
Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti 
predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). 

Vymedzenie pojmov: 

• predávajúci je prevádzkovateľ internetového portálu a obchodu www.edusmile.sk 
resp. www.exkurzie.com  

• kupujúci (zákazník, spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do 
obchodného vzťahu s predávajúcim. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu 
predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej 
komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona 
číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní. 

• tovar sú produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.edusmile.sk 

• objednávka je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru 

1. Všeobecné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky platia na webovej stránke www.edusmile.sk a www.exkurzie.com 
. Tieto podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je 
EDUSMILE, s.r.o., Rozkvet 2032/66-42, Považská Bystrica, IČO: 50373072, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 33593/R,  v zastúpení 
Mgr.Peter Lengyel, PhD. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými 
podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy 
medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným 
zákonníkom. 

2. Objednávka 

Objednávkou prijímate, že akékoľvek použitie informácií z týchto materiálov 
nezaručujú úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne 
nenesie žiadnu zodpovednosť. V týchto materiáloch môžete nájsť informácie o produktoch 
alebo službách tretích osôb. Kupujúci si objednáva vybranú službu a produkt vyplnením 
elektronického formulára objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a 
predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať 
kupujúcemu objednanú službu resp. produkt a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jej kúpnu cenu. 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými 
podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových 
stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a 
odoslaním objednávky. 

Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na 
diaľku. 
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3. Cenník 

Cena za objednaný produkt je uvedená na webovej stránke www.edusmile.sk a takisto v 
objednávkovom formulári. 
Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži 
ako doklad o zakúpení služby. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Všetky ceny 
tovaru a služieb sú konečné. 

4. Zabezpečenie 

Prístup k platenej  sekcii  je zabezpečený užívateľským heslom. Kupujúci je povinný zachovávať 
mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do  platenej sekcie. Akékoľvek šírenie 
alebo poskytovanie prístupov a hesiel tretím osobám je zakázané. 

5. Dodacie podmienky 

Kupujúci, ktorý riadne uhradí všetky záväzky voči predávajúcemu, získa obratom informácie 
k zakúpenému produktu prostredníctvom e-mailu a prístupových hesiel do platenej sekcie. 

6. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci na základe zákona č.102/2014 Z.z. §6 písm. a) a §7  písm. l) o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, stráca právo 
na odstúpenie od zmluvy nakoľko sa jedná o vyhotovenie elektronickej služby na mieru. 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných 
prípadoch: 

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so 
súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 

b)  ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých 
požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo 
produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (video, zvuková nahrávka, CD, 
DVD, elektronické knihy, eBOOK, certifikáty, a pod.) a takisto aj pre tovar objednaný zo 
zahraničia na konkrétnu požiadavku kupujúceho. 

7. Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť EDUSMILE, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných 
a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti 
zneužitiu. Osobné údaje partnera sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných 
údajov č. 428/2002 Z.z.. Údaje, ktoré zadávate v prihláške sú nevyhnutné pre Vašu 
identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane 
nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich 
bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami. Osobné dáta sú ukladané v databáze s 
prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Zároveň kupujúci 
udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a 
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ponuke svojich obchodných partnerov. V každej pošte má zákazník možnosť zrušiť ďalšie 
zasielanie informácií. 

EDUSMILE, s.r.o. chráni súkromie zákazníka. Aby sme mohli zákazníkovi poskytnúť všetky 
služby, potrebujeme o ňom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len 
“zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní zákazníkových údajov riadime. 

Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a pri nakupovaní 
je potrebné poskytnúť nasledovné informácie: 

• meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená 
na faktúre) 

• e-mailová adresa zákazníka (slúži na identifikáciu zákazníka v systéme a na 
komunikáciu so zákazníkom) 

• voliteľne ďalšie adresy (ak si zákazník želá doručiť zásielku na inú adresu ako je 
fakturačná) 

• voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt so zákazníkom) 
• ak nakupuje zákazník ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre 

vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie) 

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Údaje spracovávame pre 
účely vybavenia a doručenia zákazníkovej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš 
účtovný a fakturačný systém. Zákazník môže svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek 
zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v prípade predchádzajúcej registrácie 
po prihlásení sa do časti Prihlásenie. V prípade, že si zákazník želá zrušiť svoju registráciu, 
požiada nás o to e-mailom. Jeho konto bude zneaktívnené. 

V našich eshopoch zákazník nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s 
peniazmi na jeho účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva 
(platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá 
nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, meno zákazníka, 
prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom 
prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na 
účte zákazníka. 

Počas návštevy v našom eshope sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú 
potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. kedy zákazník na stránku prišiel, odkiaľ 
zákazník na stránku prišiel). 

Poskytovateľmi serverovej služby sú: 

• spoločnosť WebSupport s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava, SK 
• spoločnosť Moderné Webstránky s.r.o., B. Bartóka 1048/24, Rimavská Sobota 979 01, SK 
• spoločnosť GoPay, s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, CZ 
• spoločnosť SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, CZ 



Osobné údaje tieto  firmy nemajú voľne k dispozícii, resp. sú dôsledne kryptované a 
spoločnosti do nich nemajú prístup. 

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným 
subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie 
objednávky zákazníka. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena), 
doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha 
objednaného produktu. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie 
konkrétnej objednávky zákazníka. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, 
zničením, stratou a zneužitím. 

Súhlasom s obchodnými podmienkami nám zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich 
osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, 
a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s §28 zákona má právo požadovať 
informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 
osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo 
na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na 
marketingové účely. 

Osobné údaje zákazníka sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu 
spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a 
poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, 
návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe 
nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov. 

8. Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 03. 2017. Predávajúci si vyhradzuje 
právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

Edusmile s.r.o.  

 


