PODMÍNKY POUŽITÍ - VÝVOJÁŘSKÉ ROZHRANÍ
1.

Obecná ustanovení

Tyto Podmínky použití – vývojářské rozhraní („Podmínky použití“) upravují používání tzv. API rozhraní
v rámci vývojářského portálu Developers Portal („Portál“) společnosti PPF banka a.s. („Banka“), které
poskytuje testovací prostředí sloužící k vývoji a testování příslušných bankovních aplikací
podporovaných Bankou řádně registrovaným zájemcům o takové služby, resp. registrovaným
vývojářům („Vývojář“).
Banka je oprávněna Podmínky použití kdykoliv jednostranně změnit. Banka informuje Vývojáře o změně
Podmínek použití prostřednictvím emailu či jiným vhodným způsobem.
2.

Registrace

Banka poskytne Vývojáři přístupové údaje k Portálu po provedení řádné registrace dle požadavků tam
stanovených. Registrace je přístupná na webu v sekci „Aplikace třetích stran“. Po registraci může
Vývojář začít využívat Portál a získá přístup k související technické dokumentaci, následně po aktivaci
ze strany Banky, Vývojář získá plný přístup k Portálu včetně možnosti vyzkoušení sandbox API a dále
provolání všech produkčních API.
Registrací na Portálu získá Vývojář přístup k veřejně přístupným datům. Takový přístup nezakládá
nárok na přístup ke klientským datům či k užívání vyvinuté aplikace ve vztahu ke klientům Banky.
Přístup Vývojářů do Portálu může být za účelem údržby příležitostně omezen nebo zablokován. Užívání
Portálu probíhá na vlastní nebezpečí.
3.

Povinnosti Vývojáře

Vývojář je oprávněn využívat Portál na nevýhradní bázi výlučně k vývoji vlastních aplikací ke
stanovenému účelu. Vývojář se zavazuje, že nebude vyvíjet aplikace pro jakékoliv jiné účely, resp.
v rozporu se zájmy Banky či třetích osob, resp. v rozporu se záměrem stanoveným příslušnou právní
úpravou v této oblasti.
Pro zajištění bezpečnosti účtu nesmí Vývojář předat své heslo třetím osobám.
Vývojář svou činností nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit plynulý chod Portálu. Pokud v této souvislosti
vznikne Bance jakákoli škoda, Vývojář je povinen ji Bance neprodleně nahradit.
Vývojář nesmí používat v Portálu aplikace a mechanismy, které mají za účel získávání a indexaci
obsahu a dat Banky.
Vývojář nesmí používat výstup své činnosti, vyvinutou aplikaci nebo její část bez předchozího
písemného souhlasu Banky k jakýmkoli propagačním či jiným obdobným účelům, kde bude spojovat
jméno či značku Banky se svými činnostmi bez takového předchozího souhlasu.
4.

Ukončení registrace a smazání účtu

K ukončení registrace na Portálu je oprávněna pouze Banka, a to zejména v případě, že o to požádá
sám Vývojář, případně při neplnění licenčních předpokladů stanovených pro Vývojáře podle platné
právní úpravy či z bezpečnostních důvodů. Banka může neprodleně ukončit registraci a smazat účet i
bez udání důvodu. Banka nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou Vývojáři z důvodu ukončení
registrace a smazání účtu.
Vývojář je oprávněn podat žádost Bance o ukončení registrace a smazání účtu. Banka následně
provede ukončení a smazání účtu. Banka informuje Vývojáře o ukončení registrace prostřednictvím
emailu či jiným vhodným způsobem.

5.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky použití podléhají výlučně českému právu.
Banka zpracovává osobní údaje poskytnuté Vývojářem při registraci za účelem využívání Portálu na
nevýhradní bázi výlučně ke stanovenému účelu. Doba zpracování osobních odpovídá době nezbytné
pro stanovený účel, nejdéle po dobu 10 let následujících po konci kalendářního měsíce, v němž došlo
k ukončení smluvního vztahu s klientem Banky využívajícím služby Vývojáře (nestanoví-li závazná
právní úprava jinou lhůtu). Informace o zpracování osobních údajů je k dispozici na webových stránkách
Banky.
Pokud by tyto Podmínky použití nebo jejich jednotlivá ustanovení byly neplatné, nebo pokud by
obsahovaly mezery, nebude tím dotčena platnost těchto Podmínek použití obecně. Neplatné
ustanovení, resp. mezera se nahradí ustanovením, které se bude pokud možno co nejvíce blížit
plánovanému hospodářskému účelu.
Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny nároky vyplývající z těchto Podmínek použití a
nároky související s tím související je příslušný obecný soud podle sídla Banky.
Tyto Podmínky byly vydány dne 15. 11. 2021.

