Všeobecné obchodné podmienky
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z objednávky vyplnenej kupujúcim a dodanej predávajúcemu, ktorým je Power Coaching s. r. o.,
IČO: 46392564, zapísana v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:
78161/B, prevádzka na Mýtnej 5, 811 07 Bratislava (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej
predmetom je kúpa a predaj služby na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Horná 5, 831 52 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK5511000000002920867976
Telefón: 0911 467 629
E-mail: info@coaching-poradna.sk
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že
súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú
vzťahovať na všetky objednávky, vyplnené na akejkoľvek internetovej stránke elektronického
obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá službu prezentovanú
na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "objednávka") a na všetky vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri vypĺňaní objednávky a reklamácii služby.
1.3. Zoznam služieb na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci je katalógom bežne dodávaných služieb a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť
všetkých uvedených služieb. Dostupnosť služieb bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky
kupujúceho.

2. Spôsob vyplnenia objednávky
2.1. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové
potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí
objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania služby požadovanej kupujúcim.
Na vašu e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom
vašej objednávky.
2.2. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, ktorej predaj
je predmetom objednávky, ďalej údaje o cene služby, údaj o dodacej lehote služby, názov a údaje
o mieste, kde má byť služba vykonaná.
2.3. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu
v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší.
Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednanej
služby. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace
so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť
v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7
dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany
nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:


dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu službu v dohodnutom
termíne.



odovzdať kupujúcemu najneskôr do v termínu konania služby v písomnej alebo elektronickej
podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie služby.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu naplnenia alebo nedostupnosti služby
nie je schopný dodať službu kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v
cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom
plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade
úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním
určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci je povinný:




prevziať zakúpenú alebo objednanú službu;
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti;
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Služba je predávaná podľa vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a službu dodať kupujúcemu v lehote
konania služby.
5.3. Kupujúci je povinný prevziať službu v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k zrušeniu služby zo strany predávajúceho,
predávajúci je oprávnený jednostranne stanoviť novú lehotu na dodanie služby a to aj opakovane,
o čom predávajúci informuje kupujúceho elektronicky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, ak
kupujúci objednanú službu neprevezme v lehote platnosti uvedenej v objednávke, je predávajúci
oprávnený účtovať kupujúcemu storno poplatok, ktorý je možné využiť ako kredit k budúcej možnej
inej objednávke služieb predávajúceho. Kupujúci môže lehotu dodania služby zmeniť dvakrát.
Tretíkrát mu zaplatená služba, v prípade jeho neprítomnosti konania služby, prepadne v prospech
predávajúceho.
5.4. Kupujúci ku každej objednávke obdrží faktúru e-mailom.
5.5. Spôsoby platieb: prevodom na účet.

6. Kúpna cena
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služby dohodnutú v objednávke
a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase vyplnenia objednávky bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov,
zmeny cien od dodávateľov služieb.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa
objednávky, najneskôr však 3 dni do doby konania služby.
6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za službu dohodnutú v objednávke,
kupujúci je oprávnený odstúpiť od objednávky a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade
s platnými právnymi predpismi SR.
6.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné
strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu,
ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
6.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do troch dní konania služby,
zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky a zaplatená záloha
na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť
predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

7. Reklamačný poriadok
7.1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním
objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe
reklamácie služby vrátane údajov o tom, ako možno reklamáciu uplatniť.
7.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
7.3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú
v objednávke dojednané iné záručné podmienky.

8. Osobné údaje a ich ochrana
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia,
miesto narodenia, stupeň vzdelania, číslo telefónu a mailovú adresu.
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť
predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú
adresu.
8.3. Kupujúci vyplnením objednávky vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby
predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo
ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov
inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento
súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po
splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so
spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne
v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
8.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať
výlučne na účel vystavenej objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim.

8.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje
na iné účely ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a
využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, a že ich nebude
združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne
záväzným právnym predpisom, a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas
dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu,
služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
8.7. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
o
o
o

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely
priameho marketingu.

8.8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať:
o

o

o

voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo
g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú
alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých
spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia,
a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky
alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať
predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti
kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci
informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo
iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v
priebehu obdržania objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu,
že sa vyhovelo požiadavke kupujúcedho, ktorá je obsahom objednávky alebo
kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti
objednávky uplatniť svoj názor.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný
zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť
blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní
predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ
predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá
nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný
zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20
ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie
práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne
písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

9. Odstúpenie od objednávky
9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky v prípade ak sa služba nemôže uskutičniť.
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už
zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v objednávke v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od
objednávky prevodom na účet určený kupujúcim.
9.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od objednávky v lehote 7 pracovných dní od konania služby
podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu.
9.3. Odstúpenie od objednávky musí kupujúci urobiť písomnou elektronickou formou.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená
umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10.2. V prípade, ak je objednávka v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú
formu.
10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.
10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu spísaním
objednávky.
10.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal
a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V ..................., dňa ...................

