VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI JETLINK PRO s.r.o.
1. JETLINK PRO s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré
stanovujú základné pravidlá obchodných vzťahov medzi spoločnosťou JETLINK PRO, s.r.o., ich
Klientmi a Partnermi.
2. Obchodné a marketingové služby dostupné na adrese www.jetlinkpro.cz sú prevádzkované
spoločnosťou JETLINK PRO s.r.o., so sídlom Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00, zapísanej
u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 198440, ďalej len Sprostredkovateľ.
Sprostredkovateľ v rámci svojich projektov poskytuje tieto služby, pri ktorých vyhľadáva pre
Zadávateľa vhodné reklamné a obchodné príležitosti, či produkty, ktoré následne adresuje
Užívateľom databáz, poprípade svojim partnerom.
3. Užívateľ je fyzická osoba staršia 18-tich rokov so spôsobilosťou k právnym úkonom, ktorá
dobrovoľne súhlasí v zmysle zákona 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon“), aby spoločnosť JETLINK
PRO s.r.o., so sídlom Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00, IČ: 24262277 ako správca
osobných údajov, spracovávala osobné údaje Užívateľa v tomto rozsahu: meno, priezvisko,
rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, výška príjmu, IP adresa a ďalšie informácie
uložené v súboroch cookies, popr. ďalšie informácie obsiahnuté v žiadosti o produkt Partnera
alebo Zadávateľa, ako tiež údaje o druhu marketingovej kampane, v ktorej súvislosti boli tieto
údaje získané
a tieto údaje spracovávala po dobu neurčitú za účelom neskoršieho využitia k marketingovým
a obchodným účelom spoločnosti JETLINK PRO s.r.o., poprípade ich zákazníkom a všetkým
zmluvným partnerom. Užívateľ má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným
oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi databáz, popr. Sprostredkovateľovi.
4. Zadávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o služby Sprostredkovateľa
v oblasti reklamy a obchodu, pričom Sprostredkovateľ pre Zadávateľa vyvíja marketingovú
a obchodnú činnosť smerovanú voči Užívateľom databáz Sprostredkovateľa
a Prevádzkovateľa, popr. voči užívateľom internetu.
5. Emailová adresa Užívateľa je emailová adresa, ktorú Užívateľ zadal pri registrácii
Užívateľského účtu do databáz Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa. Na túto emailovú
adresu Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa databáz Užívateľovi zasiela aktuálne
Reklamné emaily alebo Dotazníky ako i všetky ďalšie informácie a komunikáciu.
6. Reklamné, marketingové a obchodné oznámenie je email, obsahujúci odkaz, po ktorého
aktivácii sa Užívateľovi databáz Prevádzkovateľovi alebo Sprostredkovateľovi zobrazí
konkrétna reklama.
7. Reklamné, marketingové a obchodné oznámenie je SMS, zobrazujúca Užívateľovi databáz
Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa konkrétnu reklamu.
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8. Užívateľ databáz Prevádzkovateľa poskytol Prevádzkovateľovi databáz súhlas v zmysle zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, ku spracovaniu osobných údajov, ktoré môžu byť
Prevádzkovateľom Sprostredkovateľovi oznámené v súvislosti s marketingovou činnosťou
Sprostredkovateľa. Súhlas Užívateľa zahŕňa spracovanie osobných údajov i ďalšími subjektmi,
ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom databáz.
9. Ochrana osobných údajov Užívateľa je v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
10. Užívateľ bol informovaný o ďalších právach podľa zákona o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zejména podle § 28. Užívateľ má právo prístupu
k osobným údajom poskytnutých Prevádzkovateľovi či Sprostredkovateľovi databáz, ako
i právo na ich opravu. V prípade, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou
súkromného života Užívateľ alebo v rozpore so zákonom, môže Užívateľ požiadať
Prevádzkovateľa či Sprostredkovateľa databáz o vysvetlenie alebo žiadať, aby taký stav bol
odstránený (hlavne ide o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných
údajov). Užívateľ databáz Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa má tiež právo obrátiť sa na
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
11. Užívateľ je povinný uvádzať správne, pravdivé a presné údaje, rovnako tak je povinný
informovať bez zbytočného odkladu o zmene týchto údajov Prevádzkovateľa alebo
Sprostredkovateľa. Užívateľ si je vedomý toho, že sa jedná o poskytnutie dobrovoľné.
12. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom
pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, k čomu boli
zhromaždené. Zamestnanci Sprostredkovateľa alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú
osobné údaje na základe zmluvy so Sprostredkovateľom a ďalšie osoby sú povinné
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo
práce.
13. Všetky spory medzi Prevádzkovateľom databáz a Užívateľom budú prednostne urovnané
jednaním strán. V prípade, že okamžité dohody strán nebude dosiahnuté, musí byť sporný
nárok uplatnený písomnou formou u druhej strany bez zbytočného odkladu.
14. Všetky spory medzi Sprostredkovateľom a Zadávateľom reklamných, marketingových
a obchodných oznámení, popr. obchodných kontraktov budú prednostne urovnané jednaním
strán. V prípade, že okamžité dohody strán nebude dosiahnuté, musí byť sporný nárok
uplatnený písomnou formou u druhej strany bez zbytočného odkladu
15. Užívateľ databáz Prevádzkovateľovi rieši všetky vzniknuté spory s Prevádzkovateľom databáz
ale nie so Sprostredkovateľom reklamných, marketingových alebo obchodných oznámení.
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16. Užívateľ vyhlasuje, že im slobodne poskytnuté údaje sú pravdivé a súhlasia s ich spracovaním
k marketingovým a obchodným účelom spoločnosti JETLINK PRO s.r.o. a všetkým ich
obchodným partnerom. Ďalej užívateľ súhlasí s kontaktovaním svojej osoby prostredníctvom
telefónu, SMS alebo formou emailu s ponukou ďalších produktov a služieb spoločnosti
JETLINK PRO s.r.o. a všetkých ich obchodných partnerov.
17. Spoločnosť JETLINK PRO, s.r.o. neodpovedá za obsah marketingového a obchodného
oznámenia, ktoré v rámci svojej činnosti zaisťuje alebo sprostredkováva tretím stranám
formou emailovej či SMS správy.
18. Všetky Strany sa zaväzujú k mlčanlivosti a zdržia sa akýchkoľvek vyhlásení či komentárov
adresovaných verejnosti alebo médiám v priebehu či po vyriešení sporu.
19. K riešeniu prípadných sporov, ktoré nebudú vyriešené dohodou, sú príslušné súdy Českej
republiky a český právny poriadok.
20. Všetky zaslané oznámenia v súvislosti s týmito VOP budú v českom jazyku a odoslané
doporučene prostredníctvom Českej pošty na adresu sídla alebo prevádzkarne spoločnosti
JETLINK PRO s.r.o.
21. VOP môžu byť Sprostredkovateľom kedykoľvek zmenené formou oznámenia zverejneného
na internetových stránkach www.jetlinkpro.cz učineného najneskôr k dátumu účinnosti
zmeny v platnom znení.
22. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2014.
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