VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Preambula
Prevádzkovateľom a držiteľom licencie a práv spojených s užívaním portálu SHARILO (ďalej aj len
„portál“) je spoločnosť Share2Grow, s. r. o., so sídlom Sartorisova 474/17, Bratislava 821 08, IČO: 48
142 875, zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 104900/B
(ďalej len „prevádzkovateľ“). Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy týkajúce
sa práv a povinností prevádzkovateľa, poskytovateľov služieb oprávnene užívajúcich portál ako aj
osôb, ktoré majú záujem o služby sprostredkovávané portálom. Využitím portálu, ktorému predchádza
povinnosť vyjadrenia súhlasu s oboznámením sa a akceptovaním týchto Všeobecných obchodných
podmienok a podmienok ochrany osobných údajov (ďalej len „VOP“), sa klient i poskytovateľ služby
zaväzujú dodržiavať bez výhrad všetky podmienky uvedené v týchto VOP.
Článok I
Výklad a definovanie pojmov
•

Portál – portálom sa rozumie webová stránka s aplikačným programovým vybavením
a ostatným obsahom nachádzajúca sa na adrese www.sharilo.com alebo osobitná aplikácia
spustená v operačnom systéme komunikačného zariadenia, ktorá zabezpečuje
sprostredkovanie uzavretia zmluvy medzi klientom a poskytovateľom služby.

•

Držiteľ licencie k portálu – je spoločnosť Share2Grow, s. r. o., so sídlom Sartorisova 474/17,
Bratislava 821 08, IČO: 48 142 875, zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 104900/B, ktorá je výhradne oprávnená rozhodovať o spôsobe
nakladania s portálom vrátane všetkého jeho aplikačného vybavenia a obsahu, o jeho
využívaní a užívaní, o jeho zmenách a úpravách.

•

Klient – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzavretie zmluvy
s poskytovateľom služby, t.j. subjektom oprávňujúcim vykonávať predmetnú službu. Fyzickou
osobou je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, a ktorá dosiahla vek 18
rokov. Klientom môže byť výlučne podnikateľ.

•

Poskytovateľ služby – subjekt oprávnený vykonávať danú činnosť so všetkými oprávneniami
podľa osobitných predpisov na výkon tejto služby a má záujem o uzavretie zmluvy s klientom.
Poskytovateľom služby môže byť výlučne podnikateľ.

•

Služba – službou sa rozumie služba zadefinovaná v inzeráte poskytovateľom služby
a následne odsúhlasená klientom, prípadne služba špecifikovaná vzájomnou komunikáciou
medzi klientom a poskytovateľom služby, pričom pôjde najmä o služby týkajúce sa nájmu
dopravného prostriedku, nebytového priestoru, strojov a zariadení.

•

Komunikačné zariadenia – sú najmä osobné počítače, smartfóny a tablety s operačnými
systémami, webovými prehliadačmi a minimálnymi technickými parametrami definovanými
v portáli.
Článok II
Všeobecné a registračné podmienky

2.1 Prístupom na portál zo strany klienta resp. poskytovateľa služby prostredníctvom komunikačného
zariadenia, je daná možnosť klienta prostredníctvom portálu objednať si službu podľa svojho
rozhodnutia a voľby z výberu služieb ponúkaných na portáli poskytovateľmi služieb a možnosť
poskytovateľa služby prijať objednávku klienta formou a spôsobom uvedeným na portáli. Poskytovateľ
služby registrovaný v portáli má uvedené na portáli svoje podmienky, za ktorých poskytuje/vykonáva
ponúkanú službu ako aj ďalší popis služby významný pre rozhodnutie klienta.
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2.2 Portál, jeho aplikačné vybavenie ako aj iný obsah je predmetom práv duševného vlastníctva
prevádzkovateľa. Návštevník portálu je oprávnený portál a jeho aplikačné vybavenie ako aj iný obsah
používať výlučne spôsobom, ku ktorému dal súhlas prevádzkovateľ ako držiteľ licencie k portálu. Je
zakázané downloadovať, uploadovať, kopírovať, tlačiť, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať,
publikovať, licencovať, posielať, prenášať, zrkadliť, šíriť alebo inak použiť portál alebo jeho obsah
vrátane aplikačného programového vybavenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prevádzkovateľa. Využívaním portálu a akceptáciou týchto VOP sa klient i poskytovateľ služby
bezpodmienečne zaväzujú dodržiavať tieto právne vymáhateľné pravidlá používania portálu, databáz
vlastnených prípadne prevádzkovaných prevádzkovateľom a dát a informácií uvádzaných v portáli
a zaväzuje sa konať v súlade s týmito VOP. V určitých prípadoch je podmienkou využívania portálu
registrácia klienta/poskytovateľa služby spôsobom a formou uvedenou priamo v portáli.
2.3 Klient a poskytovateľ služby je povinný pri registrácií, zadávaní inzerátu (ponuky, dopytu),
objednávky, oboznámiť sa s týmito VOP a ich akceptáciu vyznačiť spôsobom uvedeným v portáli.
Akceptáciou VOP súčasne klient a poskytovateľ služby dáva prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie
informácií o portáli a jeho novinkách (newsletter-a). V prípade požiadavky na registráciu je
klient/poskytovateľ služby povinný vyplniť požadovaný registračný formulár, pričom uvedie spravidla
svoje údaje ako obchodné meno, meno a priezvisko, vek, adresu bydliska, sídla, miesta podnikania,
IČO, prístupové meno, pod akým sa bude prihlasovať do portálu, prístupové heslo, telefónne číslo,
číslo bankového účtu a e-mailovú adresu. Klient/poskytovateľ služby je povinný uvádzať pravdivé
údaje. Klient/poskytovateľ služby (fyzická osoba) musí mať min. 18 rokov. Klientom a poskytovateľom
služby môže byť len podnikateľ. Okrem registračných údajov vložených klientom/poskytovateľom
služby môže portál zhromažďovať určité informácie automaticky, vrátane, ale nie výhradne, typ
používaného komunikačného zariadenia, identifikačné číslo (ID) komunikačného zariadenia, IP
adresa, operačný systém komunikačného zariadenia, typ internetového prehliadača a informácie o
používaní portálu pre štatistické účely a na účely zlepšovania funkcionality a kvality portálu. Portál tiež
môže získavať informácie o presnej polohe komunikačného zariadenia, za účelom uvedenia miesta,
kde sa zariadenia nachádza s cieľom ukázať ponuky dostupných služieb v okolí miesta, kde sa
zariadenie nachádza. Získané informácie môžu byť uložené v archíve.
2.4 Po úspešnej registrácií je pre prístup k portálu potrebné zadať zvolené prístupové meno a heslo.
Klient i poskytovateľ služby sú oprávnení kedykoľvek zmeniť prístupové heslo podľa vlastného
rozhodnutia a taktiež sú oprávnení kedykoľvek zrušiť registráciu v portáli. Klient i poskytovateľ služby
sú povinní chrániť svoje prístupové meno a heslo a nesprístupniť ho tretím osobám, v opačnom
prípade znášajú zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá im tým vznikne.
2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie portálu
pre všetky subjekty z akýchkoľvek dôvodov, a to bez akýchkoľvek nárokov registrovaných klientov
a poskytovateľov služieb voči prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť,
obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť používanie portálu konkrétnemu klientovi či poskytovateľovi služby
na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a to podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, no najmä v prípade, že klient alebo poskytovateľ
služby koná v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, s týmito VOP, s poctivým
obchodným stykom, s dobrými mravmi, s pravidlami slušného správania, svojim konaním zasahuje do
práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo iných osôb, narúša dôstojnosť inej osoby,
porušuje bezpečnostné pravidlá internetu, či portálu resp. ohrozuje funkčnosť, bezpečnosť a dobré
meno portálu alebo prevádzkovateľa.
Článok III
Platobné podmienky, odmena a poplatky prevádzkovateľa, storno podmienky, vylúčenie
zodpovednosti prevádzkovateľa
3.1 Na portáli sa stretávajú ponuky poskytovateľov služieb a dopyty klientov. Pred voľbou konkrétnej
služby konkrétneho poskytovateľa služby je klient povinný oboznámiť sa so všetkými podmienkami
poskytovateľa služby, najmä uvedenými v inzeráte a v prípade nejasností si spresnenie vyžiadať od
poskytovateľa služby. Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu vykonáva len sprostredkovateľskú
činnosť medzi poskytovateľom služby a klientom a nie je účastníkom právneho vzťahu medzi
poskytovateľom služby a klientom. Prevádzkovateľ prevádzkujúci portál koná výlučne v postavení
sprostredkovateľa. Zmluva o poskytnutí služby resp. iná pre danú službu vhodná zmluva vzniká
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výhradne medzi klientom a poskytovateľom služby. Bližšie podmienky ako tie, ktoré sú uvedené pri
danej službe na portáli, si určujú poskytovateľ služby a klient vzájomnou dohodou (napr. konkrétna
hodina a miesto prevzatia vecí súvisiacich so službou, spôsob a termín vrátenia takýchto vecí a atď.).
3.2 V prípade, že klient si objedná konkrétnu službu poskytovateľa služby a táto požiadavka bude
poskytovateľom služby prostredníctvom portálu klientovi potvrdená, klient je povinný v lehote 2 dní
odo dňa potvrdenia objednávky (dopytu) zaplatiť 100% ceny služby vrátane DPH (ďalej len „celková
cena služby“) na zberný účet uvedený prevádzkovateľom. Zaplatením sa rozumie pripísanie príslušnej
čiastky na zberný účet uvedený prevádzkovateľom. V prípade, že celková cena služby nebude
zaplatená v lehote 2 pracovných dní odo dňa oznámenia potvrdenia objednávky poskytovateľom
služby, objednávka klienta bude portálom automaticky zrušená bez akýchkoľvek poplatkov a sankcií.
O potvrdení objednávky poskytovateľom služby bude klient upovedomený emailovou správou.
Momentom včasného prijatia celkovej ceny služby na zberný účet uvedený prevádzkovateľom vzniká
zmluva medzi klientom a poskytovateľom služby a objednávka klienta voči poskytovateľovi služby sa
stáva záväznou. O včasnej a riadnej úhrade klienta vhodným spôsobom prevádzkovateľ upovedomí
bez zbytočného odkladu poskytovateľa služby.
3.3 Klient a poskytovateľ služby si prostredníctvom portálu dohodnú termín začatia poskytovania
služby. Od dohodnutého termínu začatia poskytovania služby začína plynúť 48 hodinová lehota pre
podanie námietky klienta voči poskytnutej službe. V prípade, že klient v tejto lehote námietku
nevznesie, poskytovateľovi služby bude zo zberného účtu zaplatených 88% celkovej ceny služby a to
do 5 pracovných dní od márneho uplynutia lehoty na podanie námietky. Zvyšných 12% celkovej ceny
služby je prevádzkovateľ oprávnený si ponechať ako odmenu (províziu) za sprostredkovaný obchod,
s čím poskytovateľ služby ako aj klient výslovne súhlasí. V prípade, že námietka klienta bude riadne
a včas uplatnená, prevádzkovateľ vykoná zo zberného účtu nasledovné predbežné vyporiadanie:
50% ceny služby bude vrátená klientovi, 38% celkovej ceny služby bude zaplatených poskytovateľovi
služby. Zvyšných 12% celkovej ceny služby je prevádzkovateľ oprávnený si ponechať ako
prevádzkový poplatok, s čím poskytovateľ služby ako aj klient výslovne súhlasí. Predbežné
vyporiadanie prevádzkovateľ vykoná do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na podanie námietky.
Námietku je klient oprávnený uplatniť klikom na príslušné tlačidlo v portáli resp. použitím linku, ktorý
prevádzkovateľ za týmto účelom klientovi pridelil a oznámil emailovou správou. Pre platnosť námietky
sa vyžaduje potvrdzujúci email prevádzkovateľa o tom, že námietku voči poskytnutej službe obdržal.
Na prevádzkovateľom nepotvrdené námietky klienta resp. oneskorene podané námietky klienta sa
neprihliada. Dôvodnosť námietky klienta prevádzkovateľ žiadnym spôsobom neskúma.
3.4 Súčasťou podmienok služby dohodnutej medzi klientom a poskytovateľom služby prostredníctvom
portálu je aj úroveň storno podmienok pre klienta, teda podmienok, ktoré sa uplatnia v prípade, ak
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu klient zruší svoju záväznú objednávku a to do
dohodnutého termínu začatia poskytovania služby. Storno podmienky sú rozdelené do troch typov:
- Storno podmienky označené ako „Flexi“ znamenajú, že v prípade uplatnenia tohto typu
storna sa klientovi vráti 88% celkovej ceny služby, poskytovateľ nemá žiadny nárok na
kompenzáciu neuskutočneného obchodu a 12% celkovej ceny služby si ponechá
prevádzkovateľ ako prevádzkový poplatok. Uvedené rozdelenie vykoná prevádzkovateľ zo
zberného účtu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia storna klientom.
- Storno podmienky označené ako „Moderate“ znamenajú, že v prípade uplatnenia tohto typu
storna sa klientovi vráti 50% celkovej ceny služby, 38% celkovej ceny služby sa zaväzuje
klient zaplatiť poskytovateľovi služby ako odstupné a 12% celkovej ceny služby si ponechá
prevádzkovateľ ako prevádzkový poplatok. Uvedené rozdelenie vykoná prevádzkovateľ zo
zberného účtu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia storna klientom.
- Storno podmienky označené ako „Strict“ znamenajú, že v prípade uplatnenia tohto typu
storna sa klientovi nevracajú žiadne peňažné prostriedky, 88% celkovej ceny služby sa
zaväzuje klient zaplatiť poskytovateľovi služby ako odstupné a 12% celkovej ceny služby si
ponechá prevádzkovateľ ako prevádzkový poplatok. Uvedené rozdelenie vykoná
prevádzkovateľ zo zberného účtu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia storna
klientom.
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V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu poskytovateľ zruší (odstúpi) od zmluvy
o poskytnutí služby, a to do dohodnutého termínu začatia poskytovania služby, potom platí, že
klientovi sa vracia celá zaplatená cena služby a poskytovateľovi služby vzniká povinnosť zaplatiť
prevádzkovateľovi províziu (odplatu) za sprostredkovaný obchod a to vo výške 12% z celkovej ceny
služby, ktorá mala byť poskytnutá.
Storno je klient resp. poskytovateľ služby oprávnený uplatniť klikom na príslušné tlačidlo v portáli resp.
použitím linku, ktorý prevádzkovateľ za týmto účelom klientovi a poskytovateľovi služby pridelil
a oznámil emailovou správou. V prípade využitia storna klientom alebo poskytovateľom služby,
prevádzkovateľovi vzniká právo vyznačiť v profile klienta resp. poskytovateľa služby negatívne
hodnotenie a v závažnejších prípadoch je oprávnený zrušiť registráciu klienta resp. poskytovateľa
služby na portáli.
3.5 Klient a poskytovateľ služby týmto výslovne súhlasia s v tomto článku uvedenými platobnými
podmienkami, podmienkami námietkového konania, podmienkami predbežného vypriadania ako aj
storno podmienkami. Akékoľvek platby budú uskutočňované na účty, ktoré má klient
a/alebo poskytovateľ služby zaregistrované vo svojom profile v čase realizovania platby.
3.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že prevádzkovateľ neposkytuje služby, ktoré sú
prezentované na portáli prostredníctvom poskytovateľov služieb. Služby, ktoré môžu byť
prostredníctvom portálu prevádzkovateľom sprostredkované, sú záväzkami a zodpovednosťou
poskytovateľa služby. Prevádzkovateľ vystupuje medzi klientom a poskytovateľom služby výlučne ako
sprostredkovateľ. Zabezpečenie služieb poskytovateľom služby je teda výlučne predmetom zmluvy
medzi klientom a poskytovateľom služby. Prevádzkovateľ nebude nikdy účastníkom takejto zmluvy.
Prevádzkovateľ neručí za splnenie záväzku poskytovateľa služby.
3.7 Za kvalitu služieb poskytovateľa služby sprostredkovaných portálom zodpovedá výlučne
poskytovateľ služby, ktorý takéto požadované služby klientovi poskytuje. Prevádzkovateľ za žiadnych
okolností nepreberá zodpovednosť za služby poskytnuté poskytovateľom služby, ani za žiadne činy,
jednanie, chovanie, konanie alebo nedbanlivosť poskytovateľa služby. Všetky sťažnosti na služby
poskytuté poskytovateľom služby je preto potrebné adresovať na poskytovateľa služby. Nakoľko
prevádzkovateľ v týchto právnych vzťahoch vystupuje výlučne v pozícii sprostredkovateľa, klient
a poskytovateľ služby sa zaväzujú, že akékoľvek svoje nároky vrátane nárokov na zaplatenie alebo
vrátenie ceny služby resp. zverenej veci, z vadne poskytnutej služby, na náhradu škody a pod. si
vzájomne vyporiadajú medzi sebou výlučne klient s poskytovateľom služby a nebudú takéto nároky
vznášať voči prevádzkovateľovi. Nevyporiadané práva a povinnosti medzi klientom a poskytovateľom
služby sa zaväzujú klient a poskytovateľ služby prioritne riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že
k dohode nedôjde, majú možnosť riešiť svoj spor súdnou cestou, v rozhodcovskom konaní alebo
mediáciou.
3.8 V záujme snahy prevádzkovateľa o dosiahnutie spokojnosti poskytovateľov služieb ako aj klientov
pri využívaní portálu prevádzkovateľ pri registrácii poskytovateľa služby alebo klienta overuje z verejne
dostupných zdrojov jeho existenciu a pri dostupnosti údajov z verejných zdrojov prípadne zisťuje aj iné
relevantné informácie vypovedajúce o serióznosti registrujúceho sa subjektu. Napriek uvedenému
prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za vykonanie takejto lustrácie a klient ako aj
poskytovateľ služby týmto výslovne berú na vedomie, že prevádzkovateľ neoveruje skutočnú
spoľahlivosť klientov a poskytovateľov služieb, a preto akékoľvek nároky týmto alebo súvisiacim
titulom voči prevádzkovateľovi sú vylúčené, a teda prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť a neručí za
nezaplatenie alebo nevrátenie ceny služby resp. za nevykonanie služby alebo vadne poskytnutú
službu poskytovateľom služby resp. za iné vzájomné práva a záväzky klienta a poskytovateľa služby.
Prevádzkovateľ nezodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil poskytovateľ služby.
Prevádzkovateľ nezodpovedá poskytovateľovi služby za škodu, ktorú mu spôsobil klient.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok,
ukončením, pozastavením alebo zmenou činnosti portálu, stratou údajov alebo zrušením prístupu
klienta či poskytovateľa služby zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu
žiadnym subjektom v prípade, že z dôvodu technickej poruchy alebo výpadku internetu nebude možné
portál používať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a/alebo úplnosť údajov uvedených
klientom alebo poskytovateľom služby na portáli, pričom ide najmä o údaje uvedené
v inzeráte/dopyte. Prevádzkovateľ sa bude snažiť udržiavať portál a jeho obsah aktuálny a správny,
ale nemôže zaručiť, že portál a jeho obsah je bez chýb, vád, malwaru a vírov, ani že portál a jeho
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obsah je správny, aktuálny a presný. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené
používaním elektronických komunikácií, najmä za škody spôsobené zlyhaním alebo oneskorením pri
doručení elektronickej komunikácie, odposluchom alebo manipuláciou s elektronickou komunikáciou
tretími stranami alebo počítačovými programami používanými pre elektronickou komunikáciu a prenos
víru.
Článok IV
Ochrana osobných údajov
4.1 Užívateľom (dotknutá osoba) sa na účely týchto VOP akákoľvek fyzická osoba používajúca portál.
4.2 Užívateľ na jednej strane a prevádzkovateľ na strane druhej sa dohodli, že užívateľ oznámi
prevádzkovateľovi pri registrácii nasledovné údaje. V prípade právnickej osoby: obchodné meno,
adresu sídla, IČO, číslo telefónu, emailovú adresu, číslo bankového účtu, meno a priezvisko
kontaktnej a oprávnenej osoby. V prípade fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, miesto
podnikania, IČO, číslo telefónu, emailovú adresu, číslo bankového účtu, meno a priezvisko kontaktnej
a oprávnenej osoby. V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: meno a priezvisko, trvalé bydlisko,
dátum narodenia, číslo telefónu, emailovú adresu, číslo bankového účtu. V prípade, ak
prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje užívateľa, spracúva ich v rozsahu potrebnom na
splnenie účelu uvedenom v odseku 4.3. Užívateľ registráciou na portáli zároveň súhlasí s používaním
cookies a to v rozsahu uvedenom v podmienkach používania cookies, ktoré sú uvedené na portáli.
Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ zaznamenal a uchoval diskusiu
(písomnú elektronickú komunikáciu – „chat“ a „life chat“), ktorú užívateľ v mene klienta alebo
poskytovateľa služieb vedie na portáli.
4.3 Účelom spracovávania a uchovávania osobných údajov je:
- identifikácie klienta a poskytovateľa služby,
- sprostredkovanie zmluvy medzi klientom a poskytovateľom služby,
- kontaktovanie s cieľom vyporiadania vzťahov medzi poskytovateľom služby a klientom,
- vedenie vernostného programu,
- predchádzanie hrozbám konania proti záujmom portálu/prevázdkovateľa a jej používateľov,
rôzneho nekorektného a nekalého správania resp. iného zneužitia portálu,
- marketing – zasielanie noviniek, informácií o promoakciách, organizovaných súťažiach a
propagáciách, reklamy na zaujímavé produkty a služby,
- správa portálu - informovanie osôb ohľadom upgrade, update, inštalácie, riešenia ťažkostí
spojených s používaním portálu resp. s nemožnosťou jeho užívania alebo iných technických
otázok.
4.4 Užívateľ týmto dáva súhlas v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby prevádzkovateľ vo svojich informačných
systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúvala a uschovávala jeho osobné údaje v
rozsahu podľa odseku 4.2 týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 4.3 týchto podmienok.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí
bezodkladne likvidáciu osobných údajov užívateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže
užívateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má v takomto prípade zrušiť registráciu klienta
a/alebo poskytovateľa služby v portáli.
4.5 Užívateľ si môže po prihlásení sa na portál kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť.
4.6 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 4.3
týchto podmienok.
4.7 Užívateľ má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať
informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa
spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname
spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo
neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul
alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.
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4.8 Užívateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy užívateľa na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy užívateľa na účely priameho marketingu.
4.9 Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
4.10 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje
užívateľa na účely uvedené v odseku 4.3 týchto podmienok prostredníctvom týchto
sprostredkovateľov:
• spoločnosť 548 Consulting, s.r.o., so sídlom Tvarožkova 13, Bratislava 811 03, IČO: 48 142
875, zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 29722/B
- Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo
• spoločnosť Adbee digital s.r.o., so sídlom Západný Rad 31, Bratislava 811 04, IČO: 46 796
045, zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 83782/B
- Digitálna marketingová agentúra
4.11 Užívateľ vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje prevádzkovateľovi právo
poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail)
tretej strane za účelom riadneho plnenia účelu portálu.
Článok V
Záverečné ustanovenia
5.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2015.
5.2 Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť podmienky registrácie a rovnako je oprávnený
kedykoľvek zmeniť tieto VOP. Oznámenie o zmenách zverejní prevádzkovateľ v portáli, pričom uvedie
deň, od ktorého platia nové registračné podmienky alebo nové VOP. V prípade, že po tomto dni klient
alebo poskytovateľ služby neuskutoční zrušenie svojej registrácie a bude portál naďalej využívať,
potom platí, že sa oboznámil s novými registračnými podmienkami a VOP a zaväzuje sa ich bez
výhrad dodržiavať.
5.3 Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Share2Grow, s. r. o.
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