Obchodné podmienky.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy
medzi kupujúcim a spoločnosťou
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03301 Liptovský Hrádok
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(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému
elektronického obchodného domu www.arco.sk (ďalej len "systém").
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku
prostredníctvom serveru www.arco.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy
podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky
zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá
odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci
informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a
cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu
predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých,
registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované
za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu
vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom
potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k
porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi
zákazníkom a spoločnosťou ARCO COM, s.r.o.
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia
tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci
nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je
kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci
uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo
nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru
došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až
50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne
uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné
podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa
tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť
alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu
v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v
kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov
vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo
požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými
podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný
o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar
dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to
prevodom na účet určený kupujúcim.

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za
podmienok upravených zákonom 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 "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však
neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za
prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru.

4.3. Spôsob odstúpenia od kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne
splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru.
Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na
odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to ARCO COM, s.r.o.,
J.D.Matejovie 1581/2B, 033 01 Liptovský Hrádok. Formulár na odstúpenie od zmluvy je
možné stiahnuť tu.
a) "Formulár na odstúpenie od zmluvy PDF"
b) "Formulár na odstúpenie od zmluvy word"
(kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa
prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje
v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a
priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis
spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo
účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný
doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu,
záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo
prinesením na adresu ARCO COM, s.r.o. J.D.Matejovie 1581/2B, 033 01 Liptovský Hrádok.
Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca
so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

4.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy pred začatím plynutia lehoty.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak
kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie
lehota na odstúpenie od zmluvy.

4.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie platby.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci
preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov
na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady,
ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na
doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude
predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude
uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci
neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania
akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od
kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení
vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 4.3 týchto všeobecných obchodných
podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo
nastane skôr.

4.6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy - tovar použitý, poškodený, alebo neúplný.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 4.2. týchto všeobecných
obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, je poškodený alebo
neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s
tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti
tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy
tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od
spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v
originálnom obale.

4.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy - náklady na doručenie

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením
tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný
odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa
uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje
služby. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady
spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných

informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti
tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim
vybraný prepravca poskytuje svoje služby.

4.8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy - nesplenie podmienok

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 4.3 týchto
všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a
predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 4.5 týchto
všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov
spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

4.9 Odstúpenie od kúpnej zmluvy - osobitné ustanovenia.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
rozbalil.

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr.
tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

5. Cenové podmienky
5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR
6. Poštovné a balné
6.1 Spoločnosť ARCO COM, s.r.o. si balné neúčtuje.
6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po
započítaní všetkých zliav a to nasledovne:

Cenník dopravy
Osobný odber len Liptovský Hrádok
Hodnota objednávky do 100€ s DPH
Hodnota objednávky od 100 - 400€ s
DPH
Hodnota objednávky od 400€ s DPH
Tovar s hmotnosťou 30 -50kg do 1000 €
Tovar s hmotnosťou nad 50 kg do 1000
€

0€
3,90 €
3,90 €
2,90 €
6,90 €
13,90 €

Pre niektoré kombinácie váhy a množstvo balíkov môže byť klient kontaktovaný za účelom
dohodnutia výšky ceny za dopravu. Ide o neštandardné situácie, kde sa jedná napríklad o
viacej balíkov veľkých rozmerov, prípadne hmotnosti a pod. V prípade, že je pri tovare
doprava s nulovou cenou, jedná sa o akciovú cenu a táto je konečná a nebude sa meniť.

V prípade zvolenia spôsobu platby dobierka sa účtuje dobierečný poplatok vo výške 1
EURO.

Pre veľkú bielu techniku /práčky, chladničky, sušičky a pod. / a nadrozmerné balenia
tovaru s veľkým objemom, alebo hmotnosťou prevyšujúcou 30 kg sa snažíme aby bola
už cena nastavená konrektne pri tovare už počas vytvorenia objedávky. Pokiaľ tak
nebude, bude klient kontaktovaný. Nikdy nebude táto cena zmenená zo strany predajcu
svojvoľne.

6.3 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných
štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a
predávajúcim.

6.4 Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.3. kontaktujte prosím predávajúceho.
7. Podmienky a možnosť platby za tovar / od 07.09.2013 sme platcami DPH. Všetky platby
po tomto termíne budú realizované v zmysle zmien, ktoré z toho vyplývajú. /
7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti ARCO COM, s.r.o.
uvedené v mailovej notifikácií.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte a u kuriéra prepravnej spoločnosti.

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo
prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky
8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a
prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom
tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status
objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú
zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti ARCO COM, s.r.o. po
vzájomnej dohode.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením
kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov
uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia
si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a
predávajúcim.
9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti ARCO
COM, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa
zakúpenia tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti ARCO COM, s.r.o. je pri jeho dodaní
kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný,
tovar nerozbalujte, neotvárajte)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo
poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený
(mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť
bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese:

ARCO COM, s.r.o.
J.D.Matejovie 1581/2B
033 01 Liptovský Hrádok

alebo u odporučených značkových servisov pre dané značky.
Upozornenie: Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho
prípadnú stratu, alebo poškodenie na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.arco.sk
10.1 Spoločnosť ARCO COM, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.arco.sk sú z
časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez
predchádzajúceho upozornenia.
10.2 Spoločnosť ARCO COM, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia
zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.
10.3. Spoločnosť ARCO COM, s.r.ol. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame,
nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo
odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana a spracovanie osobných údajov.

11.1 Spoločnosť ARCO COM, s.r.o. sa v plnej miere riadi § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)v
informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli
ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta
chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše
kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním
informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou
zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem
registrácie súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode
e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť
kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. §
11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,
ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával
ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň prehlasuje, že dáva svoj
súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov za účelom evidencie kúpnych

zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb
kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že
bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi
predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním
osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v
lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Aktualizáciu
údajov môže kupujúci vykonávať po prihlásení v sekcii "zmena osobných údajov".

11.4 Predávajúci ARCO COM spol. s.r.o. vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c)
ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 11.3. týchto podmienok.
Ďalej vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ že zabezpečí, aby sa osobné
údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli
zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné
údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani
iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci
vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.5 Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva
môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto
zákona, môže uplatniť blízka osoba.

11.6 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Predávajúci je povinný písomne
vybaviť žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie
práv kupujúceho podľa ods. 9.9. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného
odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.

11.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné
údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto podmienok prostredníctvom týchto
sprostredkovateľov:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7 821 04 Bratislava

All4Net s.r.o.
Karpatské námestie 10 831 06 Bratislava

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147 921 22 Piešťany

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

Alternátívne riešenie spotrebiteľských sporov.

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. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo
alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť
riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto
zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov,
ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa
ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého
vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať
úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS
príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem
ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo
rozhodcovský súd.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online na riešenie
svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie
svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme ARS vyplní elektronický formulár
sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu
alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na
podporu svojej sťažnosti.

Čerpané zo zdroja: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139

