
 

 
 
 

TERMS AND CONDITIONS FOR PROVIDING SUPPLY 
PARTNER SERVICES 

 
These Terms and conditions for providing Supply Partner 
Services shall be applicable RTB House Company 
designated in accordance with Country Division Schedule, 
constituting Appendix 1, and Supply Partner specified in 
the Insertion Order. 
 

Chapter 1 - Definitions and Interpretation 
 

The following terms, as used herein, shall have the 
following meaning: 

a) Advertisers – entities for which RTB House 
provides marketing services through serving RTB 
House Ads on the Inventory; 

b) Agreement – Insertion Order and these Terms 
and conditions for providing Supply Partner 
Services  executed by the Supply Partner and RTB 
House Poland Sp. z o.o. or RTB House Company  

 
c) Data Protection Laws – all present and future 

applicable laws and regulations which relate to 
the processing of personal data and privacy in 
the relevant territories  set out in the Country 
Division Schedule; 

d) Inventory – the website(s), Internet – enabled 
applications, mobile apps and other online 
environments containing digital advertising 
space (inventory) that Supply Partner owns or is 
legally authorized to operate and on which 
Supply Partner has authorized RTB House to 
install RTB House Ad Tags; 

e) Panel – online interface made available to Supply 
Partner to access RTB House Ad display statistics; 

 
f) Party(ies) – RTB House and/or Supply Partner; 

 
g) Remuneration – remuneration which is payable 

to the Supply Partner by RTB House; 
h) RTB House – together RTB House Poland Sp. z 

o.o., RTB House S.A. and RTB House Company; 
i) RTB House Ad – any advertisement promoting 

the products of Advertisers, which will be served 
by the RTB House Technology on the Inventory, 
including but not limited to the ad’s images, 

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DODAVATELSKÉHO 
PARTNERA   

 
Tyto Smluvní Podmínky pro poskytování Služeb 
Dodavatelského Partnera se vztahují na společnost RTB 
House Company určenou v souladu s Plánem Rozdělení Zemí, 
který tvoří Dodatek 1, a na Dodavatelského Partnera 
uvedeného v Objednávce Inzerce. 
 

Kapitola 1 - Definice a výklad 
 

Následující, zde použité Podmínky, mají následující 
význam: 
a) Inzerenti - subjekty, kterým společnost RTB House 

poskytuje marketingové Služby  prostřednictvím 
Služby  RTB House Ads v Inventáři; 

b) Dohoda - Objednávka Inzerce a tyto Smluvní 
Podmínky pro poskytování Služeb Dodavatelského 
Partnera  prováděné Dodavatelským Partnerem a 
společností RTB House Poland Sp. z o.o. nebo RTB 
House Company  

c) Zákony o Ochraně Údajů - všechny současné a 
budoucí platné zákony a předpisy, které se týkají 
zpracování osobních údajů a soukromí na příslušných 
územích, které jsou uvedeny v Plánu Rozdělení Zemí; 
 

d) Inventář - webové stránky, internet - aplikace, 
mobilní aplikace a další online prostředí, které 
obsahují digitální reklamní prostor (Inventář), který 
Dodavatelský Partner vlastní nebo je oprávněn 
provozovat a na kterém Dodavatelský Partner 
oprávnil společnost RTB House k instalaci RTB House 
Ad Tags; 

e) Panel - online rozhraní dostupné Dodavatelskému 
Partnerovi pro přístup ke statistikám zobrazení RTB 
House Ad; 

f) Strana (Strany) - RTB House a/nebo Dodavatelský 
Partner; 

g) Odměna - odměna, kterou zaplatí společnost RTB 
House Dodavatelskému Partnerovi; 

h) RTB House - společně RTB House S.A., RTB House 
Poland Sp. z o.o. a RTB House Company 

i) RTB House Ad - jakákoli reklama propagující produkty 
Inzerentů, kterou bude v Inventáři poskytovat RTB 
House Technology, včetně reklamních obrázků, 



 

 
graphics, links, text, data, font or any other 
creative elements; 

j) RTB House Company – RTB House S.A. or RTB 
House S.A. affiliated company, directly or 
indirectly owned or controlled by RTB House 
S.A., which is a recipient of Services provided by 
a Supply Partner, as specified in the Country 
Division Schedule; 

k) RTB House Data – data related to the RTB House 
Ad serving activity on the Inventory;      

l) RTB House Poland Sp. z o.o. - RTB House Poland 
Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw, 
Poland with its principal office located in 
Warsaw, 61/101 Złota Street, registered in the 
register of entrepreneurs under the number 
0000717432; 

m) RTB House S.A. - RTB House S.A. with its 
registered seat in Warsaw, Poland with its 
principal office located in Warsaw, 61/101 Złota 
Street, registered in the register of 
entrepreneurs under the number 0000462115 

n) RTB House Technology – RTB House’s 
performance advertising technology which 
allows the service of  the right RTB House Ad to 
the right user at the right time and the Panel; 

o) Service(s)– Services provided by the Supply 
Partner to RTB House consisting of making 
available digital advertising space (inventory) on 
the Inventory which enables RTB House’s serving 
of RTB House Ads; 

p) Supply Partner - a legal entity, a natural person 
who conducts business activity or an 
organizational entity without legal personality 
but which is granted legal capacity under the 
applicable law, as specified in the Insertion 
Order and which provides Services to RTB House 
Poland Sp. z o.o. or RTB House Company as 
specified in the Country Division Schedule;  

q) Supply Partner Data – data which are collected 
by RTB House through RTB House Tags on the 
Inventory which include any information that 
can be attributed to a user via cookies, device ID 
or other tracking technologies enabling RTB 
House to record events which relates to the 
users’ activity on the Inventory; 

 
r) Tag – cookie-setting and data collection 

software, tags, pixels, cookies, device IDs, web 

grafiky, odkazů, textu, dat, písma nebo jiných 
tvůrčích prvků; 

j) RTB House Company – RTB House S.A. nebo 
přidružená společnost RTB House S.A., která je přímo 
nebo nepřímo vlastněna nebo ovládána společností 
RTB House S.A. a která je příjemcem Služeb 
poskytovaných Dodavatelským Partnerem, jak je 
uvedeno v Plánu Rozdělení Zemí; 

k) RTB House Data – Údaje vztahující se k aktivitě RTB 
House Ad v Inventáři;      

l) RTB House Poland Sp. z o.o. - RTB House Poland Sp. z 
o.o. se sídlem ve Varšavě, Polsko s hlavním sídlem ve 
Varšavě, ulice Złota 61/101, zapsané v obchodním 
rejstříku pod číslem 0000717432; 

 
 
m) RTB House S.A. - RTB House S.A. se sídlem ve Varšavě, 

Polsko s hlavním sídlem ve Varšavě, ulice Złota 
61/101, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem 
0000462115; 

 
n) RTB House Technology - RTB House poskytuje 

reklamní technologii, která umožňuje službu správné 
RTB House Ad ke správnému uživateli ve správnou 
dobu a panelu; 

o) Služba(y) - Služby  poskytované Dodavatelským 
Partnerem společnosti RTB House, které se skládají 
ze zpřístupnění digitálního reklamního prostoru 
(Inventáře) v Inventáři, který umožňuje společnosti 
RTB House poskytovat Služby  RTB House Ads; 

p) Dodavatelský Partner - právnická osoba, fyzická 
osoba, která vykonává podnikatelskou činnost, nebo 
organizační subjekt bez právní subjektivity, který však 
má podle právního řádu nárok na způsobilost k 
právním úkonům, jak je uvedeno v objednávce 
inzerce a který poskytuje Služby  společnosti RTB 
House Poland Sp. z o.o. nebo RTB House Company, 
jak je uvedeno v Plánu Rozdělení Zemí;  

q) Údaje Dodavatelského Partnera  - Údaje, které jsou 
shromažďovány společností RTB House 
prostřednictvím RTB House Tags v Inventáři, který 
obsahují veškeré informace, které lze přiřadit 
uživateli prostřednictvím souborů cookies, ID zařízení 
nebo jiných sledovacích technologií umožňujících 
RTB House zaznamenávat události, které se vztahují 
k činnosti v Inventáři; 

r) Tag (označení) - nastavení cookies a softwaru pro 
sběr dat, tagy, pixely, soubory cookies, ID zařízení, 



 

 
beacons or other similar tracking technologies 
that enable RTB House to monitor or record 
events related to users’ activity on the internet; 
 

s) Terms - these Terms and conditions for providing 
Supply Partner Services which may be modified 
from time to time. Such modification shall be 
applicable starting from the publication of the 
new version of these Regulations on RTB House 
Website, at the address: 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-
service-agreement. 

  
Chapter 2 – Implementation 

 
1. The Supply Partner undertakes to comply with the 

technical requirements and specifications 
provided by RTB House for the purpose of setting 
up the Services to enable proper delivery, display, 
tracking and reporting of RTB House Ads in 
connection with the Inventory. 

2. These technical specifications may require the 
Supply Partner to include code(s), Tags and 
cookies or device IDs provided by RTB House on 
the Inventory. 

3. The Supply Partner is not entitled to modify the 
code(s), Tags, cookies, scripts, device IDs or other 
programming instructions provided by RTB House. 

  
 

Chapter 3 - Measurement and Performance Reports 
 

1. RTB House measures, through its servers, the 
number of impressions and/or clicks and/or other 
metrics necessary for calculating the Supply 
Partner Remuneration under the Agreement. 

2. RTB House’s measurements, which are visible for 
the Supply Partner through the Panel, are final 
and shall prevail over any other measurements, 
except in the case of manifest error. 

3. RTB House grants the Supply Partner access to the 
Panel on a daily basis. Statistics are updated with 
a maximum delay of 48 working hours. 

 
4. The Supply Partner will make every effort to 

provide RTB House with transparent and precise 
data about the Inventory where the RTB House 
Ads are displayed.  

webové majáky nebo jiné podobné sledovací 
technologie, které umožňují společnosti RTB House 
monitorovat nebo zaznamenávat události související 
s aktivitou uživatelů na internetu; 

s) Podmínky - tyto Smluvní Podmínky pro poskytování 
Služeb Dodavatelských Partnerů, které mohou být 
čas od času změněny. Takové změny budou platné od 
zveřejnění nové verze těchto Pravidel na webových 
stránkách RTB House na adrese: 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-
agreement. 

 
 

Kapitola 2 – Zavádění 
 

1. Dodavatelský Partner se zavazuje dodržovat 
technické požadavky a specifikace poskytované 
společností RTB House za účelem nastavení Služeb, 
aby bylo možné řádně dodávat, zobrazovat, sledovat 
a vykazovat RTB House Ads v souvislosti s 
Inventářem. 

2. Tyto technické specifikace mohou vyžadovat, aby 
Dodavatelský Partner zahrnul kód(y), tagy a soubory 
cookies nebo ID zařízení poskytnuté společností RTB 
House v Inventáři. 

3. Dodavatelský Partner není oprávněn modifikovat 
kód(y), tagy, soubory cookies, skripty, ID zařízení 
nebo jiné programovací instrukce poskytované 
společností RTB House. 

 
Kapitola 3 - Zprávy o měření a výkonu 

 
1. Společnost RTB House měří prostřednictvím svých 

serverů počet zobrazení a/nebo kliknutí a/nebo 
jiných ukazatelů potřebných pro výpočet odměny 
Dodavatelského Partnera  podle Dohody. 

2. Měření RTB House, která jsou viditelná pro 
Dodavatelského Partnera  prostřednictvím panelu, 
jsou konečná a mají přednost před jinými měřeními. 
 

3. Společnost RTB House každodenně poskytuje 
Dodavatelskému Partnerovi přístup k panelu. 
Statistiky jsou aktualizovány s maximální prodlevou 
48 pracovních hodin. 

4. Dodavatelský Partner vynaloží veškeré úsilí, aby 
poskytl RTB House transparentní a přesné Údaje o 
Inventáři, ve kterém jsou zobrazeny RTB House Ads.  
 

http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement


 

 
5. RTB House is allowed to share data with its 

Advertisers, including the fact that Supply Partner 
is a source of inventory, the Inventory on which 
RTB House Ads are served, and number of clicks 
generated from specific Inventory. 

  
Chapter 4 - Obligations of the Parties 

 
1. The Supply Partner is exclusively responsible for 

the use and storage of its personal and 
confidential password and ID to the Panel and 
shall immediately notify RTB House in writing of 
any loss or involuntary disclosure thereof. 

2. The Supply Partner is obliged to comply with RTB 
House advertising guidelines as specified in  the 
Appendix 2 to these Terms, which may be 
updated from time to time by RTB House. In case 
of any changes to the guidelines referred herein, 
RTB House shall inform the Supply Partner about 
the changes within 7 (seven) days before the 
effective date of such changes. 

3. The Supply Partner shall not, directly or indirectly, 
generate impressions for or clicks on or related to 
any RTB House Ad, through any automated, 
fraudulent or other invalid means, including but 
not limited to through repeated manual clicks, the 
use of robots or other automated query tools 
and/or computer generated search requests  

 
 

4. RTB House Technology and RTB House Tags shall 
not be commercially exploited or made available 
(sell, license, rent, etc.) by the Supply Partner. 
 

5. The Supply Partner is prohibited from including, 
directly, indirectly or through third parties, RTB 
House Ads in a browser window generated by any 
malware, adware, spyware, P2P application, 
viruses, “Trojan horses”, “computer worms”, 
“time bombs” or data erasers, or any other 
malware which can interfere or disrupt the 
integrity of the RTB House Technology.   

6. It is prohibited to modify, adapt, translate, 
prepare derivative works from, decompile, 
reverse engineer, disassemble or otherwise 
attempt to derive source code from the RTB House 
Technology or RTB House Tags, as well as any 
other software or documentation of RTB House, or 

5. RTB House má právo sdílet data s inzerenty, včetně 
skutečnosti, že Dodavatelský Partner je zdrojem 
Inventáře, Inventář, ve kterém jsou zobrazovány 
reklamy RTB House Ads, a počet kliknutí 
generovaných z konkrétního Inventáře. 

 
Kapitola 4 - Povinnosti Smluvních Stran 

 
1. Dodavatelský Partner je výhradně zodpovědný za 

používání a ukládání osobního a důvěrného hesla a 
identifikačních údajů panelu a neprodleně informuje 
RTB House o jakékoli ztrátě nebo nedobrovolném 
zveřejnění. 

2. Dodavatelský Partner je povinen dodržovat pokyny 
společnosti RTB House pro inzerci, jak je uvedeno v 
Dodatku  2 k těmto Podmínkám, které mohou být čas 
od času aktualizovány společností RTB House. V 
případě jakýchkoliv změn zde uvedených pokynů 
bude společnost RTB House informovat 
Dodavatelského Partnera  o změnách do 7 (sedmi) dní 
před datem účinnosti těchto změn. 

3. Dodavatelský Partner nesmí přímo ani nepřímo 
generovat zobrazení nebo kliknutí na nebo související 
s jakoukoli RTB House Ad, prostřednictvím 
automatizovaných, podvodných nebo jiných 
neplatných prostředků, mimo jiné včetně 
opakovaných manuálních kliknutí, použití robotů 
nebo jiných automatizovaných vyhledávacích 
nástrojů a/nebo požadavků na vyhledávání vytvořené 
počítačem  

4. RTB House Technology a RTB House Tags nesmí být 
komerčně využívány nebo zpřístupněny 
Dodavatelským Partnerem (prodej, licence, pronájem 
atd.). 

5. Dodavatelský Partner má zakázáno přímo, nepřímo 
nebo prostřednictvím třetích Stran zahrnout RTB 
House Ads do okna prohlížeče generovaného 
jakýmkoli malwarem, adwarem, spywarem, P2P 
aplikací, viry, "trojskými koňmi", "počítačovými 
červy", nebo mazáním dat nebo jakýmkoli jiným 
malwarem, který může narušit nebo přerušit integritu 
RTB House Technology.   

6. Je zakázáno upravovat, přizpůsobovat, překládat, 
připravovat odvozená díla, dekompilovat, zpětně 
konstruovat, rozebírat nebo jinak se pokoušet 
odvodit zdrojový kód z RTB House Technology nebo 
RTB House Tags, stejně jako jakýkoli jiný software 
nebo dokumentaci RTB House, nebo vytvářet nebo se 



 

 
create or attempt to create a substitute or similar 
service or product through use of or access to the 
RTB House Technology or proprietary information 
or materials related thereto. 

 
Chapter 5 – Warranties 

 
1.  Except as set out in this clause, RTB House gives 

no warranty or condition, express or implied, with 
respect to any matter, and, in particular, but 
without limitation, expressly disclaims any 
warranties or conditions of non- infringement or 
the quality or fitness for any particular purpose of 
the RTB House Technology. 

2. The Supply Partner warrants and represents to 
RTB House that: 

a) it has the right, power and authority to 
enter into this Agreement and perform its 
obligations as set out herein; 

b) the Inventory is either owned by Supply 
Partner or the Supply Partner is legally 
authorised to operate on such Inventory; 

c) the Inventory complies at all times with all 
applicable laws, statutes, statutory 
instruments, contracts, regulations, 
advertising and marketing codes of practice 
in each of the jurisdictions where RTB 
House Ads are displayed; 

d) the Inventory does not display, reference, 
link to, or endorse any content that is 
against RTB House advertising guidelines; 

e) it shall not provide any data that directly 
identifies an individual, via its data feed or 
otherwise, pursuant to applicable Data 
Protection Laws; 

f) any information provided under the 
Agreement is true, accurate, complete and 
current; 

g) the Inventory is not directed to children 
under the age of 16 (sixteen); 

h) the Supply Partner does not, directly or 
indirectly, collect information from users 
known by Supply Partner to be under the 
age of 16 (sixteen); 

i) the Supply Partner does not use any service 
to select or target RTB House Ads  based on: 
the knowledge  or interference that the 
user is under the age of 16 (sixteen), user’s 

pokoušet vytvořit náhradní nebo podobnou službu 
nebo produkt prostřednictvím použití nebo přístupu 
k RTB House Technology nebo k vlastnickým 
informacím nebo souvisejícím materiálům. 

 
Kapitola 5 – Záruky 

 
1. S výjimkou ustanovení uvedených v této doložce 

společnost RTB House neposkytuje žádnou záruku 
nebo Podmínku výslovně nebo implicitně se týkající 
jakékoli záležitosti a zejména, ale bez omezení, 
výslovně odmítá jakékoli záruky nebo Podmínky 
neporušení, nebo kvality nebo způsobilosti pro 
jakýkoli konkrétní účel RTB House Technology. 

2. Dodavatelský Partner zaručuje a předkládá 
společnosti RTB House, že: 

a) má právo, pravomoc a oprávnění uzavřít dohodu a 
plnit své závazky, jak jsou uvedeny v této Dohodě; 
 

b) Inventář je buď vlastněn Dodavatelským Partnerem, 
nebo Dodavatelský Partner je právně oprávněn 
působit v tomto Inventáři; 

c) Inventář vždy dodržuje všechny platné zákony, 
stanovy, zákonné nástroje, smlouvy, předpisy, 
reklamní a marketingové zásady praxe v každé 
jurisdikci, kde se zobrazují reklamy RTB House Ads; 
 
 

d) Inventář nezobrazuje, nenahrazuje, neodkazuje ani 
nepotvrzuje žádný obsah, který je v rozporu s pokyny 
inzerce společnosti RTB House; 

e) nesmí poskytovat žádné Údaje, které přímo 
identifikují jednotlivce, prostřednictvím datového 
zdroje nebo jinak, podle platných Zákonů o Ochraně 
Údajů; 

f) veškeré informace poskytnuté v rámci této Dohody 
jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální; 
 

g) Inventář není zaměřen na děti mladší 16 (šestnácti) 
let; 

h) Dodavatelský Partner přímo nebo nepřímo 
neshromažďuje informace od uživatelů, o nichž 
Dodavatelský Partner ví, že jsou mladší věku 16 
(šestnáct) let; 

i) Dodavatelský Partner nepoužívá žádnou službu k 
vybírání nebo cílení Služeb RTB House Ads založených 
na: znalosti nebo ovlivnění, když je uživatel mladší 16 
(šestnáct) let, minulé návštěvy uživatele v jakémkoli 



 

 
past visits to any Inventory that is directed 
to children, information deemed sensitive 
by any applicable law or self-regulatory 
program or in a manner inconsistent with 
the Terms; 

j) it shall comply with all relevant laws and 
regulations including any guidelines or 
policies as made available by RTB House; 

k) it will implement appropriate technical and 
organizational measures to protect 
personal data against accidental or unlawful 
destruction or accidental loss, alteration, 
unauthorized disclosure or access, in 
particular where the processing involves 
the transmission of data over a network, 
and against all other unlawful forms of 
processing  

l) all of the information provided or which 
shall be provided in the future by the Supply 
Partner to RTB House is accurate and 
current. 
 

Chapter 6 - Liability and Indemnification 
 

1. To the maximum extent permitted by applicable 
law, neither Party shall be liable whether in 
contract or in tort (including negligence or 
otherwise) for any special, indirect, incidental, 
consequential, punitive or exemplary damages in 
connection with the Agreement, even if said Party 
has been advised of the possibility of such 
damages. The Parties are only responsible for the 
direct damages, proven and exclusively caused by 
them. The limitation of liability foreseen in this 
clause do not apply in the event of violation of the 
provisions of Chapter 4 by the Supply Partner. 

2. Neither Party shall be liable for any failure or delay 
resulting from any event, beyond the reasonable 
control of that Party including, without limitation 
fire, flood, insurrection, war, terrorism, 
earthquake, power failure, civil unrest, explosion, 
embargo, or strike (hereinafter referred to as 
“Force Majeure”). 

3. Supply Partner acknowledges and accepts that the 
Remuneration paid to Supply Partner takes into 
account the risks involved in this transaction and 
this represents a fair allocation of risk. 

Inventáři zaměřeném na děti, informace považované 
za citlivé jakýmkoli příslušným zákonem nebo 
samoregulačním programem nebo způsobem 
neslučitelným s Podmínkami; 
 

j) musí být v souladu se všemi příslušnými zákony a 
nařízeními včetně pokynů nebo politik, které 
poskytuje RTB House; 

k) bude provádět příslušná technická a organizační 
opatření k ochraně osobních údajů před náhodným 
nebo protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, 
změnou, neoprávněným zveřejněním nebo 
přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje 
přenos dat přes síť a proti všem ostatním 
nezákonným způsobům zpracování; 
 
 

l) všechny poskytnuté nebo v budoucnu poskytnuté 
informace Dodavatelským Partnerem společnosti 
RTB House jsou přesné a aktuální. 

 
 

Kapitola 6 - Odpovědnost a odškodnění 
 

1. V maximální míře povolené platnými právními 
předpisy není žádná Strana odpovědná za Smluvní 
nebo deliktní (včetně nedbalosti nebo jinak), za 
jakoukoli zvláštní, nepřímou, náhodnou, následnou, 
represivní nebo exemplární škodu v souvislosti s 
Dohodou, a to i tehdy, pokud byla Strana 
informována o možnosti takových škod. Smluvní 
Strany jsou odpovědné pouze za přímé škody, 
prokázané a výlučně způsobené těmito Stranami. 
Omezení odpovědnosti stanovené v této doložce se 
nevztahuje na porušení ustanovení kapitoly 4 
Dodavatelským Partnerem. 

2. Žádná Smluvní Strana nenese odpovědnost za 
jakékoli porušení nebo prodlení vyplývající z jakékoli 
události mimo rámec přiměřené kontroly této Strany 
včetně, mimo jiné, požáru, záplavy, povstání, války, 
terorismu, zemětřesení, výpadku proudu, 
občanských nepokojů, výbuchu, embarga nebo 
stávky (dále jen "Vyšší Moc"). 

3. Dodavatelský Partner uznává a souhlasí s tím, že 
odměna vyplacená Dodavatelskému Partnerovi 
zohledňuje rizika spojená s touto transakcí, což 
představuje spravedlivé rozdělení rizika. 



 

 
4. For the avoidance of doubt, nothing in these 

Terms excludes or limits either Party’s liability for 
fraud, gross negligence, death or personal injury 
or any other matter to the extent such exclusion 
or limitation would be unlawful. 

5. Save for the indemnity in section 6 below, to the 
maximum extent permitted by applicable law, 
each Parties’ liability under the Agreement, for 
whatever cause, whether in contract or in tort, or 
otherwise, will be limited to general/direct money 
damages and shall not exceed the Remuneration 
paid to Supply Partner in the last 3 (three) months, 
except in case of breach of obligations specified in 
Chapter 4 and Chapter 8 section 2 of these Terms, 
in case of which the Supply Partner shall be liable 
for all the damages and profit loss of RTB House. 
 

6. The Supply Partner shall defend, indemnify, and 
hold RTB House harmless from and against any 
third-party claims, proceedings, assertions, direct 
and indirect damages, liability, cost and expenses 
(i.e. court costs and legal fees), incurred as a result 
of any breach of the Chapter 5 section 2, Chapter 
8 section 2 and Chapter 11 section 4 or of any 
claim which if true would be a breach of that 
Chapter. 

  
Chapter 7 – Payments 

 
1. All Remuneration shall be paid to Supply Partner 

by RTB House on the basis of the invoice to be 
issued within 7 (seven) days from the end of the 
calendar month in which the RTB House Ads from 
which such Remuneration was generated were 
displayed on the Inventory. The Remuneration 
shall be paid by RTB House within  45 (forty five) 
days from the receipt of properly issued invoice.  

2. In the event the Agreement is terminated by 
either Party (except for termination due to Supply 
Partner’s breach), RTB House shall pay the Supply 
Partner all accrued  Remuneration due to the 
Supply Partner for the Services provided prior to 
such termination. Payment shall be made on the 
basis of an invoice being issued within 7 (seven) 
days from termination of the Agreement with a 45 
(forty five) day payment deadline and shall 
include all the remaining Remuneration due to the 
Supply Partner. 

4. Aby nedocházelo k pochybnostem, žádná z těchto 
Podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost 
jedné Strany za podvod, hrubou nedbalost, smrt nebo 
zranění nebo jinou záležitost, pokud by takové 
vyloučení nebo omezení bylo protiprávní. 

5. S výjimkou odškodnění v oddílu 6 níže bude, v 
maximální možné míře povolené platnými právními 
předpisy, odpovědnost každého Smluvního partnera 
z jakéhokoli důvodu, ať již ve smlouvě, v 
občanskoprávním deliktu nebo jinak, omezena na 
všeobecné/přímé peněžní škody a nepřekročí 
odměnu vyplacenou Dodavatelskému Partnerovi za 
poslední 3 (tři) měsíce s výjimkou porušení povinností 
uvedených v kapitole 4 a kapitole 8 oddíl 2 těchto 
Podmínek, v jejichž případě odpovídá Dodavatelský 
Partner za veškeré škody a ztráty zisku společnosti 
RTB House. 

6. Dodavatelský Partner musí chránit, odškodnit a 
udržovat společnost RTB House mimo vůči a proti 
jakýmkoli nárokům, řízením, tvrzením, přímým a 
nepřímým škodám, odpovědnostem, nákladům a 
výdajům (tj. soudním výdajům a právním poplatkům) 
vzniklým v důsledku jakéhokoli porušení kapitoly 5 
oddílu 2, kapitoly 8 oddílu 2 a kapitoly 11 oddílu 4 
nebo jakéhokoli nároku, který by nastal v případě 
porušení této kapitoly. 
 

Kapitola 7 – Platby 
 

1. Veškeré odměny budou vyplaceny Dodavatelskému 
Partnerovi společností RTB House na základě faktury, 
která bude vydána do 7 (sedmi) dnů od konce 
kalendářního měsíce, ve kterém byly v Inventáři 
zobrazeny RTB House Ads, z nichž byla tato odměna 
vytvořena. Odměnu hradí společnost RTB House do 
45 (čtyřicet) dnů od obdržení řádně vystavené 
faktury.  

2. V případě, že Dohoda bude ukončena Smluvní 
Stranou (s výjimkou ukončení z důvodu porušení 
Dodavatelského Partnera ), společnost RTB House 
zaplatí Dodavatelskému Partnerovi veškeré časově 
rozvržené odměny splatné Dodavatelskému 
Partnerovi za poskytnuté Služby  před tímto 
ukončením. Platba bude provedena na základě 
vystavené faktury do 7 (sedmi) dnů od ukončení 
smlouvy, a to s termínem splatnosti 45 (čtyřicet pět) 
dní a bude zahrnovat veškeré zbývající odměny 
splatné Dodavatelskému Partnerovi. 



 

 
3. The Supply Partner is exclusively responsible for 

providing and maintaining accurate address and 
other contact information as well as payment 
information to RTB House. 

4. RTB House shall not be liable for any payment of 
the Remuneration which, in its sole 
determination, are calculated on the basis of or in 
connection with: 

a) invalid clicks on RTB House Ads generated 
by any person, bot, automated program or 
similar device, including without limitation 
through any clicks: 
i. originating from Supply Partner’s IP 

address(es) or computer(s) under its 
control; 

ii. solicited by payment of money or other 
consideration, false representation, or 
request for end users of any of the 
Inventory to click on RTB House Ads; 
 

b) RTB House Ads delivered to any such end 
users whose browsers have JavaScript or 
cookies or device ID disabled; 

c) clicks related to any promotion offered by 
RTB House to boost Advertiser participation 
for which Supply Partner provided written 
approval in advance; 

d) clicks co-mingled with a significant number 
of invalid clicks described in point a) above; 

e) as a result of any breach of the Agreement 
by Supply Partner. 

5. RTB House is entitled to withhold anticipated or 
actual payments of the Remuneration to Supply 
Partner due to any of the foregoing, pending RTB 
House’s reasonable investigation of any of the 
foregoing, or to the extent that an Advertiser 
whose RTB House Ads are displayed in connection 
with the Inventory defaults on payment for such 
RTB House Ads to RTB House. 
 

6. Supply Partner undertakes to pay all applicable 
taxes and charges imposed by any government 
entity in connection with Supply Partner’s use of 
the Service, including without limitation taxes and 
charges related to Supply Partner’s receipt of the 
Remuneration. 

7. In case the Supply Partner is a tax resident of a 
country different than RTB House Company 

3. Dodavatel je výhradně odpovědný za poskytování a 
udržování přesných adres a dalších kontaktních 
informací, jakož i platebních informací společnosti 
RTB House. 

4. Společnost RTB House nenese žádnou odpovědnost 
za platbu odměny, která je podle vlastního určení, 
vypočtena na základě nebo v souvislosti s: 
 
a) neplatnými kliknutím na RTB House Ads 

vytvořenými jakoukoli osobou, robotem, 
automatizovaným programem nebo podobným 
zařízením, mimo jiné včetně jakýchkoli kliknutí: 

i. pocházejících z IP adresy (adres) 
Dodavatelského Partnera  nebo počítače 
(počítačů) pod jeho kontrolou; 

ii. vyžádanou platbou peněz nebo jiného 
protiplnění, falešným zastoupením nebo 
žádostí koncových uživatelů kteréhokoli 
Inventáře k tomu, aby klikli na reklamy 
RTB House Ads; 

b) RTB House Ads poskytovanými koncovým 
uživatelům, jejichž prohlížeče mají JavaScript 
nebo cookies nebo ID zařízení vypnuto; 

c) kliknutími týkajícími se jakékoli propagace 
nabízené společností RTB House ke zvýšení účasti 
inzerentů, pro kterou Dodavatelský Partner 
předem poskytl písemný souhlas; 

d) kliknutími spojenými s významným počtem 
neplatných kliknutí popsaných v bodě a) výše; 

e) v důsledku jakéhokoli porušení smlouvy 
Dodavatelským Partnerem. 

5. Společnost RTB House je oprávněna odmítnout 
očekávané nebo skutečné platby odměna  
Dodavatelského Partnerovi  kvůli některému z výše 
uvedených, až do doby, než RTB House přiměřeně 
prošetří některou z výše uvedených skutečností nebo 
do té míry, že inzerent, jehož RTB House Ads jsou 
zobrazeny v souvislosti s výchozím nastavením 
Inventáře na platbu za takové RTB House Ads 
společnosti RTB House. 

6. Dodavatelský Partner se zavazuje uhradit všechny 
příslušné daně a poplatky uložené jakýmkoli vládním 
subjektem v souvislosti s využíváním Služby  
Dodavatelským Partnerem, včetně, mimo jiné, daní a 
poplatků souvisejících s přijetím odměny 
Dodavatelským Partnerem. 

7. V případě, že Dodavatelský Partner je daňovým 
rezidentem jiné země než RTB House Company 



 

 
indicated in the Country Division Schedule 
applicable for specific Supply Partner, the Supply 
Partner shall deliver RTB House the original of 
certificate of tax residency at the beginning of 
each year of the Parties’ cooperation. The first 
certificate shall be delivered within 30 (thirty) 
days from the Effective Date, as indicated in the 
Insertion Order. 

8. In case of non-provision of the abovementioned 
certificate, all applicable taxes and/or other 
applicable charges shall be withheld by RTB 
House. 

  
Chapter 8 - Intellectual property 

 
1. RTB House shall remain the sole owner of all 

intellectual property rights to the RTB 
House Technology and RTB House Data. 

2. All RTB House Data can be used to process 
Services and for Supply Partner’s reporting 
purposes, but  shall not be used for any other 
Supply Partner’s commercial activities where RTB 
House is not a co-participant.  

3. Supply Partner shall remain the sole owner of all 
intellectual property rights and to the Supply 
Partner Data. The Supply Partner hereby 
authorizes RTB House: 

a) to collect, use, analyse and process the 
Supply Partner Data for the purpose of 
improving the RTB House Technology and 
the services provided for its clients; and 

b) to disclose Supply Partner Data if required 
by  applicable laws. 

4. The Supply Partner authorises RTB House to 
disclose to its clients, as a part of RTB House’s 
marketing activity, the fact that the Supply Partner 
makes available its Inventory to RTB House 
Technology. Strictly within the limits of the 
abovementioned marketing purposes the Supply 
Partner hereby grants RTB House a world-wide, 
royalty-free license to reproduce and display the 
images of the Inventory and trademarks 
representing the Inventory.    

 
Chapter 9 – Privacy 

 
1. Each Party agrees to comply with all applicable 

data protection and privacy laws, rules, 

uvedenou v Plánu Rozdělení Zemí platném pro 
konkrétní Dodavatelské partnery, Dodavatelský 
Partner dodá společnosti RTB House originál 
osvědčení o daňové rezidence na počátku každého 
roku spolupráce Stran. První osvědčení musí být 
doručeno do 30 (třiceti) dnů od data účinnosti, jak je 
uvedeno v objednávce inzerce. 

 
8. V případě neposkytnutí výše uvedeného osvědčení 

zadrží společnost RTB House všechny příslušné daně 
a/nebo jiné platné poplatky. 
 
 

Kapitola 8 - Duševní vlastnictví 
 

1. RTB House zůstane jediným vlastníkem veškerých 
práv duševního vlastnictví k RTB House Technology a 
RTB House Data. 

2. Veškeré Údaje společnosti RTB House mohou být 
použity ke zpracování Služeb a pro účely výkaznictví 
Dodavatelského Partnera , ale nesmějí být použity 
pro jiné obchodní aktivity Dodavatelského Partnera , 
u kterých RTB House není spoluúčastníkem.  

3. Dodavatelský Partner zůstává výhradním vlastníkem 
veškerých práv duševního vlastnictví u údajů 
Dodavatelského Partnera. Dodavatelský Partner 
tímto opravňuje společnost RTB House: 

a) shromažďovat, používat, analyzovat a 
zpracovávat Údaje Dodavatelského Partnera  
za účelem zlepšení technologie RTB House a 
Služeb poskytovaných zákazníkům; a 

b) zveřejňovat Údaje Dodavatelského Partnera , 
pokud to vyžadují platné zákony. 

4. Dodavatelský Partner opravňuje společnost RTB 
House sdělit svým klientům v rámci marketingové 
činnosti společnosti RTB House fakt, že Dodavatelský 
Partner zpřístupňuje svůj Inventář společnosti RTB 
House Technology. Striktně v rámci výše uvedených 
marketingových cílů Dodavatelský Partner tímto 
uděluje společnosti RTB House celosvětovou 
bezplatnou licenci pro reprodukci a zobrazení 
obrázků Inventáře a ochranných známek 
představujících Inventář.    

 
Kapitola 9 – Soukromí 

 
1. Každá Smluvní Strana souhlasí s tím, že bude 

dodržovat všechny platné zákony, pravidla, předpisy 



 

 
regulations, and industry codes of conduct as each 
of the foregoing may change from time to time 
(“Privacy & Data Protection Laws”). 

2. Each Party agrees to post on its respective website 
a privacy policy, which shall comply with the 
Privacy & Data Protection Laws. The Supply 
Partner shall include on its Inventory on which 
data is collected by RTB House pursuant to these 
Terms, an easily accessible privacy policy about 
eventual use, storage, treatment and protection 
of their personal data, and that informs its users 
that third party cookies or other tracking 
technologies are placed on such Inventory, 
specifying the purpose of these technologies as 
well as the type of data collected on such 
Inventory and the measures that users may take 
to avoid data collection. 

 
 

3. Where required by the Privacy & Data Protection 
Laws the Supply Partner shall in particular (but 
without limitation): 

a) obtain an unambiguous consent of an 
Inventory visitor for processing of his/her 
personal data; 

b) inform the Inventory visitor about the type 
of personal data collected at the Inventory 
as well as the purposes for the collection, 
use or processing of such personal data, 

c) disclose to the Inventory visitor the identity 
of all the data controllers; 

d) provide any other information that may be 
required by the Privacy & Data Protection 
Laws. 

4. If required by the Privacy & Data Protection Laws 
the Parties shall enter into separate data 
processing agreement, which shall 
comprehensively regulate mutual rights and 
obligations of the Parties related to collecting and 
processing of personal data in connection with 
performance of the Agreement. 

 
Chapter 10 - Term and Termination 

 
1. The Agreement between the Supply Partner and 

RTB House shall be concluded for an indefinite 
term, as of the Effective date indicated in the 
Insertion Order and shall continue until the 

a kodexy chování v oblasti ochrany osobních údajů, 
jelikož se občas ty výše uvedené mohou změnit 
("Zákony na Ochranu Soukromí a Osobních Údajů"). 

2. Každá Smluvní Strana souhlasí s tím, že na svých 
internetových stránkách uveřejní Zásady na Ochranu 
Soukromí a Osobních Údajů, které budou v souladu 
se zákony o ochraně soukromí a osobních údajů. 
Dodavatelský Partner uvede v Inventáři informace o 
tom, které Údaje shromažďuje společnost RTB House 
v souladu s těmito Podmínkami, snadno přístupnou 
politiku ochrany osobních údajů ohledně případného 
použití, ukládání, zpracování a ochrany jejich 
osobních údajů a informuje uživatele o tom, že 
cookies třetích Stran nebo další sledovací technologie 
jsou umístěny v tomto Inventáři, a současně 
specifikuje účel těchto technologií, jakož i typ 
shromažďovaných údajů v tomto Inventáři a 
opatření, která mohou uživatelé přijmout, aby 
zabránili shromažďování údajů. 

3. Pokud Zákony na Ochranu Soukromí a Osobních 
Údajů požadují, Dodavatelský Partner bude zejména 
(ale bez omezení): 

a) získávat jednoznačný souhlas návštěvníka 
Inventáře za účelem zpracování jeho 
osobních údajů; 

b) informovat návštěvníka Inventáře o typu 
osobních údajů shromážděných v Inventáři a 
také o účelu shromažďování, používání nebo 
zpracování těchto osobních údajů; 

c) zpřístupňovat návštěvníkům Inventáře 
totožnost všech správců údajů; 

d) poskytovat jakékoli další informace, které 
mohou být vyžadovány Zákony na Ochranu 
Soukromí a Osobních Údajů. 

4. Pokud to Zákony na Ochranu Soukromí a Osobních 
Údajů vyžadují, uzavřou Strany dohodu o 
samostatném zpracování údajů, která bude 
komplexně upravovat vzájemná práva a povinnosti 
Smluvních Stran týkající se shromažďování a 
zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním 
Dohody. 

 
Kapitola 10 - Doba trvání a ukončení 

 
1. Dohoda mezi Dodavatelským Partnerem a 

společností RTB House bude uzavřena na dobu 
neurčitou k datu účinnosti uvedenému v objednávce 



 

 
termination in accordance with the further 
provisions. 

2. Each Party has a right to terminate the Agreement 
without reasons and at any time, subject to a 30 
(thirty) days’ notice period, by sending to the 
other Party their statement, in written form, 
under the pain of nullity. 

3. The Parties shall have the right to terminate the 
Agreement with immediate effect: 
a) if any of them violates the provisions of the 

Agreement or generally applicable laws. 
Should this be the case, the Party terminating 
the Agreement shall send to the Party in 
breach either electronically, at the e-mail 
address indicated by the latter, or by mail 
(registered mail with acknowledgment of 
receipt) the call to stop the breach within 3 
(three) working days since the delivery of 
such notice. After this period has elapsed 
without effect, the Party shall have the right 
to terminate the Agreement with immediate 
effect, 

b) in case of the occurrence of Force Majeure 
event that has continued for a minimum 
period of 1 (one) month, 

c) the other Party passes a resolution for 
winding up (other than for the purpose of 
solvent amalgamation or reconstruction), or 
a court of competent jurisdiction makes an 
order to that effect, ceases to carry on its 
business or substantially the whole of its 
business, is declared insolvent, or convenes a 
meeting of or makes or proposes to make any 
arrangement or composition with its 
creditors; or a liquidator, receiver, 
administrative receiver, manager, trustee or 
similar officer is appointed over any of its 
assets. 

  
 

Chapter 11 – Confidentiality 
 

1. The Parties undertake mutually to consider as 
confidential and not to disclose to any third party 
without the written explicit consent of the other 
Party, any information received from the other 
Party, and including but not limited to technical, 
technological, organizational nature or other 

inzerce a bude pokračovat až do ukončení v souladu s 
dalšími ustanoveními. 

2. Každá Smluvní Strana má právo vypovědět dohodu 
bez důvodů a kdykoli, s výpovědní lhůtou 30 (třiceti) 
dní, tím, že písemně zašle své prohlášení druhé 
Straně pod hrozbou neplatnosti. 
 

3. Smluvní Strany mají právo s okamžitou platností 
ukončit tuto dohodu: 
a) pokud některá z nich porušuje ustanovení 

Dohody nebo obecně platných zákonů. V 
takovém případě Strana, která ukončí dohodu, 
zašle Straně, která porušila ustanovení, buď 
elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu 
nebo poštou (doporučenou poštou s potvrzením 
o přijetí) výzvu k zastavení porušení do 3 (tří) 
pracovních dnů od doručení takového oznámení. 
Po uplynutí této lhůty bez efektu, má Smluvní 
Strana právo k ukončení Dohody s okamžitou 
účinností, 

 
 

b) v případě výskytu události Vyšší Moci, která trvala 
minimálně po dobu 1 (jednoho) měsíce, 
 

c) druhá Smluvní Strana přijme usnesení o likvidaci 
(jiné než za účelem sloučení nebo rekonstrukce) 
nebo soud příslušné jurisdikce rozhodne v tomto 
smyslu, přestane vykonávat svou činnost nebo v 
podstatě celou svou činnost, je prohlášena 
platební neschopnost, nebo svolává schůzku se 
svými věřiteli nebo uzavírá nebo navrhuje 
uzavření jakéhokoli uspořádání nebo 
insolvenčního řízení; nebo likvidátor, příjemce, 
konkurzní správce, vedoucí, věřitel nebo 
obdobný úředník je jmenován jako dohled nad 
některým ze svého majetku. 

 
 
 

Kapitola 11 – Důvěrnost 
 

1. Smluvní Strany se zavazují vzájemně považovat jako 
důvěrné a neposkytovat žádné třetí Straně bez 
písemného výslovného souhlasu druhé Strany 
jakékoli informace obdržené od druhé Strany a 
zahrnující mimo jiné technickou, technologickou, 
organizační povahu nebo jiné informace s obchodní 



 

 
information with business value, any information 
that a reasonable person familiar with online 
advertising and Internet use shall consider 
proprietary and confidential, provided by each of 
the Party in every form and concerning their 
mutual cooperation, including analyses, studies, 
summaries or any other files executed by one of 
the Parties, and also those based on information 
provided by the other Party and including or 
reflecting such information (hereafter 
“Confidential Information”). 

2. Shall not be considered as Confidential 
Information, information which: 

a) is in public domain before the conclusion of 
the Agreement or will become publicly 
available after its conclusion without the 
fault of any of the Parties, their 
staff/collaborators and advisors; 

b) is or will become available to the Parties 
from a source which is not the other Party, 
provided that the entity/individual 
disclosing such information is not bound 
with one of the Parties by the obligations 
under confidentiality clause or agreement; 

c) was held by the Party before the conclusion 
of the Agreement, provided that the 
entity/individual disclosing such 
information was not bound with one of the 
Parties by the obligations under 
confidentiality clause or agreement; 

d) has been acquired independently from the 
other Party, as a result of works executed by 
the Party or their advisors to which 
Confidential Information has not been 
disclosed. 

3. Each Party may disclose Confidential Information 
received from the other Party to their advisors, 
staff, managers or to providers of services to the 
Parties based on the contract of mandate or on 
another legal title, provided that such disclosure is 
made solely and exclusively for the purpose of the 
Services and that such individuals have signed the 
obligation of confidentiality with at least the same 
scope as the one defined herein. 

4. The Parties agree not to use Confidential 
Information to the detriment of the other Party or 
to use it in any other way not connected with their 
mutual cooperation. Any Party’s failure to keep 

hodnotou, jakékoli informace, které by rozumná 
osoba, která je obeznámena s on-line inzercí a 
používáním internetu, považovala za chráněná a 
důvěrná, poskytnutá každou ze Stran v každé formě a 
týkající se jejich vzájemné spolupráce, včetně analýz, 
studií, shrnutí nebo jiných souborů provedených 
jednou ze Smluvních Stran, jakož i ty, které vycházejí 
z informací poskytnutých druhou Smluvní Stranou a 
které obsahují nebo odrážejí tyto informace (dále jen 
"Důvěrné Informace"). 
 

2. Za Důvěrné Informace nebudou považovány ty, které: 
 

a) jsou veřejně přístupné před uzavřením 
Dohody nebo budou veřejně dostupné po 
jejím uzavření bez viny kterékoli ze Smluvních 
Stran, jejich zaměstnanců/spolupracovníků a 
poradců; 

b) jsou nebo budou k dispozici Smluvním 
Stranám ze zdroje, který není druhou Smluvní 
Stranou, protože subjekt/osoba, která tyto 
informace zveřejní, není vázána se Smluvní 
Stranou povinnostmi vyplývajícími z doložky 
o mlčenlivosti nebo Dohody; 

c) byly drženy Smluvní Stranou před uzavřením 
Dohody, protože subjekt/osoba zveřejňující 
tyto informace nebyla vázána ke Smluvní 
Straně povinnostmi v rámci doložky o 
mlčenlivosti nebo Dohody; 
 

d) byly získány nezávisle na druhé Smluvní 
Straně jako výsledek práce provedené 
Smluvní Stranou či jejími poradci, jimiž 
Důvěrné Informace nebyly odhaleny. 

 
3. Každá Smluvní Strana může poskytnout Důvěrné 

Informace obdržené od jiné Smluvní Strany svým 
poradcům, personálu, manažerům nebo 
poskytovatelům Služeb Smluvním Stranám na 
základě mandátní smlouvy či z jiného právního titulu, 
za předpokladu, že takové zveřejnění je provedeno 
výhradně pro účely Služeb a že tito jednotlivci 
podepsali povinnost zachovat mlčenlivosti alespoň ve 
stejném rozsahu, jaký je definován zde. 

4. Smluvní Strany se zavazují, že nebudou využívat 
Důvěrné Informace na úkor druhé Smluvní Strany 
nebo je nevyužijí jiným způsobem, který není spojen 
s jejich vzájemnou spoluprací. Každá Smluvní Strana, 



 

 
secret the disclosed Confidential Information, by 
its disclosure, transfer or use shall be considered 
as an act of unfair competition and shall result in 
such Party’s unlimited liability. 

5. The confidentiality obligation shall not cover 
Confidential Information which needs to be 
disclosed, whether in whole or in part, based on 
applicable laws, judgment or decision issued by 
the competent court or by another judiciary or 
administrative body or by another authorized 
body whose jurisdiction covers the Party 
requested to disclose such Confidential 
Information. In such case the disclosing Party shall 
notify the receiving Party about such requirement 
in writing  prior to such disclosure to allow the 
receiving Party to take up the defence against such 
requirement, unless such notification will be in 
contrary to the provisions of law. 

6. The confidentiality obligation and the 
confidentiality protection, as set forth herein, shall 
be applicable regardless of whether Confidential 
Information has been provided orally, in writing or 
in another form or substance, and whether such 
Confidential Information was actually designated 
as “confidential”, “proprietary” or “secret” or in 
another way or whether it was not specifically 
designated at all. 

7. The Parties agree that cooperation between 
Parties shall not be treated as confidential. 

8. The confidentiality obligation referred to in this 
point shall be binding for the Parties both during 
the provision of Services and for the period of 3 
(three) years after their execution, the refusal to 
execute them or their cancellation. 

  
Chapter 12 – Assignment 

 
The Supply Partner is not authorized to assign their rights 
and obligations under the Agreement, whether in whole 
or in part, without the previous written consent of the RTB 
House. 
 

Chapter 13 – Severance 
 

Should any of the provisions hereof be legally considered 
as invalid or unenforceable, this will be without impact on 
the validity or enforceability of their remaining provisions. 
The invalid/unenforceable provision shall be replaced by 

která nedodržuje tajemství zveřejněných důvěrných 
informací, zveřejněním, převodem nebo používáním, 
se považuje za nekalou soutěž a má za následek 
neomezenou odpovědnost této Strany. 

5. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na 
Důvěrné Informace, které musejí být zcela nebo z 
části zveřejněny na základě platných zákonů, 
rozhodnutí nebo rozsudku vydaného příslušným 
soudem nebo jiným soudním či správním orgánem 
nebo jiným oprávněným subjektem, jehož pravomoc 
se vztahuje na Smluvní Stranu požádanou o 
zveřejnění takové Důvěrné Informace. V takovém 
případě sdělující Smluvní Strana písemně informuje 
přijímající Stranu o tomto požadavku před takovým 
zveřejněním, aby umožnila přijímající Straně přijmout 
opatření proti tomuto požadavku, pokud toto 
oznámení nebude v rozporu s ustanoveními zákona. 
 

6. Povinnosti zachovat důvěrnost a chránit ji, jak je zde 
uvedeno, je platná nehledě na fakt, zda byly Důvěrné 
Informace poskytnuty ústně, písemně nebo v jiné 
podobě nebo na to, zda byly tyto Důvěrné Informace 
skutečně označeny jako "důvěrné", "chráněné", 
"tajné" nebo jiným způsobem, nebo zda vůbec byly 
výslovně označeny. 
 
 

7. Smluvní Strany se dohodly, že spolupráce mezi 
Stranami nebude považována za důvěrnou. 

8. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto 
bodě je závazná pro Strany jak při poskytování Služeb, 
tak po dobu 3 (tří) let po jejich vykonání, odmítnutí 
jejich vykonání nebo zrušení. 

 
 

Kapitola 12 – Přidělení 
 

Dodavatelský Partner není oprávněn přidělovat jejich práva a 
povinnosti vyplývající z Dohody, zcela nebo z části, bez 
předchozí písemné shody společnosti RTB House. 

  
 

Kapitola 13 – Rozluka 
 

Pokud bude některé z ustanovení tohoto dokumentu 
považováno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít 
vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení. 
Neplatná/nevymahatelná ustanovení budou nahrazena jiným 



 

 
another provision with the purpose equivalent or possibly 
the closest to the purpose of the invalid/unenforceable 
provision. 
  

Chapter 14 - Final Provisions 
 

1. RTB House shall reserve themselves the right to 
unilaterally modify these Terms, at any time. RTB 
House will inform Supply Partner about the 
changes 7 days before their effective date. Such 
modification shall be applicable starting from the 
publication of the new version of this Agreement 
on the RTB House website, at the address: 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-
service-agreement unless, within those 7 days, the 
Supply Partner inform RTB House about non-
consent for changes and submits a notice on 
termination of the Agreement.  

2. Any changes to these Terms between the specific 
Parties can be done only in the written form, 
executed by the authorized legal representative of 
each Party. 

3. Whenever in the Terms is indicated written form, 
the Parties acknowledges and agree that 
electronic format and e-mail are treated as 
written form. 

4. The Agreement constitutes the complete and 
entire agreement between the Parties and shall 
supersede any and all other prior commitments, 
understandings, agreements, whether in written 
or oral. 

5. Headings used in these Terms shall not affect its 
construction or interpretation. 

6. No one other than the Parties to the Agreement 
and RTB House Company shall have any right to 
enforce any of its provisions, unless agreed 
otherwise. 

7. No failure or delay by either Party to exercise any 
right or remedy provided under these Terms or by 
law shall constitute a waiver of that or any other 
right or remedy, nor shall it prevent or restrict the 
further exercise of that or any other right or 
remedy. No single or partial exercise of such right 
or remedy shall prevent or restrict the further 
exercise of that or any other right or remedy. 

 
 
 

ustanovením, jehož účel bude rovnocenný nebo případně 
blízký účelu neplatného/nevymahatelného ustanovení. 

 
 

Kapitola 14 - Závěrečná ustanovení 
 

1. RTB House si vyhrazuje právo kdykoli jednoStranně 
změnit tyto Podmínky. RTB House bude informovat 
Dodavatelského Partnera  o změnách 7 dní před 
datem účinnosti. Takováto změna bude platná od 
zveřejnění nové verze těchto Podmínek na webových 
stránkách RTB House na adrese: 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-
agreement, pokud během těchto 7 dnů Dodavatelský 
Partner nebude informovat společnost RTB House o 
nesouhlasu se změnami a předloží oznámení o 
ukončení Dohody. 
 

2. Jakékoli změny Smluvních Podmínek mezi 
jednotlivými Smluvními Stranami mohou být 
provedeny pouze v písemné podobě, vykonané 
oprávněným právním zástupcem každé Strany. 

3. Kdykoli je v těchto Podmínkách uvedena písemná 
forma, Strany uznávají a souhlasí s tím, že 
elektronický formát a e-mail se považují za písemnou 
formu. 

4. Dohoda představuje úplnou a bezvýhradnou dohodu 
mezi Stranami a nahrazuje jakékoli a všechny ostatní 
předchozí závazky, porozumění, Dohody, ať už 
písemně nebo ústně. 
 

5. Nadpisy použité v těchto Podmínkách nemají vliv na 
jejich konstrukci nebo interpretaci. 

6. Nikdo jiný než Strany Dohody a společnost RTB House 
Company nebude mít právo uplatnit jakákoli z jejích 
ustanovení, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
7. Žádná porušení nebo zpoždění kterékoli ze Stran při 

uplatnění jakéhokoli práva nebo nápravného 
prostředku poskytovaného podle těchto Podmínek 
nebo ze zákona nepředstavuje vzdání se tohoto nebo 
jakéhokoli jiného práva nebo nápravného prostředku 
ani nebrání dalšímu výkonu tohoto nebo jakéhokoli 
jiného práva nebo nápravného prostředku. Žádné 
jednotné nebo částečné vykonání takového práva 
nebo nápravného prostředku nebrání nebo neomezí 
další vykonání tohoto nebo jakéhokoli jiného práva 
nebo nápravného prostředku. 



 

 
8. Any matters not covered by the Agreement shall 

be governed by generally applicable Polish laws, 
unless indicated otherwise in the Country Division 
Schedule. 

9. The Parties undertake to all best  endeavours to 
settle amicably any disputes arising in the course 
of their mutual cooperation in connection with the 
Agreement. Should they fail to reach an amicable 
agreement within 15 (fifteen) days of the receipt 
by any Party of a written notice in respect of any 
dispute, such disputes shall be materially settled 
by the common court situated in Warsaw, Poland, 
unless indicated otherwise in the Country Division 
Schedule. 

10. These Terms have been made in English or 
bilingual in English and language of RTB House 
Company. They can be translated into other 
languages, and should any discrepancies arise 
between the English version and another language 
version, the English version of the Agreement shall 
prevail unless otherwise indicated in the Country 
Division Schedule. 

11. By signing the Insertion Order the Supply Partner 
confirms that he has familiarized himself with 
these Terms and irrevocably accepts its provisions. 

12. Nothing in the Terms creates any agency, joint 
venture, partnership, or other form of joint 
enterprise, employment, or fiduciary relationship 
between the Parties. Supply Partner is an 
independent contractor pursuant to the Terms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Veškeré záležitosti, na něž se tato Dohoda 
nevztahuje, se řídí obecně platnými polskými 
právními předpisy, není-li v Plánu Rozdělení Zemí 
uvedeno jinak. 

9. Strany se zavazují, že budou co nejlépe usilovat o 
smírné urovnání případných sporů vznikajících v 
průběhu vzájemné spolupráce v souvislosti s 
Dohodou. Pokud nedojde k dosažení smírné Dohody 
do 15 (patnácti) dnů od obdržení písemného 
oznámení jakékoli Strany o jakémkoli sporu, budou 
tyto spory hmotně vyřešeny společným soudem ve 
Varšavě v Polsku, pokud není uvedeno jinak v Plánu 
Rozdělení Zemí. 

 
10. Tyto Podmínky byly vyhotoveny v angličtině nebo 

dvojjazyčné v angličtině a v jazyce společnosti RTB 
House Company. Mohou být přeloženy do jiných 
jazyků a v případě, že mezi anglickou a jinou 
jazykovou verzí vzniknou nesrovnalosti, bude mít 
přednost anglické znění Dohody, není-li v Plánu 
Rozdělení Zemí uvedeno jinak. 

 
11. Podpisem objednávky inzerce Dodavatelský Partner 

potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a 
neodvolatelně přijal jejich ustanovení. 

12. Nic ve smluvních podmínkách nevytváří žádnou 
agenturu, společný podnik, partnerství nebo jinou 
formu společného podniku, zaměstnání nebo 
fiduciární vztah mezi stranami. Dodavatel je nezávislý 
dodavatel podle podmínek. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
APPENDIX 1 

COUNTRY DIVISION SCHEDULE 
  
Supply Partner is concluding the Agreement with an RTB 
House Company indicated in the Insertion Order and shall 
be subject to the rules specified below in the table for this 
particular RTB House Company. 

 

DODATEK 1 
PLÁN ROZDĚLENÍ ZEMÍ 

 
Dodavatelský Partner uzavírá Smlouvu se společností RTB 
House Company uvedenou v Objednávce Inzerce a vztahují se 
na něj pravidla pro tuto konkrétní RTB House Company 
uvedená v tabulce níže. 

 
RTB House Brazil Servicios de Tecnologia em Internet LTDA. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Brazilian law/ Brazilské právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Court in São Paulo/ Soud v Sao Paulu 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

Portuguese/ Portugalština 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečné nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

a) Chapter 6 point 1: to the maximum extent permitted by 
applicable law, the parties are only liable for the direct damages, 
proven and exclusively caused by them, even if they are specifically 
directed at the possibility of indirect, reflexive, consequential, 
incidental, special, punitive or exemplary damages, be they of a 
purely contractual nature or not. The limitations of liability foreseen 
in this clause do not apply in the event of violation of the provisions 
of Chapter 4 by the Supplying Partner. 
b) Chapter 8 point 3 letter b): to disclose Supply Partner Data if 
required by  applicable laws./  
 
a)         Kapitola 6, bod 1: v maximální možné míře povolené platnými 
právními předpisy jsou Strany odpovědné za přímé škody, prokázané 
a výlučně způsobené těmito subjekty, a to i v případě, že jsou 
výslovně zaměřeny na možnost nepřímých, reflexních, následných, 
vedlejších, zvláštních, represivních nebo exemplárních škod, ať již 
čistě Smluvní povahy nebo ne. Omezení odpovědnosti stanovené v 
této doložce se nevztahuje na porušení ustanovení kapitoly 4 
Dodavatelským Partnerem. 
b)         Kapitola 8 bod 3 písm. b): zveřejnit Údaje Dodavatelského 
Partnera , pokud to vyžadují platné zákony. 

 
RTB House Pte. Ltd. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Singapore law/ Singapurské právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Courts of the Republic of Singapore / Soudy Singapurské republiky 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

English/ Angličtina 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečné nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

 
 
________________________________________________________ 



 

 
 

RTB House Limited Liability Company 
Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Russian law/ Ruské právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Arbitration Court in Moscow / Arbitrážní soud v Moskvě 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

Russian/ Ruština 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečné nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

 
 
________________________________________________________ 

 
RTB House Reklam Teknolojileri Anonim Sirketi 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Turkish law/ Turecké právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Istanbul Courts and Execution Officers / Istanbulské soudy a výkonní 
úředníci 

Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

Turkish/ Turečtina 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečné nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

 
 
________________________________________________________ 

 
RTB House S.A. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Polish law/ Polské právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Court in Warsaw / Soud ve Varšavě 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

 English/Angličtina 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečné nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

 
 
________________________________________________________ 

 
RTB House Poland Sp. z o.o. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Polish law/ Polské právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Court in Warsaw / Soud ve Varšavě 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

 English/Angličtina 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečné nebo zvláštní 

_______________________________________ 



 

 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

 
RTB House, Inc. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

The laws of the United States and the State of Delaware, without 
regard to such state’s conflict of laws principles./ Zákony Spojených 
států a státu Delaware, bez ohledu na zásady konfliktu zákonů 
tohoto státu. 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Courts of Delaware/ Soudy v Delawaru 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

English/ Angličtina 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečné nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

The following shall be added as a new Chapter 5, Section 2(m):  
(m) it will act in full compliance with all Federal Trade Commission 
guidelines and other applicable laws, rules and regulations 
(including, the Truth in Advertising regulations, Children’s Online 
Privacy Protection Act, and/or the CAN-SPAM Act), with respect to 
any services provided hereunder or the collection, use, and sharing 
of information gathered from users./ 
Jako nová Kapitola 5 oddíl 2 písm. m) se doplňuje toto: 
m) bude jednat v plném souladu se všemi pokyny Federální 
obchodní komise a dalšími platnými zákony, pravidly a předpisy 
(včetně Pravidel pravdivosti reklamy, zákona o ochraně osobních 
údajů nezletilých online (COPPA) a / nebo zákona CAN-SPAM), 
s ohledem na jakékoliv služby poskytované podle této Smlouvy nebo 
na shromažďování, používání a sdílení informací shromážděných od 
uživatelů. 

 
RTB House Ltd. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující podmínky: 

Law of England and Wales/ Právo Anglie a Walesu 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Court in London/ Soud v Londýně 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

English/ Angličtina 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečná nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
podmínky: 

Chapter 10 point 2: Each Party has a right to terminate the 
Agreement without reasons and at any time, subject to a 30 (thirty) 
days’ notice period, by sending to the other Party their statement, in 
written form, otherwise being null and void./ Kapitola 10, bod 2: 
Každá Smluvní Strana má právo vypovědět dohodu bez důvodů a 
kdykoli, s výpovědní lhůtou 30 (třiceti) dní, zasláním písemného 
prohlášení druhé Straně, jinak bude neplatná. 

 
RTB House LATAM Ltd. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující podmínky: 

Law of England and Wales/ Právo Anglie a Walesu 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Court in London/ Soud v Londýně 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

English/ Angličtina 
 



 

 
Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečná nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
podmínky: 

Chapter 10 point 2: Each Party has a right to terminate the Agreement 
without reasons and at any time, subject to a 30 (thirty) days’ notice 
period, by sending to the other Party their statement, in written form, 
otherwise being null and void./ Kapitola 10, bod 2: Každá Smluvní 
Strana má právo vypovědět dohodu bez důvodů a kdykoli, s 
výpovědní lhůtou 30 (třiceti) dní, zasláním písemného prohlášení 
druhé Straně, jinak bude neplatná. 

 
RTB House s.r.o. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Czech law/ České právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: District Court of  Prague 1 in case the relevant dispute is to be 
resolved in first instance by District courts of Czech Republic or 
Municipal Court of Prague in case the relevant dispute is to be 
resolved in first instance by Regional courts of Czech Republic/ 
Okresní soud v Praze 1 v případě, že spor má být vyřešen v prvním 
stupni Okresními soudy ČR nebo Městským soudem v Praze v 
případě, že příslušný spor má být vyřešen v prvním stupni Krajskými 
soudy České republiky 

Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

Czech/ Čeština 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečná nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

a) Chapter 4 point 2: The Supply Partner is obliged to comply with 
RTB House advertising guidelines as specified in  the Appendix 2 to 
these Terms, which may be updated from time to time by RTB 
House. In case of any changes to the guidelines referred herein, RTB 
House shall inform the Supply Partner about the changes within 30 
(thirty) days before the effective date of such changes. 
b) Chapter 14 point 1: RTB House shall reserve themselves the right 
to unilaterally modify these Terms, at any time. RTB House will inform 
Supply Partner about the changes 30 days before their effective date 
via e-mail. Such modification shall be applicable starting from the 
publication of the new version of this Agreement on the RTB House 
website, at the address: http://www.rtbhouse.com/supply-partner-
service-agreement unless, within those 30 days, the Supply Partner 
inform RTB House about non-consent for changes and submits a 
notice on termination of the Agreement./ 
a) Kapitola 4, bod 2: Dodavatelský Partner je povinen dodržovat 
pokyny společnosti RTB House pro inzerci, jak je uvedeno v Dodatku  
2 k těmto Podmínkám, které mohou být průběžně aktualizovány 
společností RTB House. V případě jakýchkoliv změn zde uvedených 
pokynů bude společnost RTB House informovat Dodavatelského 
Partnera  o změnách do 30 (třicet) dní před datem účinnosti těchto 
změn. 
b) Kapitola 14, bod 1: RTB House si vyhrazuje právo kdykoli 
jednostranně měnit tyto Podmínky. RTB House bude informovat 
Dodvatelského Partnera  o změnách 30 dní před datem účinnosti 
prostřednictvím e-mailu. Taková změna bude platná od zveřejnění 
nové verze těchto Podmínek na webových stránkách RTB House na 



 

 
adrese: http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-
agreement, pokud během těchto 30 dnů Dodvatelský Partner nebude 
informovat společnost RTB House o nesouhlasu se změnami a 
předloží oznámení o ukončení Dohody. 

 
RTB House Nordics AB 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Swedish law/ Švédské právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Court in Stockholm/ Soud ve Stockholmu 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

Swedish/ Švédština 
 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečná nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

 
 
________________________________________________________ 

 
RTB House Japan K.K. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Japanese law/ Japonské právo  

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Tokyo District Court/  Okresní soud v Tokiu 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

Japanese/ Japonština 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečná nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

Chapter 14 point 1: RTB House shall reserve themselves the right to 
unilaterally modify these Terms, at any time. RTB House will inform 
Supply Partner about the changes 7 days before their effective date. 
Such modification shall be applicable starting from the publication of 
the new version of these Terms on the RTB House website, at the 
address: http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-
agreement unless, within those 7 days, the Supply Partner may inform 
RTB House about non-consent for changes and submit a notice on 
termination of the Agreement if such changes are material. If the 
Supply Partner did not make such termination notice within the 
prescribed period, the Supply Partner shall deem to have consented 
to such modification./ Kapitola 14 bod 1: RTB House si vyhrazuje 
právo kdykoli jednostranně měnit tyto Podmínky. RTB House bude 
informovat Dodvatelského Partnera o změnách 7 dní před datem 
účinnosti. Taková změna bude platná od zveřejnění nové verze těchto 
Podmínek na webových stránkách RTB House na adrese: 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement,  
ledaže během těchto 7 dnů Dodvatelský Partner bude informovat 
společnost RTB House o nesouhlasu se změnami a předloží oznámení 
o ukončení Dohody, jsou-li takové změny podstatné. Pokud 
Dodavatelský Partner neprovedl toto ukončení ve stanovené lhůtě, 
bude se považovat, že Dodavatelský Partner souhlasil s takovou 
změnou 

 
RTB House France S.A.S. 

http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement


 

 
Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

French law/ Francouzské právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Commercial Court in Paris/ Soud v Paříži 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

French/ Francouzština 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečná nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

a) Chapter 5 point 2 letters g), h) and i): 
- g) the Inventory is not directed to children under the age of 15 
(fifteen);  
 
- h) the Supply Partner does not, directly or indirectly, collect 
information from users known by Supply Partner to be under the 
age of 15 (fifteen);  
 
- i) the Supply Partner does not use any service to select or target 
RTB House Ads based on: the knowledge or interference that the 
user is under the age 15 (fifteen), user’s past visits to any 
Inventory that is directed to children, information deemed 
sensitive by any applicable law or self-regulatory program or in 
a manner inconsistent with the Terms;  

 
b) Chapter 5 point 2 letter k):  

k) it will implement appropriate technical and organizational 
measures to protect personal data against accidental or 
unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized 
disclosure or access, in particular where the processing involves 
the transmission of data over a network, and against all other 
unlawful forms of processing, as well as all technical measures 
to detect the violation of personal data. 
 

c) The following shall be added as a new Chapter 6 point 7 :  
Point 7 : RTB House cannot be held responsible in case of attack 
of the “Inventory” of the Supply Partner, the Supply Partner and 
his website host being solely responsible for the security of the 
“Inventory” and only having to bear the consequences of a 
possible lack of security, possible attack and/or personal data 
breach. 

 
d) Chapter 7 point 1 :  

All Remuneration shall be paid to Supply Partner by RTB House 
on the basis of an invoice to be issued within 7 (seven) days from 
the end of the calendar month in which the RTB House Ads from 
which such Remuneration was generated were displayed on the 
Inventory. The remuneration shall be paid by RTB House within 
45 (forty-five) days from the date of issue of a proper invoice, 
provided that the invoice is sent and received immediately by 
RTB House. The Supply Partner is obligated and agrees to include 
this payment period of 45 (forty-five) days on his own invoice. In 
accordance with articles 441-6 and D.441-5 of the French 



 

 
Commercial Code, any late payment leads to late payment 
penalties at three times the legal interest rate, as well as an 
obligation for the debtor to pay a lump sum indemnity of 40 
Euros for recovery costs./  
 

e) Chapter 9 point 2 : 
Each Party agrees to post on its respective website a privacy 
policy, which shall comply with the Privacy & Data Protection 
Laws. The Supply Partner shall include on its Inventory on which 
data is collected by RTB House pursuant to this Terms, easily 
accessible privacy policy about eventual use, storage, treatment 
and protection of their personal data, and that informs its users 
that third party cookies or other tracking technologies are placed 
on such Inventory, specifying the purpose of these technologies 
as well as the type of data collected on such Inventory and the 
measures that users may take to avoid data collection. In 
addition, the Supply Partner shall put in place all technical 
measures in accordance with provisions of Chapter 5 section 2 
letter k). 

 
f) The following shall be added as a new Chapter 9 point 5 and 6: 

 
- point 5. Each party is obligated to communicate to the other 

party its current data protection officer or person 
responsible for supervision of Party’s data processing 
activities. Each party has to immediately inform in writing 
the other party about every change of data protection 
officer or person responsible for supervision of Party’s data 
processing activities. 

 
- point 6. RTB House shall not be responsible for 

misinterpretation, lack of enforcement or non-compliance 
of Privacy & Data Protection Laws, in particular General Data 
Protection Regulation, by Supply Partner.  

 
g) Chapter 10 point 3 letter b) : 

b) in case of the occurrence of Force Majeure event that has 
continued for a minimum period of 1 (one) month ; in this case 
it will be considered, in accordance with the provisions of Article 
1218 of the French Civil Code, that the event of Force Majeure 
constitutes the definitive impediment. 

 
h) Chapter 10 point 3 letter c) : 

c) the other Party passes a resolution for winding up (other than 
for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or 
a court of competent jurisdiction makes an order to that effect, 
ceases to carry on its business or substantially the whole of its 
business, is declared insolvent, or convenes a meeting of or 



 

 
makes or proposes to make any arrangement or composition 
with its creditors; or a liquidator, receiver, administrative 
receiver, manager, trustee or similar officer is appointed over 
any of its assets, subject to compliance with the provisions of the 
French Commercial Code, in particular articles L622-13, L631-14, 
L641-11-1, and procedures provided for this purpose. 

 
i) Chapter 14 point 3 :  

Whenever in this Terms is indicated written form, the Parties 
acknowledges and agree that electronic format and e-mail are 
treated as written form, with the exception of Chapter 10 
section 2 where the form of an email and the registered letter 
with an acknowledgement of receipt is required. 
 

j) Chapter 14 point 4 :  
The Agreement constitutes the complete and entire agreement 
between the Parties and shall supersede any and all other prior 
commitments, understandings, agreements, weather in written 
or oral, and shall also prevail over any clauses or stipulations that 
may appear in the Supply Partner’s documents or in its general 
terms and conditions of purchase, sale, provision of services or 
others. 

 
a) Kapitola 5 bod 2 písm. g), h) a i): 

- g) Inventář není zaměřen na děti mladší 15 (patnácti) let; 
 
- h) Dodavatelský Partner přímo nebo nepřímo 
neshromažďuje informace od uživatelů, o kterých 
Dodavatelský Partner ví, že jsou mladší 15 (patnácti) let; 
 
- i) Dodavatelský Partner nepoužívá žádnou službu k výběru 
nebo cílení RTB House Ads na základě: znalostí nebo 
interference, že uživatel je mladší 15 (patnácti) let, minulé 
návštěvy uživatele v jakémkoli Inventáři zaměřeném na děti, 
informace jsou považované za citlivé jakýmkoli platným 
zákonem nebo samoregulačním programem nebo způsobem 
rozporuplným s Podmínkami; 
 

b) Kapitola 5 bod 2 písm. k): 
zavede příslušná technická a organizační opatření k ochraně 
osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením 
nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným 
zveřejněním nebo přístupem, zejména pokud zpracování 
zahrnuje přenos dat přes síť a proti všem ostatním 
nezákonným způsobům zpracování, stejně jako veškerá 
technická opatření k odhalení narušení osobních údajů. 
 



 

 
c) Jako nová Kapitola 6 bod 7 se doplňuje toto: Společnost RTB 

House nemůže být zodpovědná v případě útoku na "Inventář" 
Dodavatelského Partnera, Dodavatelský Partner a jeho 
hostitelský server jsou výhradně odpovědní za bezpečnost 
"Inventáře" a musí nést pouze důsledky možného nedostatku 
bezpečnosti, možného útoku a/nebo narušení bezpečnosti 
osobních údajů. 
 

d) Kapitola 7 bod 1:  
Veškeré odměny budou vyplaceny Dodavatelskému 
Partnerovi společností RTB House na základě faktury, která 
bude vydána do 7 (sedmi) dnů od konce kalendářního měsíce, 
ve kterém byly v Inventáři zobrazeny RTB House Ads, z nichž 
byla tato odměna vytvořena. Odměnu hradí společnost RTB 
House do 45 (čtyřiceti pěti) dnů ode dne vystavení řádné 
faktury za předpokladu, že faktura bude okamžitě zaslána a 
obdržena společností RTB House. Dodavatelský Partner je 
povinen tuto lhůtu splatnosti 45 (čtyřicet pět) dnů zahrnout 
do své faktury. V souladu s články 441-6 a D.441-5 
francouzského obchodního zákoníku způsobí jakákoli 
opožděná platba penále se zpožděním splatnosti ve výši 
trojnásobku zákonné úrokové sazby, jakož i povinnost 
dlužníka zaplatit jednorázové odškodnění 40 EUR za náklady 
na vymáhání. 
 

e) Kapitola 9 bod 2 :  
Každá Smluvní Strana souhlasí s tím, že na svých 
internetových stránkách uveřejní Zásady na Ochranu 
Soukromí a Osobních Údajů, které budou v souladu se zákony 
o ochraně soukromí a osobních údajů. Dodavatelský Partner 
uvede v Inventáři informace o tom, které Údaje shromažďuje 
společnost RTB House v souladu s těmito Podmínkami, 
snadno přístupnou politiku ochrany osobních údajů ohledně 
případného použití, ukládání, zpracování a ochrany jejich 
osobních údajů a informuje uživatele o tom, že cookies třetích 
Stran nebo další sledovací technologie jsou umístěny v tomto 
Inventáři, a současně specifikuje účel těchto technologií, 
jakož i typ shromažďovaných údajů v tomto Inventáři a 
opatření, která mohou uživatelé přijmout, aby zabránili 
shromažďování údajů. Dodavatelský Partner navíc zavede 
všechna technická opatření v souladu s ustanoveními kapitoly 
5 oddílu 2 písm. k). 
 

f) Jako nová Kapitola 9 bod 5 a 6 se doplňuje toto: 
 

- bod 5. Každá ze stran je povinna uvést druhé straně svého 
stávajícího pověřence pro ochranu osobních údajů  nebo 
osobu odpovědnou za dohled nad činností zpracování údajů 



 

 
Smluvní strany. Každá strana musí neprodleně písemně 
informovat druhou stranu o každé změně inspektora 
ochrany údajů nebo osoby zodpovědné za dohled nad 
činností zpracování údajů Smluvní strany. 
 

- bod 6. RTB House neodpovídá za nesprávný výklad, 
nedostatečné prosazování nebo nedodržování zákonů o 
ochraně soukromí a ochraně osobních údajů, zejména 
nařízení o obecné ochraně údajů, Dodavatelským 
Partnerem. 

 
g) Kapitola 10 bod 3 písm. b): 

 v případě výskytu události Vyšší Moci, která trvala minimálně 
po dobu 1 (jednoho) měsíce; v tomto případě se bude v 
souladu s ustanoveními článku 1218 francouzského 
občanského zákoníku považovat událost Vyšší Moci za 
skutečnou překážku. 
 

h) Kapitola 10 bod 3 písm. c): 
 druhá Smluvní Strana přijme usnesení o likvidaci (jiné než za 
účelem sloučení nebo rekonstrukce) nebo soud příslušné 
jurisdikce rozhodne v tomto smyslu, přestane vykonávat svou 
činnost nebo v podstatě celou svou činnost, je prohlášena 
platební neschopnost, nebo svolává schůzku se svými věřiteli 
nebo uzavírá nebo navrhuje uzavření jakéhokoli uspořádání 
nebo insolvenčního řízení; nebo likvidátor, příjemce, 
konkurzní správce, vedoucí, věřitel nebo obdobný úředník je 
jmenován jako dohled nad některým ze svého majetku, s 
výhradou dodržování ustanovení francouzského obchodního 
zákoníku, zejména článků L622-13, L631-14, L641-11-1 a 
postupů stanovených pro tento účel. 
 

i) Kapitola 14 bod 3:  
Kdykoli je v těchto Podmínkách uvedena písemná forma, 
Smluvní strany potvrzují a souhlasí s tím, že elektronický 
formát a e-mail se považují za písemnou formu, s výjimkou 
kapitoly 10 oddílu 2, kde je požadována forma e-mailu a 
doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí. 
 

j) Kapitola 14 bod 4 : 
Dohoda představuje naprostou a úplnou dohodu mezi 
Smluvními stranami a nahrazuje jakékoli a všechny ostatní 
předchozí závazky, ujednání, dohody, ať už písemné nebo 
ústní a má také přednost před všemi doložkami nebo 
ustanoveními, které se mohou objevit v dokumentech 
Dodavatelského Partnera nebo v jeho obecných podmínkách 
nákupu, prodeje, poskytování služeb nebo ostatní. 

 



 

 
RTB House Benelux B.V. 

Law governing the Terms:/ 
Zákon upravující Podmínky: 

Dutch law/Nizozemské právo 

Jurisdiction:/ Jurisdikce: Competent court in Amsterdam/? 
Language (prevailing):/ Jazyk 
(převažující): 

English/Angličtina 

Additional or specific provisions 
that shall apply to the Terms:/ 
Dodatečná nebo zvláštní 
ustanovení, která se vztahují na 
Podmínky: 

a) Chapter 4 section 2: The Supply Partner is obliged to comply with 
RTB House advertising guidelines as specified in Appendix 2 to 
these Terms, which may be updated from time to time by RTB 
House. In case of any changes to the guidelines referred herein, 
RTB House shall inform the Supply Partner about the changes 
within 30 (thirty) days before the effective date of such changes.  
  

b) Chapter 10 section 2: Each Party has a right to terminate the 
Agreement without reasons and at any time, subject to a 30 
(thirty) days’ notice period, by sending to the other Party their 
statement, in written form, otherwise being null and void. 
 

c) Chapter 14 section 1: RTB House shall reserve themselves the right 
to unilaterally modify these Terms, at any time. RTB House will 
inform Supply Partner about the changes 1 month before their 
effective date. Such modification shall be applicable starting from 
the publication of the new version of these Terms on the RTB 
House website, at the address: 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement 
unless, within 1 month, the Supply Partner may inform RTB House 
about non-consent for changes and submit a notice on 
termination of the Agreement if such changes are material. If the 
Supply Partner did not make such termination notice within the 
prescribed period, the Supply Partner shall deem to have 
consented to such modification./ 

 
a) Kapitola 4 oddíl 2: Dodavatelský Partner je povinen dodržovat 

pokyny společnosti RTB House pro inzerci, jak je uvedeno v 
dodatku 2 k těmto Podmínkám, které mohou být průběžně 
aktualizovány společností RTB House. V případě jakýchkoliv změn 
zde uvedených pokynů bude společnost RTB House informovat 
Dodavatelského Partnera  o změnách do 30 (třicet) dní před 
datem účinnosti těchto změn.  
 

b) Kapitola 10 oddíl 2: Každá Smluvní Strana má právo vypovědět 
Dohodu bez důvodů a kdykoli, s výpovědní lhůtou 30 (třiceti) dní, 
tím, že písemně zašle své prohlášení druhé Straně, jinak bude 
neplatná. 

 
c) Kapitola 14 bod 1: RTB House si vyhrazuje právo kdykoli 

jednostranně měnit tyto Podmínky. RTB House bude informovat 
Dodvatelského Partnera o změnách 1 měsíc před datem 

http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement


 

 
účinnosti. Taková změna bude platná od zveřejnění nové verze 
těchto Podmínek na webových stránkách RTB House na adrese: 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement, 
ledaže během 1 měsíce Dodvatelský Partner bude informovat 
společnost RTB House o nesouhlasu se změnami a předloží 
oznámení o ukončení Dohody, jsou-li takové změny podstatné. 
Pokud Dodavatelský Partner neprovedl toto ukončení ve 
stanovené lhůtě, bude se považovat, že Dodavatelský Partner 
souhlasil s takovou změnou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

APPENDIX 2 
RTB HOUSE ADVERTISING GUIDELINES 

  
RTB House is a provider of the high quality services. All the 
business partners of RTB House shall keep the highest 
standards and quality of their services, as well as shall 
comply with the advertising guidelines stated herein. 
  
RTB House is entitled to audit if business partners comply 
with rules stated herein, and at its sole discretion 
terminate cooperation with the business partner. 
  
 
RTB House reserves the right to change this RTB House 
advertising guidelines from time to time. 
  
 
RTB House prohibits any content which includes the 
following: 

a) Ponzi schemes, Pyramid schemes, Get-rich-
quick schemes, free money offers or other 
similar money-making opportunities which 
are legally questionable; 

b) Dating sites promoting casual sex or discreet 
encounters. This does not include regular 
dating websites that promote love and 
commitment; 

c) Firearms and weapons; 
d) Harassment or hate speech; 
e) Illegal or legally questionable activity; 
f) Infringing intellectual property rights; 
g) Misleading content; 
h) Nudity, sex or adult content; 
i) Online pharmacies, medications and 

healthcare products; 
j) Political organizations, candidates, political 

initiatives or events; 
k) Religious content; 
l) Content, language or images which are 

violent, disrespectful, vulgar or offensive; 
m) Tobacco and drugs. 

 
RTB House prohibits any content that specifically targets 
minors under the age of 13 (thirteen). 
 
RTB House prohibits any content which targets personal 
characteristics, as follows: 

 
DODATEK 2 

ZÁSADY INZERCE SPOLEČNOSTI RTB HOUSE 
 

RTB House je poskytovatel vysoce kvalitních Služeb. Všichni 
obchodní partneři společnosti RTB House musí dodržovat 
nejvyšší standardy a kvalitu svých Služeb, stejně jako musí 
dodržovat pokyny uvedené v tomto dokumentu. 
  
Společnost RTB House je oprávněna provádět audit, pokud 
obchodní partneři dodržují pravidla uvedená v tomto 
dokumentu, a na základě vlastního uvážení ukončí spolupráci 
s obchodním partnerem. 
  
RTB House si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto pokyny pro 
inzerci společnosti RTB House. 
 
 
RTB House zakazuje jakýkoli obsah, který zahrnuje následující: 
 

a) Ponziho schémata, pyramidová schémata, 
schémata rychlého zbohatnutí, nabídky volných 
peněz nebo jiné podobné příležitosti, které jsou z 
právního hlediska sporné; 

b) Seznamky podporující příležitostný sex nebo 
diskrétní setkání. To nezahrnuje řádné seznamky, 
které propagují lásku a oddanost; 
 

c) Střelné zbraně a zbraně; 
d) Obtěžování nebo projevy nenávisti; 
e) Nezákonné nebo právně sporné aktivity; 
f) Porušování práv k duševnímu vlastnictví; 
g) Zavádějící obsah; 
h) Nahota, sex nebo obsah pro dospělé; 
i) On-line lékárny, léky a zdravotnické výrobky; 

 
j) Politické organizace, kandidáti, politické iniciativy 

nebo akce; 
k) Náboženský obsah; 
l) Obsah, jazyk nebo obrázky, které jsou násilné, 

neuctivé, vulgární nebo urážlivé.; 
m) Tabák a drogy. 

 
RTB House zakazuje jakýkoliv materiál, který se zaměřuje na 
děti a mladistvé do věku 13 (třinácti) let. 
 
RTB House zakazuje jakýkoli obsah, který se zaměřuje na 
následující osobní charakteristiky: 



 

 
a) Age (age range is acceptable); 
b) Financial status; 
c) Medical/health condition; 
d) Membership or political orientation; 
e) Police record; 
f) Religion or personal belief; 
g) Sex; 
h) Sexual orientation or practices; 
i) Skin colour or ethnic origin. 

 

a) Věk (věkové rozmezí je přijatelné); 
b) Finanční situaci; 
c) Lékařský/zdravotní stav; 
d) Členství nebo politická orientace; 
e) Policejní záznam; 
f) Náboženské vyznání či víra; 
g) Pohlaví; 
h) Sexuální orientace nebo praktiky; 
i) Barva pleti nebo etnický původ. 

 


