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I. Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce 
a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou Erba náradie s.r.o., Uhrova 24, 831 01 
Bratislava a jej zákazníkmi pri dodávkach tovaru na základe ich objednávok. 

2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky 
vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými 
podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak 
je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník 
nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené 
týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 
Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 

3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti Erba náradie 
s.r.o., www.erbanaradie.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky 
kedykoľvek upraviť. 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez 
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok 
sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli 
platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke 
predávajúceho. 

 



II. Kúpna zmluva 

1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Erba náradie s.r.o. dodá kupujúcemu 
objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej 
zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň písomného prijatia návrhu na 
uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Erba náradie s.r.o. 

2. Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Erba 
náradie s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Erba náradie s.r.o. potvrdzuje, že návrh 
kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za 
prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-
mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť 
Erba náradie s.r.o. kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť Erba náradie s.r.o. si 
vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť Erba náradie 
s.r.o. nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo pri vzniknutých omyloch v kúpnej 
cene, ktorá je uvedená v internetovej stránke. 

III. Objednávanie tovaru 

1. Zákazník môže objednávku zaslať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického 
obchodu www.erbanaradie.sk. 

2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje: 
   a) obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, fax, e-mailovú 
adresu), 
   b) kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne aj jeho popis, 
   c) množstvo objednávaného tovaru, 
   d) adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska 
kupujúceho, 
   e) termín dodania tovaru, ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP, 
   f) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník), prípadne odtlačok pečiatky zákazníka, 
   g) meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia 
tohto údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho 
zamestnanec). 

3. Po prijatí objednávky je spoločnosť Erba náradie s.r.o. povinná skontrolovať, či je požadovaný 
tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade 
v  požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne 
ako je 72 hodín, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy 
medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany 
predávajúceho. 

4. Pri prvom objednávaní je zákazník povinný spolu s objednávkou doručiť svoje identifikačné 
doklady, t.j. výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o DIČ. Neplatí pri 
nákupe cez internetovú stránku. 

5. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné 
podmienky a súhlasí s ich znením. 

6. Fotografie používané na internetovej stránke www.erbanaradie.sk sa môžu líšiť od skutočnosti. Za 
vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť. 



IV. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky 

1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného 
výrobku na adrese www.erbanaradie.sk po prihlásení zákazníka. Ceny sú zobrazované vrátene 20% 
DPH, tak ako je uvedené pri tovare. Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v 
deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude 
zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so 
zmenami v predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy. 

2. Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné 
alebo hotovostné spôsoby platby. 
a) Platba na dobierku – tovar je uhrádený až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo 
kuriérovi prepravnej spoločnosti  
b) Platba na účet – platba prevodom na náš účet 
c) Platba v hotovosti  – platba v hotovosti na predajni, len pri osobnom odbere 
d) Platba na základe zálohovej faktúry – platba vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných 
prostriedkov na náš účet. 
e) Platba na základe faktúry so splatnosťou – faktúru je nutné uhradiť do dohodnutého dátumu 
splatnosti. 

3. Cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi 
vystaví spoločnosť Erba náradie s.r.o. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti 
Erba náradie s.r.o. podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, 
pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, ak zákazník prekročí 
stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za 
každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti. 

4. Spoločnosť Erba náradie s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má 
neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v 
hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si 
spoločnosť Erba náradie s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov. 

V. Dodanie tovaru a dodacie podmienky 

1. Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej 
objednávky presiahla 100,– Eur bez DPH, je bezplatné. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne 
100,– Eur bez DPH bude spoločnosť Erba náradie s.r.o. účtovať dopravné: 
    a) Kuriérska služba DHL (účtujeme v rozsahu ako účtuje firma DHL). Dodanie v nasledujúci 
pracovný deň od expedície zásielky. 

2. Balné poplatky neúčtujeme. 

3. Spoločnosť Erba náradie s.r.o. expeduje objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom 
množstve najneskôr do 48 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky v 
prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade 
doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný do 72 hodín (okrem sviatkov a dní 
pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí 
objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník 
informovaný tak ako to je uvedené v odseku III. Objednanie tovaru. 



4. Zákazník je povinný spoločnosť Erba náradie s.r.o. neodkladne písomne informovať o akejkoľvek 
zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť Erba náradie 
s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola 
spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar 
prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia. 

5. Predávajúci vystaví zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní 
tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do 
dátumu splatnosti faktúru vrátiť – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti Erba náradie s.r.o. 
V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej faktúry. 

6. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny 
za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo 
predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť 
až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

 VI. Reklamácie a záručná doba, storno 

1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia 
nemusí prebrať zásielku. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný 
skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné 
chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 24 
hodín od prebratia tovaru a nahlásiť emailom alebo telefonicky. 

2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom 
kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci 
si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a 
nasl.  Občianskeho zákonníka. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, 
ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť písomne alebo emailom na info@erbanaradie.sk.  

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak 
nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a 
Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru 
od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň 
jeho prevzatia. 

4. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním: 
 a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym 
zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním 
tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi 
prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru 
nadmerným zaťažovaním. 
 b) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, 
technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných 
podmienok. 
 c) vady spôsobené pri preprave zásielky. 

5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie (avšak nie na dobierku) 
alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy 
nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako 



poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar posielajte späť 
na adresu: Erba náradie s.r.o., Kaukazská 33, 831 01 Bratislava. 

6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie 
tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v 
zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak 
sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia 
reklamácie. 

7. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním 
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na 
prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

8. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 
„Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych 
dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo 
odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne 
najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre 
tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.  

9. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy 
bez storno poplatku. 

10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so 
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil 
jeho práva. 

11. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) 
subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal 
zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 

12. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z v listinnej 
podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Adresa na podávanie podaní v elektronickej 
podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. 

13. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná 
hodnota sporu nepresahuje sumu 20 €, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne 
riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ má 
právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma je 
dostupná na internetových stránkach: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK 

  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK


VII. Spracovanie osobných údajov 

Informácie podľa § 19 až § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
právnych predpisov 

1. Erba náradie s.r.o., so sídlom Uhrová 24, 831 01 Bratislava, IČO: 35795484, IČ DPH:  
SK2020234821, ako predávajúci a zároveň prevádzkovateľ stránky www.erbanaradie.sk a 
prevádzkovateľ pri spracovávaní osobných údajov kupujúcich vyhlasuje, že všetky osobné údaje 
kupujúceho sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 18/2018 
Z. z.“). 

2.  V zmysle § 34 zák. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ nepoveril žiadneho sprostredkovateľa na 
spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľ získal od dotknutých 
osôb. Rovnako prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu v zmysle § 44 a násl. zák. 
18/2018 Z. z. 

3.  Predávajúci získava a spracúva osobné údaje od kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie 
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom 
ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zák. 
č. 18/2018 Z. z. Dodáva sa, že existencia právneho základu pre spracúvanie osobných údajov 
dotknutých osôb podľa tohto bodu nevyžaduje osobitný výslovný súhlas dotknutej osoby. 

4.  Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené príjemcovi (napr. 
prepravcovi) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (riadne a 
včasné dodanie tovaru). V súlade s uvedeným sprístupňuje predávajúci osobné údaje o kupujúcich v 
rozsahu meno a priezvisko (obchodné meno), adresa pre doručovanie, telefónne číslo a celkovú 
cenu objednávky príslušnému príjemcovi týchto osobných údajov, ktorá zabezpečuje doručenie 
objednávky kupujúcemu. 

5.  Kupujúci vystavením objednávky poskytuje svoje osobné údaje uvedené v objednávke 
predávajúcemu dobrovoľne na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia. Ak dotknutá osoba 
neposkytne predávajúcemu, resp. prevádzkovateľovi požadované osobné údaje, dôsledkom 
neposkytnutia takých osobných údajov je neuzatvorenia zmluvy medzi dotknutou osobou 
(kupujúcim) a prevádzkovateľom (predávajúcim). 

6.  Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho po celú dobu existencie 
zmluvného vzťahu s predávajúcim, prípadne do doby písomného odvolania jeho výslovného súhlasu 
so spracúvaním jej osobných údajov na marketingové účely. 

7.  Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú zhromažďované, spracované a uchované na účely 
naplnenia obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je prejavom slobodnej vôle 
oboch zmluvných strán. Prevádzkovateľ nezverejňuje, neprenáša ani inak neposkytuje osobné údaje 
o kupujúcich tretím stranám. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje predávajúci spracováva na účely: 

-     evidencie objednávok kupujúceho, 

-     uzatvorených kúpnych zmlúv, 

-     vystavenia faktúr a iných daňových dokladov, 



-     marketingových aktivít predávajúceho (zasielaní obchodných oznámení o akciách, novinkách, 
zľavách e-mailom), ak s tým kupujúci vyjadril osobitný súhlas, 

-     uplatňovania zliav pre kupujúcich, 

-     prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na určené miesto dodania, 

-     riešenia prípadných reklamácií kupujúcim. 

8. Na účely realizácie zmluvného vzťahu predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu 
povinných údajov: 

a)      meno a priezvisko kupujúceho (príp. meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorá za právnickú 
osobu vystavila objednávku), 

b)      adresa (fakturačná príp. doplnenie dodacej adresy, ak je táto iná ako fakturačná adresa), 

c)      telefón, e-mail kontaktnej osoby kupujúceho. 

V prípade ak predávajúci spracúva aj iné nepovinné osobné údaje kupujúceho, ako sú uvedené v 
písm. a) až c) tohto bodu 9., spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich 
z kúpnej zmluvy. 

9.  Informácie uvedené v bode 8. sú potrebné pre vybavenie objednávky podľa požiadavky 
zákazníka.   

10.  Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Osobné údaje 
môže registrovaný zákazník kedykoľvek zmeniť vo svojom osobnom profile. Poskytnuté osobné 
údaje musia byť z dôvodu vybavenia objednávky vždy správne a pravdivé, za ich správnosť a 
pravdivosť zodpovedá kupujúci. 

11.  V súlade s § 19 ods. 1 a 2 zák. č. 18/2018 Z. z. má kupujúci právo od predávajúceho požadovať 
nasledovné informácie, pričom predávajúci je povinný ich dotknutej osobe pri získaní jej osobných 
údajov poskytnúť: 

a)      identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, 

b)      kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak predávajúci má takú osobu ustanovenú 

c)      účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ 
spracúvania osobných údajov, 

d)      oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaju spracúvajú podľa § 
13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z. z., 

e)      identifikáciu príjemcov alebo ich kategóriu, ak existuje, 



f)       informáciou o tom, že prevádzkovateľ  zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii a ich identifikáciu, ako i informáciu o existencii alebo neexistencii 
rozhodnutia Európskej komisie, 

g)      dobu uchovávania osobných údajov. 

12.  Prevádzkovateľ je ďalej povinný dotknutej osobe pri získaní jej osobných údajov poskytnúť 
informáciu o tom, že má 

a)      právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej 
osoby (§ 21) 

b)      právo na opravu osobných údajov (§ 22), 

c)      právo na výmaz osobných údajov (§23), 

d)      právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (§ 24), 

e)      právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26), 

f)       právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27). 

13.  Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nevyužíva automatizované 
individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 2 zák. č. 18/2018 Z. z. 

14.  Predávajúci je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe (kupujúcemu) 
informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré sa týkajú spracúvania jej 
osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované 
jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v 
listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná 
žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak 
dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. 

15.  Predávajúci poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V 
prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti 
dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa , ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný 
identifikovať. 

16.  Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na 
základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu 
môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí 
predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom 
takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi 
predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ 
poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie 
informácie iným spôsobom. 

17.  Ak predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti 
podať návrh podľa § 100 na úrad 



18.  Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú 
bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej 
opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci 
administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci 
administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne 
náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 

 

Záverečné ustanovenia 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste 
oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.S týmito 
podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím 
súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a 
že ich v celom rozsahu prijímate. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2018. 

  

 


