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Obchodné podmienky ku workshopom, online podujatiam,
inovačnému a aktualizačnému vzdelávaniu
I. Všeobecné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe služby – workshop (ďalej len „workshop“),
akýkoľvek druh online podujatia (ďalej len ,,online podujatie“) alebo inovačné a aktualizačné
vzdelávanie (ďalej len „inovačné a aktualizačné vzdelávanie“). Špecifikácia služby je
definovaná a zverejnená na webových stránkach poskytovateľa: https://mladypodnikavec.sk
alebo na web stránke www.mpacademy.sk. Poskytovateľom služby je Mladý podnikavec,
občianske združenie. Ide o organizáciu, ktorá podporuje inovatívne a kreatívne vzdelávanie
žiakov, učiteľov a verejnosť a zabezpečuje workshopy, prednášky a akýkoľvek druh online
podujatia (napr. webinár) na rôzne témy z oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti,
marketingu, manažmentu, investovania a kryptomien, digitálnej bezpečnosti, psychológie a
ďalších príbuzných tém, inovačné a aktualizačné vzdelávanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa zákona 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní so sídlom na ulici
Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žiline a s kontaktným miestom Jánošíková 59/563, 015 01
Rajec. Kontaktný email: info@mladypodnikavec.sk. Obchodné podmienky sú súčasťou
uzatvorenia objednávky workshopu, akéhokoľvek druhu online podujatia (napr. webinár),
inovačného a aktualizačného vzdelávania a to prostredníctvom vyplnenia online registračného
formulára,

ktorý

má

záväzný

charakter,

dostupného

na

webovej

stránke:

https://mladypodnikavec.sk/workshopy-pre-ziakov/, zaslaním potvrdzovacieho e-mailu, ktorý
nadobúda

záväzný

charakter,

info@mladypodnikavec.sk,

na

online

e-mailovú

adresu

registráciou

na

poskytovateľa

služby:

webovej

stránke:

https://mladypodnikavec.sk/webinare/, vyplnením a zaslaním záväznej prihlášky dostupnej na
webovej
gramotnost

stránke

poskytovateľa

(respektíve

služby:

https://mpacademy.sk/sk/inovacne-financna-

https://mpacademy.sk/sk/inovacne-komunikacia

alebo

https://mpacademy.sk/sk/prihlaska_aktualizacne) na e-mail info@mladypodnikavec.sk a to
medzi poskytovateľom služby/predávajúcim na jednej strane a záujemcom/kupujúcim na strane
druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky.

II. Vymedzenie pojmov
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Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim vzniká zaslaním elektronickej objednávky
služby kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho info@mladypodnikavec.sk, potvrdením
služby zo strany objednávateľa na uvádzaný email, vyplnením online registračného formulára
dostupného na webovej stránke: https://mladypodnikavec.sk/workshopy-pre-ziakov/, online
registráciou na webovej stránke https://mladypodnikavec.sk/webinare/ alebo vyplnením
a zaslaním prihlášky na službu prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa služby – OZ
Mladý

podnikavec,

https://mpacademy.sk/sk/inovacne-financna-gramotnost,

https://mpacademy.sk/sk/inovacne-komunikacia
https://mpacademy.sk/sk/prihlaska_aktualizacne

alebo
na

e-mailovú

adresu

poskytovateľa.

Poskytovateľ / predávajúci je občianske združenie Mladý podnikavec, ktoré pri dojednaní
predmetnej služby koná v rámci predmetu svojej činnosti uvedenej v stanovách a jednotlivých
dodatkoch riadne schválených Ministerstvom vnútra SR. To vykonáva podnikateľskú činnosť
len v rozsahu predmetu činnosti a cieľov občianskeho združenia, ktoré sú jasne a zrozumiteľne
uvedené v stanovách a dodatkoch ku stanovám a sú výsadným dokumentom OZ, pri napĺňaní
jeho poslania a hlavných cieľov smerom k formovaniu spoločnosti. Občianske združenie
zabezpečuje organizáciu workshopov, prednášok a akéhokoľvek druhu online podujatia (napr.
webinár) na rôzne témy z oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti, marketingu, manažmentu,
investovania a kryptomien, digitálnej bezpečnosti, psychológie a ďalších príbuzných tém z
uvedených oblastí. Občianske združenie Mladý podnikavec zodpovedá za organizáciu
a priebeh inovačného a aktualizačného vzdelávania podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Záujemca / kupujúci je
fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje službu za
účelom vzdelávania, osobnostného rozvoja a rozvoja kultúrneho potenciálu. Služba je
workshop, akýkoľvek druh online podujatia (napr. webinár) organizované z oblasti finančnej
alebo

čitateľskej

gramotnosti,

psychológie,

marketingu,

manažmentu,

investovania

a kryptomien, digitálnej bezpečnosti a ďalších príbuzných tém, inovačné a aktualizačné
vzdelávanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Služba je ponúkaná za odplatu, ktorá
je následne použitá na plnenie cieľov a zabezpečovanie cieľov a rozvoja hlavných činností OZ
Mladý podnikavec, uvedených v stanovách a jednotlivých dodatkoch vytvorených k nim za
účelom naplnenia hlavného poslania a cieľov OZ Mladý podnikavec. Podnikateľskú činnosť
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vykonáva organizácia len v rozsahu schváleného Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
uvedeného v stanovách a príslušných dodatkoch ku stanovám zverejnených na webovom sídle
www.mladypodnikavec.sk/dokumenty.

III. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Záujemca sa na workshop môže prihlásiť prostredníctvom vyplnenia online registračného
formulára zverejneného na webovej stránke: https://mladypodnikavec.sk/workshopy-preziakov/ alebo vyplnením formulára na webovej stránke https://mpacademy.sk/sk/kontakt alebo
zaslaním informácie o účasti na workshope, ktorá nadobúda záväzný charakter, priamo na email: info@mladypodnikavec.sk. Záujemca o akýkoľvek druh online podujatia (napr. webinár,
kurz, školenie a pod.) sa prihlasuje vyplnením online formulára, ktorý nadobúda záväzný
charakter, dostupného na webovej stránke: https://mladypodnikavec.sk/webinare/ alebo
potvrdením na email poskytovateľa. Po prijatí registrácie alebo e-mailovej notifikácie sú
záujemcovi spätným emailom na jeho platnú e-mailovú adresu1 zaslané: potvrdzujúci spätný
email s potvrdením registrácie, pokyny k úhrade a pokyny k pripojeniu sa a k organizačnému
zabezpečeniu a priebehu celého webináru alebo online podujatia (v prípade neobdržania
potvrdenia registrácie

alebo podkladov k platbe kontaktuje záujemca bezodkladne

poskytovateľa, ktorý vzniknutý problém okamžite rieši). Registrácia na webinár alebo
akékoľvek iné online podujatie je záväzná. Odoslaním registrácie záujemca potvrdzuje, že sa
oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Záujemca o inovačné vzdelávanie sa
môže prihlásiť zaslaním informácie o účasti na inovačnom vzdelávaní, ktorá nadobúda záväzný
charakter, priamo na e-mail: info@mladypodnikavec.sk alebo zaslaním vyplnenej a potvrdenej
prihlášky priamo na adresu organizácie: Mladý podnikavec, Vysokoškolákov 1760/13, 010 08
Žilina. Uzatvorenie zmluvy vzniká v momente vyplnenia, zaslania a doručenia prihlášky na
inovačné

vzdelávanie,

ktorá

je

dostupná

na

https://mpacademy.sk/sk/inovacne-financna-gramotnost

stiahnutie

na

webovej

stránke

(respektíve

https://mpacademy.sk/sk/inovacne-komunikacia) originál formou na adresu poskytovateľa:
Mladý podnikavec, Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina alebo na kontaktné miesto
Jánošíková 59/563, 015 01 Rajec alebo zaslaním scanu riadne vyplnenej prihlášky na e-

Záujemca/kupujúci zodpovedá za správnosť svojich údajov, ktoré uviedol v registračnom
formuláry.
1
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mailovú adresu info@mladypodnikavec.sk. Záujemca sa na aktualizačné vzdelávanie môže
prihlásiť zaslaním informácie o účasti na aktualizačnom vzdelávaní, ktorá nadobúda záväzný
charakter, priamo na e-mail: info@mladypodnikavec.sk. Uzatvorenie zmluvy vzniká
v momente vyplnenia online prihlášky na aktualizačné vzdelávanie, ktorá nadobúda záväzný
charakter, dostupný na webovej adrese: https://mpacademy.sk/sk/prihlaska_aktualizacne.
Záujemca prihlásením sa na workshop, akýkoľvek druh online podujatia (napr. webinár) alebo
inovačné a aktualizačné vzdelávanie súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so
zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
a s obchodnými podmienkami OZ Mladý podnikavec.

IV. Storno účasti a vrátenie sumy
Ak sa záujemca/kupujúci prihlási na workshop, akýkoľvek druh online vzdelávania (napr.
webinár) alebo inovačné a aktualizačné vzdelávanie prostredníctvom online registračného
formulára dostupného na webovej stránke https://mladypodnikavec.sk/workshopy-pre-ziakov/,
potvrdením informácie o účasti zaslanej na e-mail info@mladypodnikavec.sk, vyplnením
a zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu alebo v originálnej forme na sídlo poskytovateľa
služby alebo prihlásením sa na webovej stránke poskytovateľa služby na vybraný termín
a nastane situácia, pri ktorej: 2
1) Potrebuje stornovať svoju účasť bezplatne, môže tak urobiť do 24 hodín od registrácie,
vyplnenia online rezervačného formulára, vyplnenia a zaslania prihlášky alebo zaslania
informácie o účasti na e-mailovú adresu poskytovateľa. V prípade ak medzitým už
uhradil poplatok podľa aktuálneho cenníka zverejneného na webovej stránke OZ Mladý
podnikavec, plná čiastka mu bude vrátená len po preukázaní dokladu o platbe na základe
potvrdenia od banky.
2) Potrebuje stornovať svoju účasť po uplynutí 24 hodín od registrácie, vyplnenia online
rezervačného formulára, vyplnenia a zaslania prihlášky alebo zaslania informácie o účasti
na e-mailovú adresu poskytovateľa a zaplatil poplatok podľa aktuálneho cenníka, suma
mu vrátená nebude. Záujemca/kupujúci má právo:

2

Všetky uvedené platné podmienky storna účasti (I. – XIV.) platia aj pre vystavené faktúry.
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a) na výber iného náhradného termínu (kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka) iba,
o ktorom elektronicky prostredníctvom vyššie uvedenej e mailovej adresy informuje
poskytovateľa služby.
b) na výber náhradníka, ktorý sa zúčastní namiesto neho. Má povinnosť najneskôr do
24 hodín od začatia workshopu, akéhokoľvek druhu online vzdelávania (napr.
webinár) alebo inovačného a aktualizačného vzdelávania elektronicky e-mailom
poskytovateľa informovať o mene, priezvisku a e-mailovej adrese náhradníka. Ak
tak neurobí suma mu nebude vrátená. Ak sa ani náhradník workshopu, akéhokoľvek
druhu online vzdelávania (napr. webinár) alebo inovačného a aktualizačného
vzdelávania nezúčastní, suma mu vrátená nebude a nemá nárok na výber
náhradného termínu.
3) Potrebuje stornovať svoju účasť najneskôr 48 hodín pred konaním workshopu,
akéhokoľvek

druhu

online

vzdelávania

(napr.

webinár)

alebo

inovačného

a aktualizačného vzdelávania a ešte nezaplatil poplatok podľa aktuálneho cenníka,
storno poplatok je vo výške 30 % z poplatku za službu podľa aktuálneho cenníka. Alebo
si môže záujemca/kupujúci uplatniť právo na:
a) výber iného náhradného termínu iba (kedykoľvek v priebehu kalendárneho
roka), o ktorom elektronicky prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy
informuje poskytovateľa služby.
b) určenie náhradníka, ktorý sa zúčastní namiesto záujemcu. Ďalej má povinnosť
najneskôr do 24 hodín od začatia workshopu, akéhokoľvek druhu online
vzdelávania (napr. webinár) alebo inovačného a aktualizačného vzdelávania
elektronicky e-mailom poskytovateľa informovať o mene, priezvisku a emailovej adrese náhradníka. Ak tak neurobí má povinnosť zaplatiť plnú čiastku
podľa aktuálneho cenníka. Ak sa ani náhradník podujatia nezúčastní, suma mu
vrátená nebude/ak nezaplatil bude musieť uhradiť poplatok podľa aktuálneho
cenníka zverejneného na webovej stránke poskytovateľa služby a nemá nárok na
výber náhradného termínu.
4) Potrebuje stornovať svoju účasť menej ako 48 hodín pred konaním workshopu,
akéhokoľvek

druhu

online

vzdelávania

(napr.

webinár)

alebo

inovačného

a aktualizačného vzdelávania a ešte nezaplatil poplatok podľa aktuálneho cenníka, má
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povinnosť zaplatiť 100 % z poplatku za službu podľa aktuálneho cenníka zverejneného,
alebo môže využiť právo na:
a) Záujemca/kupujúci má právo na výber iného náhradného termínu iba, o ktorom
elektronicky prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy informuje.
b) Záujemca/kupujúci má právo na výber náhradníka, ktorý sa zúčastní namiesto
neho. Má povinnosť najneskôr do 24 hodín od začatia workshopu, akéhokoľvek
druhu online vzdelávania (napr. webinár) alebo inovačného a aktualizačného
vzdelávania elektronicky e-mailom poskytovateľa informovať o mene,
priezvisku a e-mailovej adrese náhradníka. Ak tak neurobí suma mu nebude
vrátená. Ak sa ani náhradník workshopu, akéhokoľvek druhu online vzdelávania
(napr. webinár) alebo inovačného a aktualizačného vzdelávania nezúčastní,
suma mu vrátená nebude a nemá nárok na výber náhradného termínu.
5) Záujemca/kupujúci sa bez oznámenia v daný termín konania workshopu, akéhokoľvek
druhu online vzdelávania (napr. webinár) alebo inovačného a aktualizačného vzdelávania
nezúčastní a ani nezaplatil, tak má povinnosť uhradiť plnú sumu podľa aktuálneho
cenníka služby a nemá právo na výber náhradného termínu.
6) Záujemca/kupujúci sa bez oznámenia v daný termín konania workshopu, akéhokoľvek
druhu online vzdelávania (napr. webinár) alebo inovačného a aktualizačného vzdelávania
nezúčastní a zaplatil, nemá právo na vrátenie sumy a výber náhradného termínu.
7) Záujemca/kupujúci má právo sa zúčastniť workshopu, akéhokoľvek druhu online
vzdelávania (napr. webinár) alebo inovačného a aktualizačného vzdelávania aj v prípade,
že platba ešte nebola v deň termínu konania služby pripísaná na účet poskytovateľa. Je
však povinný túto platbu zrealizovať bezodkladne po pripomenutí poskytovateľa a taktiež
predložiť potvrdenie o platbe z banky.
8) Záujemca/kupujúci, ktorý sa zaregistroval alebo prihlásil na workshop, akýkoľvek druh
online vzdelávania (napr. webinár) alebo inovačné a aktualizačné vzdelávanie v deň
termínu konania a jeho platba už bola pripísaná na účet poskytovateľa a nezúčastní sa, na
bezplatné storno podľa platnej podmienky 1. nemá právo. Má povinnosti a právo podľa
podmienky uvedenej v bode 2. a), b).
9) Záujemca/kupujúci, ktorý sa zaregistroval alebo prihlásil na akýkoľvek druh online
vzdelávania (napr. webinár) alebo na inovačné a aktualizačné vzdelávanie v deň termínu
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konania, má právo na link na pripojenie, aj keď platba ešte nebola uhradená. Na bezplatné
storno podľa platnej podmienky 1. právo nemá. Z uvedeného mu vyplývajú práva
a povinnosti a to podľa podmienok uvedených v bode 4. a), b).
10) Záujemcovi/kupujúcemu, ktorý si objednal realizáciu workshopu sa nebude môcť z
objektívnych dôvodov (napr. ochorenie, nariadená izolácia z dôvodu šírenia pandémie
COVID-19) zúčastniť menej ako 10 % z celkového počtu prihlásených žiakov/študentov,
workshop sa bude realizovať, ak bude naplnená podmienka minimálneho počtu
prihlásených žiakov/študentov na workshop a ich neprítomnosť nebude podliehať
povinnosti platenia poplatku zo strany záujemcu/kupujúceho.
11) Záujemcovi/kupujúcemu, ktorý si objednal realizáciu workshopu na škole alebo
v školskom zariadení alebo v Centre pre deti a rodiny alebo v inom zariadení sa nebude
môcť z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť viac ako 12 % z celkového počtu prihlásených
žiakov/študentov, workshop sa bude realizovať, ak bude splnená podmienka
minimálneho počtu prihlásených žiakov/študentov na workshop a ich neprítomnosť bude
podliehať povinnosti platenia poplatku za každého žiaka/študenta sumou aktuálne
platného cenníka poskytovateľa služby, OZ Mladý podnikavec.
12) Poskytovateľ služby nedisponuje v daný termín realizácie služby plnou kapacitou
lektorov, vyhradzuje si po dohode s objednávateľom právo na náhradný termín realizácie
služby. Náhradný termín služby nepodlieha storno poplatkom, avšak objednávateľ môže
náhradný termín odmietnuť. Ak už došlo k úhrade služby objednávateľom
poskytovateľovi, finančné prostriedky budú objednávateľovi vrátené späť na bankový
účet do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia informácie o odmietnutí náhradného
termínu služby objednávateľom.
13) Ak záujemcovi/kupujúcemu bola vystavená faktúra, je povinný ju do uvedeného dátumu
splatnosti uhradiť. Ak faktúra do uvedeného dátumu splatnosti nebude uhradená,
záujemca/kupujúci

bude

vyzvaný

emailovou

notifikáciou

alebo

telefonickým

kontaktovaním na okamžitú úhradu poplatku. Ak ani po tejto výzve záujemca/kupujúci
neuhradí stanovenú sumu je povinný uhradiť za každý ďalší začatý deň po dni jej
splatnosti plnú sumu navýšenú o 3 % / za každý deň omeškania z uvedenej sumy.
Ak nastane zrušenie termínu workshopu, akéhokoľvek druhu online vzdelávania (napr.
webinár) alebo inovačného a aktualizačného vzdelávania zo strany poskytovateľa služby, bude
záujemcovi/kupujúcemu vrátená plná suma z ceny služby alebo poskytnutý náhradný termín na
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ktorý sa môže záujemca bezplatne zaregistrovať, alebo prihlásiť. Poskytovateľ takúto
skutočnosť bude oznamovať v dostatočnom časovom predstihu na platnú e-mailovú adresu,
alebo prostredníctvom telefonickej komunikácie, ktorú záujemca/kupujúci poskytol pri
registrácii alebo prihlásení. Ak nastane presun termínu má záujemca/kupujúci právo bezplatne
stornovať svoju účasť z akýchkoľvek dôvodov a bude mu vrátená plná uhradená výška.

V. Komunikácia
Komunikácia medzi Poskytovateľom a Záujemcom/kupujúcim prebieha najmä v elektronickej
podobe (vyššie uvádzaným emailom), prípadne telefonickým kontaktom, ktorý je uvedený na
stránke OZ Mladý podnikavec. Kontakty sú uvedené v časti Všeobecné ustanovenie týchto
obchodných podmienok.

VI. Ochrana osobných údajov
Vykonaním registrácie na webovej stránke poskytovateľa služby, vyplnením online
formulára

registračného

dostupného

https://mladypodnikavec.sk/workshopy-pre-ziakov/,
o účasti

na

e-mail

poskytovateľa

služby

na
zaslaním

alebo

webovej
potvrdzujúcej

vyplnením

a zaslaním

stránke
informácie
prihlášky

objednávateľa/záujemcu na workshop, akýkoľvek druh online vzdelávania (napr. webinár)
alebo inovačné a aktualizačné vzdelávanie, kupujúci poskytuje podľa § 10 ods. 3 písm. b)
zákona č. 122/2013 Z. z. alebo zákona č. 18/2018, Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení
Poskytovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa, za účelom
vykonania platnej registrácie a uzavretie objednávky s Poskytovateľom, plnenia a dodatočného
potvrdenia podmienok za účelom spracovania elektronickej registrácie, realizácie dodávky,
zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Poskytovateľov
sa zaväzuje, že nebude poskytovať osobné údaje Záujemcu tretím stranám. Poskytovateľ
postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Záujemcu v súlade s ustanoveniami zákona o
ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom
zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho
či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Záujemca berie na vedomie, že je povinný
svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu
informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
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Osobné údaje bude predávajúci spracovávať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi.
Osobné údaje budú spracovávané. Záujemca potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú
pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Poskytovateľ má právo na
opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo
blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Záujemca prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Záujemca prehlasuje, že si je
vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie
mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
Záujemca berie na vedomie, že má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa
vyžadovať skutočnosti uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Žiadateľ má právo vyžadovať:
c) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne
zrozumiteľnej forme,
d) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa
§ 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku
5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej
osobné údaje na spracúvanie,
f) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
g) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o
ich vrátenie,
i) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
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j) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času
jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu
dotknutej osoby § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.

VII. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v deň odoslania registrácie záujemcom/kupujúcim, ktorý ich
bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie
obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi
registráciou alebo prihlásením a samotným poskytnutím služby, o tejto zmene poskytovateľ
záujemcu oboznámi.

VIII. Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná
inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX
B-89, 011 79 Žilina 1.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 1.4.2022.

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.
Predseda OZ Mladý podnikavec

