
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. 

Podmienky ochrany osobných údajov  (GDPR) 

I. Základné ustanovenia 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Edusmile s.r.o. IČO 
50373072 so sídlom Rozkvet 2032/66-42, Považská Bystrica, Slovenská republika (ďalej len: 
„prevádzkovateľ“). 

 Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Rozkvet 2032/66-42, Považská Bystrica, 
Slovenská republika, email: info@edusmile.sk 

http://www.edusmile.sk/


telefón: +421 907 743 559 

   Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či 
nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné 
číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov 
fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej 
identity tejto fyzickej osoby. 

    Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov 

    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, 
ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. 

    Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie 
zmluvy. 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a 
prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, 

    oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre 
zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, 

    Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre 
zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, 
že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

    Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a 
povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri 
objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky 
(meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a 
plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany 
prevádzkovateľa plniť, 

    zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 

   Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v 
zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov 



    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností 
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z 
týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 

    po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, 
najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) 

Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 

• 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 
• spoločnosti podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe 

zmluvy (Slovenská pošta, In Time/Slovak Parcel Service, DPD) 
• účtovník 

    Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo 
EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

VI. Vaše práva 

    Za podmienok stanovených v Zákone máte  

    právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 

    právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania 
podľa § 24 Zákona, 

    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 

    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 

    právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 

    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email 
prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 

    Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa 
domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 

 

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov 



    Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k 
zabezpečeniu osobných údajov. 

    Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných 
údajov:                                                                                                                                                                                         
https://www.edusmile.sk 

   Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

VIII. 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. 

    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany 
osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu 
týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018. 

 

Edusmile s.r.o.  

 


