovať Používateľa, ktorý indikoval záujem
investovať, s poskytnutím informácií o ďalšom postupe a procese Služby
Crowdberry, ktorá sa uskutočňuje spravidla mimo Platformu.

4.6.

Používateľ môže uskutočniť indikáciu záujmu na Platforme, pričom berie na
vedomie podmienky uvedené v priloženom Term Sheete. Poskytovateľ vyzve
Používateľa, ktorý indikoval záujem investovať, aby pristúpil k rokovaniam o
investovaní príslušnej indikácie Investície, podľa podmienok Term Sheetu, ak
jednotliví Investori spolu pri Konci Kampane dosiahli aspoň úroveň
Minimálneho množstva investícií (t.j. aspoň 80% Cieľovej investície).
Rokovania majú viesť k vstupu Investora ako spoločníka/akcionára do
Spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje Investíciu a Investora prijať za podmienok
definovaných v Term Sheete po úspešnom rokovaní, a to vtedy, ak jednotliví
Investori spolu pri Konci Kampane dosiahli aspoň úroveň Minimálneho
množstva investícií (t.j. aspoň 80% Cieľovej investície), s výhradami
uvedenými v týchto Podmienkach.

4.7.

Crowdberry sprostredkuje partnerskú advokátsku kanceláriu, ktorá
v spolupráci s Crowdberry zabezpečí spracovanie transakcie – realizáciu
Investícií pre Spoločnosť a Investorov – na mieru štruktúre jednotlivých
Investícií a požiadavkám Spoločnosti a Investorov. Náklady na transakčné
právne služby sú nákladom Spoločnosti.

4.8.

Zmluva so Spoločnosťou
Po zadaní Kampane na Platforme s cieľom získať od Investorov Investície do
Spoločnosti, vzniká medzi Spoločnosťou, ktorú zastupuje Podnikateľ, a
Poskytovateľom Zmluva o poskytovaní služieb a poradenstva (ďalej len
„Zmluva“) podľa týchto Podmienok, ak sa Poskytovateľ so Spoločnosťou
nedohodne inak. Poskytovateľ podľa tejto Zmluvy odplatne poskytuje
Spoločnosti služby spočívajúce v poradenstve pri štruktúrovaní a príprave
Kampane, Dokumentácie
o Spoločnosti
a Marketingových
materiálov,
finančnom štruktúrovaní a transakčnom poradenstve. Spoločnosť platí
Poskytovateľovi Odmenu za služby, ktoré tvoria predmet Zmluvy (časť Služby
Crowdberry), vo výške 8% z celkovej sumy zrealizovaných Investícií všetkých
Investorov v danej Kampani zadanej Spoločnosťou (ďalej len "Odmena"), ak
sa Poskytovateľ so Spoločnosťou nedohodne inak. Odmena je splatná na
základe elektronickej faktúry so splatnosťou 25 dní odo dňa odoslania faktúry,
pričom faktúra bude odoslaná bezodkladne po realizácii Investícií Investorov
do Spoločnosti (najmä zápis do príslušného registra). Poskytovateľ si
vyhradzuje právo zľavovať z výšky vyššie určenej Odmeny podľa vlastnej
obchodnej stratégie. Poskytovateľ poskytuje Službu Crowdberry Používateľom
- Investorom - bezodplatne, čím nie sú vylúčené prípadné poplatky účtované
za bankové produkty tretích strán, ktoré môžu byť potrebné na vykonanie
Investície, a zmluvné pokuty.
Spoločnosť je oprávnená vo vybraných a odôvodnených prípadoch odmietnuť
konkrétneho Investora, pričom v takom prípade sa všetky práva a povinnosť
odmietnutého Investora zrušujú od počiatku a odmietnutému Investorovi
nevzniká žiadny nárok na dokončenie Investície a na náhradu alebo akúkoľvek
kompenzáciu. Za odmietnutú Investíciu nepatrí Poskytovateľovi Odmena. V
prípade odmietnutej Investície Poskytovateľ dohodne so Spoločnosťou a vyvinie
dohodnutú náhradnú aktivitu s cieľom nájsť náhradu za odmietnutú Investíciu.
Spoločnosť je povinná uhradiť Poskytovateľovi dodatočnú odmenu za každé
ďalšie investície, ktoré Spoločnosť alebo jej dcérska spoločnosť (spin-off) obdrží
v priebehu jedného roka odo dňa úspešného alebo neúspešného skončenia
Kampane od Používateľa - Investora alebo iného investora, ktorý bol oslovený
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materiálmi z (ko-)produkcie Poskytovateľa, a to vo forme vkladu do
Spoločnosti, za ktorý obdrží daný investor podiel alebo akcie Spoločnosti, vo
forme konvertibilnej pôžičky/úveru/dlhopisu, ktorý môže byť vymeniteľný za
podiel alebo akcie Spoločnosti alebo v inej forme predstavujúcej návratné alebo
nenávratné peňažné alebo nepeňažné plnenie (ďalej len "Ďalšie investície"),
pričom výška takejto odmeny je 8% z celkovej sumy týchto Ďalších investícií.
Spoločnosť je povinná informovať Poskytovateľa o uskutočnení Ďalšej investície
bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zápisu
do príslušného registra, vydania akcie/dlhopisu alebo podpísania zmluvy o
poskytnutí úveru/pôžičky. Odmena je splatná na základe elektronickej faktúry
so splatnosťou 25 dní odo dňa odoslania faktúry, pričom faktúra bude odoslaná
bez zbytočného odkladu, od kedy sa Poskytovateľ o existencii Ďalšej investície
dozvedel.
4.9.

Služba spájania Investorov
V prípade vybraných Kampaní (v závislosti od právnej formy Spoločnosti)
alebo v prípade väčšieho množstva Investorov bude Poskytovateľ po dohode
so Spoločnosťou (resp. Podnikateľom) poskytovať Službu spájania Investorov,
ktorej cieľom je zjednotiť a posilniť hlas Investorov na úrovni Spoločnosti
a zároveň zjednodušiť administratívu vzťahu Investorov so Spoločnosťou po
Investícii. Súčasťou Služby spájania Investorov je výkon hlasovacích práv
Investorov (prostredníctvom SPV) v Spoločnosti na základe ich pokynov (podľa
väčšinového princípu), poskytovanie pravidelných a nepravidelných výkazov
a aktualizácií o Spoločnosti a administrácia SPV. Služba spájania Investorov sa
riadi špecifickými podmienkami sprístupnenými Investorom pred každým
poskytnutím danej služby Investorom, pričom tieto podmienky budú v súlade
s nasledovnými princípmi:

4.9.1.

Služba spájania Investorov bude poskytovaná a realizovaná výlučne
s cieľom zjednodušiť administratívu a zjednotiť a posilniť výkon práv
Investorov vo vzťahu k Spoločnosti.

4.9.2.

SPV (právnická osoba – obchodná spoločnosť, prostredníctvom ktorej
sa bude Služba spájania Investorov realizovať) bude nezávislou
právnickou osobou bez obchodnej alebo inej prevádzkovej histórie
založenou výlučne za účelom Služby spájania Investorov.

4.9.3.

Jedno SPV bude využité výlučne pre jednu Spoločnosť.

4.9.4.

Poskytovateľ bude mať nárok na výkonnostnú odmenu (teda závislú od
výkonu Investície do Spoločnosti a zosúladenú so záujmami
Investorov) a bude zodpovedný za úhradu bežných nákladov SPV počas
životného cyklu SPV. Investori budú zodpovední za mimoriadne náklady
spojené s SPV.

4.9.5.

Podiely na SPV budú mať významne obmedzenú prevoditeľnosť.

4.10.

Právo na informácie
Poskytovateľ bude mať právo na informácie od Spoločností o ich ďalšom vývoji
umožnenom vďaka zrealizovaným Investíciám, najmä, no nielen, o prípadných
úspechoch
Spoločnosti,
jej
výkone,
štatistikách
(napr.
množstvo
zamestnancov, pobočiek, dcérskych spoločnosti), ďalších prípadných
investíciách a pod. Právo na informácie zahŕňa aj právo Poskytovateľa tieto
informácie publikovať ako marketingové správy spolu s uvedením
Poskytovateľa a jeho služieb. Spoločnosť je povinná tieto informácie
Poskytovateľovi poskytnúť na požiadanie bez zbytočného odkladu, a to
priamym zaslaním informácií alebo odkazu na uverejnený zdroj.

5.

Ochrana súkromia a nakladanie s osobnými údajmi

5.1.

Ochranu súkromia berie Poskytovateľ veľmi vážne a venuje jej maximálnu
pozornosť. Poskytovateľ za žiadnych okolností neobchoduje s osobnými
údajmi Používateľov a neposkytuje ich tretím stranám za ich
marketingovým účelom. Používaním Webstránky a Platformy Používateľ
potvrdzuje, že s týmito podmienkami ochrany súkromia súhlasí a bude sa nimi
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riadiť. Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú spracovávania a ochrany
osobných údajov Používateľov cez túto Webstránku a Platformu
Poskytovateľom a prípadne spriaznenou advokátskou kanceláriou, ktorá môže
pre Používateľov vykonať na základe splnomocnenia príslušné právne úkony.
Podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na webstránky tretích strán, na
ktoré odkazujú linky z webstránky a platformy. Podmienky ochrany súkromia
sa spravujú zákonom č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov v znení podľa
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (ďalej len „Nariadenie“), ktoré
upravujú aj ďalšie práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa vo vzťahu
k spracovávaniu osobných údajov. Poskytovateľ je prevádzkovateľom v zmysle
Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia a jeho kontaktné údaje sú
uvedené v preambule týchto Podmienok.
5.2.

Poskytovateľ zbiera a spracováva osobné údaje Používateľov, ktorí si vytvoria
Používateľský účet. Poskytovateľ spracúva osobné údaje predovšetkým za
účelom (i) poskytovania Služby Crowdberry a Služby spájania Investorov a (ii)
marketingu a skvalitňovania poskytovania služieb, ktoré Poskytovateľ
poskytuje alebo môže poskytovať v budúcnosti, pričom Používateľ nie je
povinný udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely uvedené
v bode (ii). Právnym základom spracúvania osobných údajov Poskytovateľom
je súhlas udelený Používateľom pri vytvorení Používateľského účtu (bod (ii)).
V prípadoch podľa bodu (i) tohto odseku je právnym základom spracúvania
osobných údajov Poskytovateľom plnenie zmluvy (napr. poskytovanie Služby
Crowdberry, uzatvorenie transakčnej dokumentácie) a plnenie zákonnej
povinnosti Poskytovateľa (napr. povinnosti Poskytovateľa vo vzťahu k ochrane
pred financovaním terorizmu a legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

5.3.

Poskytovateľ nie je oprávnený bez súhlasu Používateľa zasielať mu
marketingové oznámenia, newslettre a podobné správy. Poskytovateľ však
môže kontaktovať Používateľa za účelom a na základe plnenia zmluvy (napr.
po indikácii Investície), a to e-mailom, poštou a/alebo telefonicky.

5.4.

Poskytovateľovi môžu byť poskytnuté osobné údaje Používateľov - Investorov
- od partnera Poskytovateľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P. O. Box
42, 850 05 Bratislava 55, za účelom vytvorenia používateľských účtov a
poskytnutia Služby Crowdberry, ak Používateľ udelí separátny súhlas Tatra
banke a.s., resp. inej ním vybranej banke alebo právnickej osobe na
poskytnutie osobných údajov Poskytovateľovi.

5.5.

Rozsah obdŕžaných, zbieraných, spracovávaných a tretím stranám
poskytnutých osobných údajov Používateľa je: meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, výška
Investície a jej zmena a vo vybraných prípadoch, ak tak vyžaduje zákon, aj
rodné číslo. Neposkytnutie týchto osobných údajov znamená nemožnosť
a prerušenie poskytnutia Služby Crowdberry Používateľovi. Používateľ môže
poskytnúť Poskytovateľovi na spracúvanie aj osobné údaje: investičné
preferencie, odkaz na verejný profil na sociálnych médiách, informácia
o zamestnaní alebo podnikaní, ktorých neposkytnutie nepredstavuje
prerušenie poskytovania Služby Crowdberry.

5.6.

Poskytnuté osobné údaje Investora budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté
tretím osobám a príjemcom, a to výlučne nasledovným subjektom:

5.6.1.

Spoločnostiam, do ktorých Investor zamýšľa investovať, a ich
aktuálnym a budúcim spoločníkom/akcionárom a konateľom, a to až
potom, ako konkrétny Investor prejaví záujem investovať do
Spoločnosti,

5.6.2.

advokátskej kancelárii, ak zabezpečuje v mene Investora jeho vstup
do Spoločnosti a s tým spojené právne úkony,

5.6.3.

dodávateľským a konzultačným spoločnostiam Poskytovateľa, ak
dodávky a konzultácie priamo súvisia so Službou Crowdberry alebo
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inou súvisiacou službou
spájania Investorov),

poskytovanou

Poskytovateľom

(Služba

5.6.4.

registrovému
zapisovaných
Spoločnosti,

súdu, ktorý je príslušný na vykonanie zápisu
skutočností súvisiacich so vstupom Investora do

5.6.5.

inému orgánu verejnej moci alebo právnickej osobe, ktorí vedú
osobitné registre, do ktorých musí byť Investor zapísaný v súvislosti
s Investíciou do Spoločnosti (napr. centrálny depozitár cenných
papierov),

5.6.6.

pričom vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov sa
nachádzať aj mimo územia SR v iných členských štátoch EÚ.

môžu

5.7.

Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, budú
zverejnené vo verejnom obchodnom registri v prípade účasti v SRO. Účasť
Klienta v Spoločnosti (SRO, prípadne iná právna forma) je verejne známou a
prístupnou informáciou. Obdobný rozsah osobných údajov sa poskytne
centrálnemu depozitárovi v prípade vedenia zoznamu akcionárov (JSA).

5.8.

Používateľ - Investor pri registrácii udeľuje súhlas so spracovávaním a
poskytovaním svojich osobných údajov tretím stranám Poskytovateľovi v
rozsahu a za podmienok uvedených v týchto Podmienkach. Používateľ Investor udeľuje tento súhlas na dobu používania a poskytovania Služby
Crowdberry a je kedykoľvek oprávnený svoj súhlas odvolať e-mailom na
info@crowdberry.eu, čo má za následok zastavenie poskytovania Služby
Crowdberry.

5.9.

Používateľ – fyzická osoba - má nasledovné práva vo vzťahu k Poskytovateľovi:
(i) právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa
Používateľa, (ii) právo na bezodplatné vyhotovenie kópie osobných údajov
Používateľa, ktoré Poskytovateľ spracoval, (iii) právo na opravu, spresnenie,
vymazanie (právo na zabudnutie) alebo obmedzenie spracúvania osobných
údajov Používateľa Poskytovateľom, pričom využitie tohto práva môže mať za
následok prerušenie alebo ukončenie poskytovania Služby Crowdberry zo
strany Poskytovateľa, (iv) právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaním), (v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Poskytovateľom, (vi) právo na prenosnosť osobných údajov, (vii) právo podať
sťažnosť voči Poskytovateľovi dozornému orgánu, (viii) právo získať od
Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho
(Používateľa) týkajú, a ak tomu tak je, (ix) právo získať prístup k týmto
osobným údajom a informáciám, ako účel spracúvania, kategórie získaných
údajov a zoznam príjemcov, ktorým boli poskytnuté. Používateľ – fyzická osoba
– môže uplatniť svoje práva v zmysle tejto časti 5 Podmienok zaslaním e-mailu
na info@crowdberry.eu s informáciou o tom, že si uvedené právo(a)
uplatňujete.

5.10.

Dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov Poskytovateľom je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk.

5.11.

Deň, od kedy je Poskytovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje, je
15.8.2015. Poskytovateľ je spoločným prevádzkovateľom v zmysle čl. 26
Nariadenia s Crowdberry s.r.o., Jindřišská 939/20, Nové Město 110 00 Praha
1, Česká republika, IČO: 057 84 972, zapísaná v C 270755 vedená u Městského
soudu v Praze, ktorá je 100%-ná dcérska spoločnosť Poskytovateľa.

5.12.

Poskytovateľ na Webstránke používa cookies. Používaním Webstránky
Používateľ súhlasí s použitím cookies na Webstránke. Cookies sú malé súbory,
ktoré si prehliadač Používateľa stiahne a ktoré zabezpečujú fungovanie
niektorých funkcionalít Webstránky, napríklad overenie identity Používateľa,
odhalenie falošných Používateľských účtov a pod. Používateľ môže cookies
kedykoľvek vymazať zo svojho zariadenia cez prehliadač. Vymazaním cookies
môže dôjsť k zhoršeniu niektorých funkcionalít Webstránky. Okrem cookies
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Poskytovateľ používa na Webstránke ďalšie štandardné analytické nástroje na
sledovanie užívateľského správania na anonymizovanej báze.
5.13.

V prípade, že Používateľ alebo Spoločnosť na Platforme alebo Webstránke
sprístupní osobné údaje tretích strán, prehlasuje a zaručuje sa Poskytovateľovi,
že získal súhlas so sprístupnením týchto osobných údajov v rozsahu
sprístupnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

6.

Mlčanlivosť

6.1.

Všetky informácie súvisiace so Službou Crowdberry, ktoré neboli niektorou zo
strán zverejnené na Webstránke (nie na Platforme), alebo nie sú všeobecne
známe, sa považujú za dôverné. Žiadna informácia zverejnená Používateľmi na
Webstránke nemôže byť považovaná za dôvernú. Podnikateľ je povinný určiť
rozsah informácií a dokumentov, (i) ktoré možno zverejniť na Webstránke pre
verejnosť, (ii) ktoré možno zverejniť na Platforme (budú k dispozícii iným
prihláseným Používateľom - Investorom, nie Podnikateľom) s vyznačením
dôvernosti vo vzťahu k Investorom a Poskytovateľovi, a (iii) ktoré poskytne
výhradne Poskytovateľovi, považuje za dôverné a majú slúžiť výlučne na
posúdenie stavu Spoločnosti.

6.2.

Poskytovateľ a Používatelia sú povinní podniknúť všetky opatrenia, aby sa
zachoval štatút dôvernosti dôverných informácií. To znamená najmä používať
a aplikovať dôverné informácie výlučne pre účely súvisiace s rozhodovaním sa
o Investíciách a pristupovať k Informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli
zverejnené ani poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou osobných poradcov
zaviazaných povinnosťou mlčanlivosti v rovnakom rozsahu a ani aby neboli
použité na iný účel ako na rozhodovanie sa o Investíciách a súvisiace úkony.

6.3.

Poskytovateľ nie je za žiadnych okolností zodpovedný za porušenie povinnosti
mlčanlivosti o dôverných informáciách Používateľmi.

6.4.

Používatelia sa zaväzujú dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k
úniku dôverných informácií obsiahnutých vo výzve, najmä aby nedošlo k:

6.4.1.

odovzdaniu informácií tretej osobe,

6.4.2.

zverejneniu informácií,

6.4.3.

rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií,

6.4.4.

prístupu k informáciám neoprávnenými osobami,

6.4.5.

úniku informácií akýmkoľvek, aj nedbalostným konaním Používateľa
(prípadne osôb, ktorým umožnil prístup k dôverným informáciám).

6.5.

Akékoľvek dôverné informácie je možné použiť inak ako pre účely rozhodovania
sa o Investíciách len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany,
ktorá je oprávneným držiteľom alebo vlastníkom týchto informácií. V prípade
pochybností o účele použitia dôverných informácií sa predpokladá, že je
potrebný na ich použitie predmetný súhlas.

7.

Ochrana práv duševného vlastníctva

7.1.

Všetok obsah a informácie zverejnené na Webstránke a Platforme s výnimkou
obsahu zverejneného Používateľmi sú chránené právami duševného
vlastníctva, ochrannými známkami, ktorých držiteľom je Poskytovateľ alebo sú
predmetom jeho obchodného tajomstva. Používatelia nemôžu bez predošlého
písomného súhlasu tieto informácie a obsah reprodukovať, sprístupňovať tretím
stranám a/alebo zverejňovať ďalej, ak nie je v týchto podmienkach uvedené
inak.

7.2.

Obsah zverejnený na Webstránke a Platforme Používateľmi je chránený
právami duševného vlastníctva alebo ochrannými známkami jednotlivých
Používateľov (resp. spriaznenými tretími osobami), resp. sú predmetom ich
obchodného tajomstva. Používatelia nemôžu tieto informácie a obsah

Podmienky používania služby Crowdberry verzia 1.5

11

reprodukovať, sprístupňovať tretím stranám a/alebo zverejňovať ďalej, ak nie
je v týchto podmienkach uvedené inak.
7.3.

Používatelia zverejnením obsahu na Webstránke a Platforme udeľujú
Poskytovateľovi neobmedzenú a bezplatnú licenciu na používanie,
sprístupnenie tretím stranám - Používateľom a republikáciu zverejneného
obsahu, vrátane najmä Dokumentácii o Spoločnosti, Marketingových
materiálov, súvisiacich autorských diel, log, fotografií, prezentácií a ďalších
súvisiacich diel či informácií, za účelom poskytovania Služby Crowdberry. Tým
nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti.

8.

Vylúčenie zodpovednosti

8.1.

Obsah Webstránky a Platformy je pripravený s najväčšou starostlivosťou a
pozornosťou. Napriek tomu Poskytovateľ negarantuje a nepreberá žiadnu
zodpovednosť za obsah a povahu informácií, ktoré sú publikované na
Webstránke a Platforme. Poskytovateľ nepozná a neskúma osobnú situáciu
Používateľov, za žiadnych okolností nedokáže a nemôže vyhodnotiť a ani
nevyhodnocuje vhodnosť akejkoľvek Používateľmi plánovanej investície. Z toho
dôvodu Poskytovateľ nezaručuje vhodnosť informácie uvedenej na Webstránke
a Platforme pre Používateľa a jeho situáciu, nepreberá a vylučuje zodpovednosť
za Investície uskutočnené na základe týchto uvedených informácií.
Poskytovateľ však pripravuje zrozumiteľnú informáciu o Investícii každej
Kampane sprístupnenej Platformy. Všetky informácie uvedené v informácii o
Investícii a jednotlivých Kampaniach sú k dispozícii na overenie Investorom.

8.2.

Poskytovateľ sleduje obsah informácií, ktoré zverejňujú na Webstránke a
Platforme Používatelia a odstráni alebo zablokuje prístup Používateľov k tým
informáciám, ktoré sú zavádzajúce, zjavne nesprávne, nezákonné, majú
diskriminačný, rasistický, ofenzívny obsah, obsah nabádajúci k porušovaniu
zákonov alebo smerujúci k potláčaniu ľudských práv. Poskytovateľ má
výhradné právo určiť, ktoré informácie a obsah spadajú pod popis podľa
predošlej vety. Používatelia sú povinní informovať Poskytovateľa, ak objavia na
Webstránke a Platforme informácie alebo obsah, ktorý je popísaný v prvej vete
tohto bodu. Za akékoľvek informácie a obsah zverejnený Používateľmi na
Webstránke a Platforme však Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, ale
Poskytovateľ vyvinie maximálnu snahu podľa najlepšieho svedomia a vedomia,
aby zabránil výskytu informácií podľa prvej vety tohto bodu.

8.3.

Poskytovateľ je pri poskytovaní Služby Crowdberry závislý od množstva
technických nástrojov a služieb, ktoré sú poskytované tretími stranami (napr.
internet, cloudové služby a pod.) a nad ktorými nemá žiaden vplyv. Z tohto
dôvodu je vylúčená zodpovednosť a záruka Poskytovateľa za poskytovanie
Služby Crowdberry a prístup na Webstránku a Platformu z dôvodu
nedostupnosti služieb poskytovaných tretími stranami.

8.4.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a straty (vrátane ušlého
zisku) používateľov alebo tretích strán v dôsledku výpadku Služby Crowdberry,
Platformy alebo Webstránky. Jedinou výnimkou je prípad úmyselného
porušenia povinností alebo porušenia povinností z dôvodu hrubej nedbanlivosti
zo strany Poskytovateľa.

8.5.

Akákoľvek zodpovednosť za škody uplatnená u Poskytovateľa všeobecne
neprekročí priamu škodu, ktorú Používateľ preukázateľne utrpel. Náhrady
škody nikdy neprekročí 100,- EUR (slovom: sto Eur). Poskytovateľ nikdy
nebude zodpovedný za akékoľvek nepriame škody utrpené Používateľom.
Akákoľvek škoda musí byť zmluvnými stranami bez pochýb dokázaná.

8.6.

Poskytovateľ nebude zodpovedný za škody alebo straty spôsobené uvedením
nesprávnych alebo nepravdivých údajov Používateľom pri vytváraní
Používateľského účtu.

8.7.

Poskytovateľ nebude zodpovedný za škody alebo straty, ak správca dane nedal
Investorovi súhlas s nadobudnutím obchodného podielu v Spoločnosti.
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9.

Vznik, trvanie, pozastavenie účinnosti a zánik zmlúv

9.1.

Zmluva sa uzatvára a Používateľský účet sa vytvára na dobu neurčitú.
Používateľ môže vypovedať zmluvu zaslaním e-mailu s napísanou výpoveďou
na info@crowdberry.eu, pričom v takom prípade zmluva zanikne uplynutím 7
dní odo dňa doručenia e-mailu, v rovnakej lehote dôjde aj k zrušeniu
Používateľského účtu. Nemožno však zrušiť Používateľský účet a vypovedať
zmluvu, ak práve prebieha Kampaň naviazaná na Používateľský účet
(Podnikateľ) alebo ak sa Používateľ (predmetného Používateľského účtu Investora) zaviazal k Investícii (t.j. v lehote 48 hodín pred Koncom Kampane s
uvedením Investičných právnych dokumentov).

9.2.

Poskytovateľ Platformy má právo kedykoľvek bez predošlého oznámenia alebo
výzvy na nápravu vypovedať zmluvu s okamžitými účinkami a/alebo vylúčiť
Používateľa z Platformy a používania Služby Crowdberry a/alebo odstrániť
všetok obsah Používateľa a zabrániť mu k vstupu na Platformu a Službu
Crowdberry, ak:

9.2.1.

Používateľ nesplní akúkoľvek zo svojich povinností podľa týchto
Podmienok a/alebo zmlúv alebo nesplní ich úplne alebo na čas,

9.2.2.

Používateľ neakceptuje zmenu Podmienok,

9.2.3.

sa Poskytovateľ po uzatvorení zmlúv dozvie o skutočnostiach, ktoré
nasvedčujú tomu, že Používateľ nebude schopný splniť svoje
povinnosti,

9.2.4.

sa okolnosti poskytovania Služby Crowdberry zmenia do tej miery, že
bude nemožné pre Poskytovateľa pokračovať v poskytovaní Služby
Crowdberry a napĺňaniu svojich povinností alebo by nebolo spravodlivo
možné od Poskytovateľa požadovať pokračovanie v poskytovaní Služby
Crowdberry a napĺňanie svojich povinností,

9.2.5.

sa Poskytovateľ dozvie, že Používateľ publikoval na Webstránke
a/alebo Platforme obsah, ktorý je diskriminačný, rasistický, ofenzívny,
nabádajúci k porušovaniu zákonov, smerujúci k potláčaniu ľudských
práv alebo inak podobným spôsobom neakceptovateľný,

9.2.6.

sa Poskytovateľ dozvie, že Používateľ publikoval na Webstránke
a/alebo Platforme obsah, ktorý je chránený právami duševného
vlastníctva tretích strán,

9.2.7.

bol na majetok Používateľa vyhlásený
reštrukturalizácia,
alebo
bolo
začaté
reštrukturalizačné konanie.

konkurz, povolená
konkurzné
alebo

9.3.

Pri postupe podľa bodov 9.2 až 9.2.7 Poskytovateľ nie je zodpovedný za
akékoľvek straty a škody spôsobené Používateľovi, vrátane ušlého zisku, ktoré
tým Poskytovateľovi mohli vzniknúť. Poskytovateľ je však v takých prípadoch
oprávnený požadovať náhradu škody od Používateľa, zablokovať prístup
Používateľa na Platformu a odstrániť obsah, ktorý na Platforme Používateľ
publikoval.

9.4.

Poskytovateľ nie je povinný splniť povinnosti voči Používateľovi, ak je v plnení
Používateľovi bránené alebo ak je také plnenie závislé od okolností, ktoré sú
mimo moci Poskytovateľa.

9.5.

V prípade, že tieto Podmienky obsahujú ustanovenia, ktoré sú vo vzťahu k
Používateľovi, ktorý je spotrebiteľom, neprijateľnou podmienkou v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov, takéto ustanovenia sa na vzťah
medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorý je spotrebiteľom, nebudú
uplatňovať.

9.6.

Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy s
účinnosťou od doručenia odstúpenia Poskytovateľovi do 14 dní odo dňa
uzavretia zmluvy o poskytnutí Služby Crowdberry zaslaním formuláru, ktorý je
k dispozícii na Webstránke na e-mail info@crowdberry.eu. Lehota na
odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľom,
zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako
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uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie
je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto odseku, ak sa už začalo
poskytovanie Služby Crowdberry na základe objednávky Používateľa, ktorý je
spotrebiteľom, pričom tento Používateľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne
poučený o tom, že vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby Crowdberry v rozsahu jeho
objednávky.

10.

Záverečné ustanovenia

10.1.

Tieto Podmienky môže Poskytovateľ kedykoľvek aktualizovať, zmeniť, vylepšiť,
upraviť alebo opraviť z dôvodov: (i) dosiahnutia súladu s aktuálnym právnym
stavom, a (ii) zosúladenia právnych procesov s reálnym fyzickým procesom
poskytovania Služby Crowdberry, ak sa tento proces v odôvodnených
prípadoch zmení. Pri každej takejto zmene týchto Podmienok Poskytovateľ
informuje e-mailom Používateľa, pričom nadobudnutie účinnosti zmeny
Podmienok nastáva odoslaním e-mailu. Povinnosť kontrolovať si doručené emaily a prípadné zmeny týchto Podmienok leží na Používateľovi. Ak Používateľ
pokračuje v používaní tejto Webstránky alebo Platformy po zmene týchto
Podmienok znamená to, že akceptoval dané zmeny.

10.2.

Okrem z dôvodov podľa predošlého odseku môže Poskytovateľ tieto Podmienky
aktualizovať, zmeniť, vylepšiť, upraviť alebo opraviť aj z iných dôvodov, než sú
uvedené v bode 10.1 Podmienok. Pri každej takejto zmene týchto Podmienok
Poskytovateľ informuje e-mailom Používateľa, pričom nadobudnutie účinnosti
takejto zmeny Podmienok nastáva 3. dňom odo dňa odoslania e-mailu.
Povinnosť kontrolovať si doručené e-maily a prípadné zmeny týchto Podmienok
leží na Používateľovi. Ak Používateľ s takouto zmenou Podmienok nesúhlasí,
má možnosť zrušiť svoj Používateľský účet a vypovedať tak zmluvu, ktorou je
používaním Služby Crowdberry viazaný. Ak Používateľ pokračuje v používaní
tejto Webstránky alebo Platformy po zmene týchto Podmienok znamená to, že
akceptoval dané zmeny. Ak nedošlo k vyrovnaniu záväzkov pred prípadným
vypovedaním zmluvy podľa tohto odseku, ich vyrovnanie sa riadi podľa
predošlej verzie Podmienok platnej a účinnej v čase pred zmenou Podmienok,
ktorá viedla k vypovedaniu zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. K
zrušeniu účtu dôjde až po vyrovnaní vzájomných záväzkov. Poskytovateľ nie je
oprávnený jednostranne zvyšovať výšku Odmeny podľa bodu 4.8 Podmienok,
pričom akékoľvek zvýšenie Odmeny musí byť potvrdené Spoločnosťou písomne
alebo registrovaným e-mailom Spoločnosti. Kampaň, ktorá sa začala za
účinnosti predošlej verzie Podmienok, pokračuje v režime predošlej verzie
Podmienok, ktorá upravuje vzťah medzi Používateľom a Poskytovateľom.

10.3.

Všetky zmluvné pokuty uvedené v týchto Podmienkach sú splatné do 25 dní
odo dňa nasledujúceho po dni, kedy nastalo porušenie týchto Podmienok, ktoré
oprávňuje k udeleniu pokuty, ak Podmienky neurčujú inak. Pokuty sú splatné
na základe faktúry, ktorú Poskytovateľ vyhotoví a odošle porušiteľovi
Podmienok do 5 dní odo dňa, kedy nastalo porušenie týchto Podmienok, ktoré
oprávňuje k udeleniu pokuty, ak Podmienky neurčujú inak.

10.4.

Všetky faktúry podľa týchto Podmienok sa budú doručovať výhradne v
elektronickej forme na e-mail, ktorý Používateľ zadal do svojho
Používateľského účtu.

10.5.

Používateľský účet je určený výhradne len Používateľom, ktorí boli pozvaní
alebo akceptovaní na účasť na Platforme. Zakazuje sa prevod alebo prechod
Používateľského účtu.

10.6.

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo
neúčinným, nedotkne sa to ostatných ustanovení týchto Podmienok.

10.7.

Všade, kde sa uvádza pomenovanie subjektu alebo objektu v jednotnom alebo
množnom čísle, rozumie sa tým jednotné aj množné číslo, pokiaľ z kontextu
nevyplýva niečo iné. Ak sa niekde Podmienkach uvádzajú skutočnosti viažuce
sa na spoločnosť s ručením obmedzeným, analogicky platia a aplikujú sa aj pre
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akciovú spoločnosť (napr. obchodný podiel - akcie,
predstavenstva a pod.), ak z kontextu nevyplýva niečo iné.

konateľ

-

člen

10.8.

Tieto Podmienky sú všeobecnými obchodnými podmienkami podľa osobitného
právneho predpisu.

10.9.

Právne vzťahy neupravené v týchto Podmienkach alebo ďalších dokumentoch,
ku ktorým sa Používatelia zaviazali, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Vo vzťahu k Spoločnostiam usídleným v Českej republike poskytuje
Služby Crowdberry Poskytovateľ aj prostredníctvom svojej 100%-nej dcérskej
spoločnosti Crowdberry s.r.o., Jindřišská 939/20, Nové Město 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČO: 057 84 972, zapísaná v C 270755 vedená u Městského
soudu v Praze, a to za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v týchto
Podmienkach, ak kogentné právne normy neustanovujú inak, pričom v takých
prípadoch právne vzťahy neupravené v týchto Podmienkach alebo ďalších
dokumentoch, ku ktorým sa Používatelia zaviazali, sa riadia právnym
poriadkom Českej republiky, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

10.10.

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory budú riešiť
predovšetkým dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou
strán, akýkoľvek takýto spor bude predložený na rozhodnutie vecne a miestne
príslušným súdom Slovenskej republiky.

10.11.

Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a anglickom jazyku s
cieľom vyhotoviť obsahovo zhodné verzie. V prípade odlišností medzi
slovenskou a anglickou verziou týchto Podmienok sa použije slovenská verzia.

10.12.

Používateľ prehlasuje, že si tieto Podmienky pozorne prečítal, porozumel im a
vyjadril s nimi súhlas používaním Webstránky a Služby Crowdberry na základe
svojej slobodnej, vážnej a ničím neobmedzenej vôle.
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