Podmienky používania internetovej schránky
www.bluevalley.sk
(ďalej aj ako „Podmienky používania Stránky“ alebo „Podmienky“)
1.
Úvodné ustanovenia
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Podmienky používania Stránky upravujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom internetovej
stránky www.bluevalley.sk (ďalej aj ako „Stránka“) špecifikovanom v ods. 2 tohto článku na strane
jednej a osobami používajúcimi Stránku (ďalej aj ako „užívateľ“) na strane druhej.
Prevádzkovateľom Stránky je občianske združenie Blue Valley Series, o. z., so sídlom Hrušková
719/12, 900 28, Bernolákovo, IČO: 51 338 238, zapísané v registri občianskych združení Ministerstva
vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-53096, e-mail: info@bluevalley.sk, telefónny kontakt: +421 904
050 940 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).
Orgán dozoru, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor
výkonu dozoru, so sídlom Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.
Požívaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie
dát na/zo Stránky, atď.) užívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich
dodržiavať. V súvislosti s používaním Stránky sa užívateľ zaväzuje nerobiť žiadne úkony, ktoré by boli
v rozpore s týmito Podmienkami, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a dobrými
mravmi.
V prípade, že užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia
Podmienok je povinný stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť
používateľa za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.
Prevádzkovateľ týmto poskytuje užívateľovi právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je na
základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:
a) rozsah používania Stránky určitým užívateľom bude obmedzený;
b) používane Stránky bude určitému užívateľovi zakázané.
2.
Autorské práva a duševné vlastníctvo

1.
2.
3.

Obsahom Stránky môžu byť aj statky, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora
(autorov) (ďalej ak ako „Predmety ochrany“) a z toho dôvodu podliehajú ochrane podľa
aplikovateľných právnych predpisov z oblasti práva duševného vlastníctva.
Stránka ako ani žiadna jej z častí nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Prevádzkovateľa použitá spôsobom, ktorý je v rozpore s aplikovateľnými právnymi predpismi
z oblasti práva duševného vlastníctva.
Jednotlivé časti Stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky
prevádzkované inými subjektami (ďalej len „Odkazy“), ktorých obsah Prevádzkovateľ nemusí poznať.
Prevádzkovateľ za obsah týchto internetových stránok žiadnym spôsobom nezodpovedá. Informácie
sprístupnené na Odkazoch nie je možné považovať za informácie Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ
sa týmto od týchto informácií dištancuje. Prevádzkovateľ predovšetkým žiadnym spôsobom
nezodpovedá za dodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by
na Odkazoch došlo. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie autorských práv, ochranných
známok ani iných práv duševného vlastníctva a ochranu osobnosti, ktoré môžu nastať na Odkazoch.
3.
Povinnosti užívateľa
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Každý užívateľ Stránky je povinný užívať Stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v
Podmienkach.
Používaním stránky užívateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; alebo
a) pokiaľ nie je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, nebude prostredníctvom Stránky
uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.
Užívateľ nesmie najmä:
a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku;
b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku iným spôsobom ako je povolené
Podmienkach;
c) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta:
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i.) ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva;
ii.) ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp.
skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov;
iii.) ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware,
a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích
osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológií
tretích osôb alebo softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku;
iv.) obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej
elektronickej pošty (spam);
v.) ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené
záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy
poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej,
politickej a inej diskriminácie;
vi.) ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť,
zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania;
d) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu
produktov/služieb,
e) na diskusných fórach Stránky (ak existujú) vystupovať spôsobom, ktorý je demonštratívne uvedený
v ods. 3 písm. c) tohto článku Podmienok.
Ak sa na Stránke nachádzajú dokumenty/materiály určené na stiahnutie a následné používanie
užívateľom, je užívateľ povinný tieto používať výlučne na nekomerčné účely a zároveň dodržiavať
všetky podmienky a obmedzenia vyplývajúce aplikovateľných právnych predpisov.
Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o tom, že určitá časť Stránky
bude prístupná užívateľovi staršiemu ako 18 rokov len na základe registrácie užívateľa. Na registráciu
a následné používanie registráciou podmienenej časti Stránky neexistuje právny nárok. Pri procese
registrácie je užívateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé
údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať. Predpokladom registrácie
užívateľa je jeho osobitný súhlas s týmito Podmienkami. Registrovaný užívateľ je zároveň povinný
požiadať Poskytovateľa, v prípade, že už nechce byť registrovaným užívateľom alebo nesúhlasí
s Podmienkami, o zrušenie registrácie a vymazanie jeho účtu.
Registrovaný užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných
údajov používaných za účelom vstupu do časti Stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek
zneužitie týchto údajov, resp. užívanie časti Stránky podmienenej registráciou neoprávnenými
osobami v dôsledku porušenia povinnosti užívateľa podľa prvej vety tohto bodu Podmienok
Prevádzkovateľ nezodpovedá.
Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o:
a) odmietnutí registrácie určitého užívateľa;
b) zrušení prístupu registrovaného užívateľa k registráciou podmienenej časti Stránky.
4.
Ochrana osobných údajov
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Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„Zákon o ochrane osobných údajov“).
Za účelom registrácie a možnosti používania registráciou podmienenej časti Stránky užívateľom
poskytuje užívateľ Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno, heslo a
profil. Užívateľ tým zároveň vyjadruje svoj výslovný súhlas na to, aby Prevádzkovateľ v súlade s § 11
Zákona o ochrane osobných údajov, spracúval jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, a to
na účely identifikácia užívateľa pre účely prístupu do časti Stránky podliehajúcej registrácii;
spracovanie, evidencia a vybavenie podnetov a otázok užívateľov; spracovanie, evidencia a vybavenie
žiadostí a objednávok užívateľov; propagačné, analytické a informačné potreby Prevádzkovateľa.
Užívateľ dáva Prevádzkovateľovi súhlas na to, aby Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných
údajov užívateľa aj tretiu osobu. Za dodržanie aplikovateľných právnych predpisov pri spracovaní
osobných údajov treťou osobou zodpovedá Prevádzkovateľ, akoby osobné údaje spracovával sám.
Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže užívateľ kedykoľvek odvolať emailom
doručeným Prevádzkovateľovi. Od okamihu doručenia odvolania súhlasu užívateľa so spracovaním
osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný ukončiť spracovávanie osobných údajov užívateľa. To
neplatí, pokiaľ právo alebo povinnosť spracovávať osobné údaje aj po odvolaní súhlasu vyplýva zo
zákona.
Užívateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať
od Prevádzkovateľa informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane
osobných údajov. Súhlasom s týmto Podmienkami používania Stránky užívateľ vyhlasuje, že bol
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poučený ohľadom práv dotknutej osoby, a to že je na základe písomnej žiadosti oprávnený od
Prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných
údajov; pri vydaní rozhodnutia je užívateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií.
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje
na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam užívateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu užívateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov užívateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu osobných údajov užívateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
Zákona o ochrane osobných údajov,
h) blokovanie osobných údajov užívateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu užívateľa.
Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť v
súvislosti s používaním Stránky sprístupnené na marketingové účely aj iným partnerským
subjektom. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri
rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom
mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných
údajov alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť The
Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.
5.
Zodpovednosť
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Užívateľ si je vedomý toho, že využíva Stránku na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za
činnosť iných užívateľov Stránky, ani za spôsob akým Stránku užívatelia využívajú. Prevádzkovateľ
nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Stránky inými užívateľmi, či tretími
osobami.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezpečnosť programov a materiálov nachádzajúcich sa na Stránke
pre účely stiahnutia a používania užívateľmi. Každý užívateľ je povinný programy a materiály
stiahnuté zo Stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, najmä či neobsahujú škodlivé mechanizmy
demonštratívne uvedené v článku 3 bod 3, písm. c), riadok iii.) týchto Podmienok.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržitú funkčnosť Stránky, jej bezchybnú činnosť a
zabezpečenie. Zároveň má Prevádzkovateľ právo prerušiť alebo pozastaviť dočasne alebo aj natrvalo
funkčnosť Stránky bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu užívateľovi.
6.
Záverečné ustanovenia
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Tieto Podmienky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci súdov
Slovenskej republiky. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných
predpisov.
V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo
nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných
ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa
automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko–
ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo
nevymáhateľného ustanovenia Podmienok.
Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Stránku a to bez predchádzajúceho
upozornenia užívateľa ako aj bez súhlasu užívateľa.
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup užívateľa na
Stránku.
Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie týchto
Podmienok. Zmena týchto Podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na Stránke. Zmeny budú
zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania Stránky. Je
v záujme každého užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Užívateľ je povinný

pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní Stránky
po prevedení zmien Podmienok Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez
výhrad súhlasí.
V Bernolákove dňa 01.05.2018

