VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI CONFIDENCE MEDIA SR, s.r.o.
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článok I
Úvodné ustanovenia
Spoločnosť Confidence Media SR, s.r.o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava,
IČO: 35 89 84 61, (ďalej len "CM") je obchodnou spoločností, ktorá v rámci svojej podnikateľskej
činnosti vykonáva reklamnú činnosť, a to najmä v oblasti outdoorovej reklamy.
Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa spravujú záväzkové vzťahy, v rámci
ktorých CM vykonáva reklamnú činnosť.
Prednosť pred týmito VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou
zmluvných strán a dojednania uvedené v písomnej zmluve medzi CM a objednávateľom. V prípade
rozporu medzi týmito VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou
zmluvných strán, majú prednosť tieto VOP.
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv/ záväzných objednávok uzatváraných CM, predmetom
ktorých je vykonávanie reklamnejčinnosti, pokiaľ nie je v príslušnej zmluve uvedené inak.
Článok II
Vymedzenie niektorých pojmov
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Zmluva je zmluva o poskytovaní reklamného priestoru alebo iná obdobná zmluva, ktorú uzavrie CM
ako poskytovateľ s fyzickou alebo právnickou osobou ako s objednávateľom, predmetom ktorej je
odplatné vykonávanie reklamných činností.
Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s CM ako s poskytovateľom zmluvu alebo
potvrdí záväznúobjednávku,ktorú CM preukázateľne akceptuje.
Reklamná činnosť je podnikateľská činnosť CM, v rámci ktorej zabezpečuje prenechanie reklamného
priestoru objednávateľovi a poskytuje mu v prípade potreby aj súvisiace doplnkové služby.
Reklamný priestor je plocha na umiestnenie reklamného nosiča (plagátu), ktorou má právo disponovať
CM.
Reklamný nosič (plagát), ďalej len reklamný nosič je prostriedok z akéhokoľvek materiálu, na ktorom je
zobrazená reklama.
Doplnkové služby sú služby poskytované CM, ktoré sú vymedzené v zmluve alebo v záväznej
objednávke, ktoré súvisia s poskytovaním reklamného priestoru.
Vyššia moc je nepredvídateľná udalosť, ktorá nastane nezávisle od vôle alebo konania zmluvných
strán, pričom je mimo ich primeranej kontroly a je neodvrátiteľná. Za zásah vyššej moci sa považuje aj
nepredvídateľné konanie prevádzkovateľa vozidla, ktoré CM nemôže účinne ovplyvniť a ktoré je
spôsobilé vytvoriť prekážku na plnenie záväzkov zo strany CM.

Článok III
Všeobecné požiadavky na reklamu
Za obsahovú stránku reklamy umiestnenej na reklamnom priestore v plnom rozsahu zodpovedá
objednávateľ. Objednávateľ je povinnýzabezpečiť najmä súlad reklamy umiestnenej na reklamnom
priestore, ktorý mu poskytla CM, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä so zák. č.
147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v
znení neskorších predpisov a s právnymi predpismi, ktoré upravujú volebnú kampaň, referendovú
kampaň alebo inú obdobnú kampaň, ako aj s etickými pravidlami pre reklamu (najmä s Etickým
kódexom Rady pre reklamu).
V prípade, ak objednávateľom objednaná reklama nebude v súlade s požiadavkami na reklamu podľa
bodu 3.1 týchtoVOP, CM je oprávnená odmietnuť šíriť takúto reklamu a odstrániť reklamu aj bez
súhlasu objednávateľa na jeho náklady. Objednávateľ je povinný nahradiť spoločnosti CM všetku
škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku úspešného uplatnenia nároku tretej osoby na náhradu škody,
ktorá vznikla v dôsledku nesúladu reklamy umiestnenej na poskytnutom reklamnom priestore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s etickými pravidlami pre reklamu, ako aj všetku
škodu zodpovedajúcu sankcii uloženej za nesúlad reklamy so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, pokiaľ CM preukáže objednávateľovi, že splnila všetky povinnosti vyplývajúce z uloženej
sankcie. Toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade, ak umiestnením reklamy na poskytnutý
reklamný priestor budú dotknuté iné práva tretích osôb.
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CM je oprávnená odmietnuť šíriť aj takú reklamu, ktorá by mohla poškodiť jej práva a záujmy.
Článok IV
Všeobecné ustanovenia o reklamnej činnosti
CM a objednávateľ sa v zmluve/záväznej objednávke dohodnú, či v rámci doplnkových služieb
zabezpečí CM aj výrobu reklamných nosičov.
Ak takáto dohoda v zmluve absentuje, predpokladá sa, že CM nemá povinnosť zabezpečiť výrobu
reklamných nosičov.
Reklamné nosiče, ktoré dodá objednávateľ za účelom ich inštalácie na objednaný reklamný priestor,
musia spĺňať technické parametre, ktoré CM objednávateľovi na vyžiadanie poskytne.. Reklamné
nosiče musia byť dodané v objednanom množstve a s rezervou 10 % pre prípad opravy poškodených
reklamných nosičov. Zásielky s reklamnými nosičmi treba označiť náhľady, v prípade dodania viac
motívov, musí zásielka obsahovať rozdeľovník. Adresy pre dodanie reklamných nosičov odovzdá CM
objednávateľovi.
Ak objednávateľ dodáva reklamné nosiče vyrobené z papiera alebo fólie, ktoré sa skladajú z viacerých
častí, musí k nimpriložiť číselné označenie poradia jednotlivých pásov a označenie bodov (krížiky)
prekrytia jednotlivých pásov. Plagáty musia byt' vytlačené vo vertikálnych pásoch a musia byt' zbalené
po 1 ks.
Reklamné nosiče dodané objednávateľom musia byt' dodané najmenej 10 pracovných dní pred
začiatkom reklamnej kampane. V prípade omeškania dodania CM negarantuje termín výlepu
vyplývajúcej z ust. čl. V bod 5.3 týchto VOP. Ak objednávateľom dodaný materiál nebude spĺňať
požadované technické parametre, CM o tom objednávateľa bezodkladne upovedomí, pričom
objednávateľ buď dodá nové reklamné nosiče podľa technickej špecifikácie CM alebo si výrobu týchto
reklamných nosičov objedná u CM. Týmto vytvorený časový sklz nemá vplyv na dĺžku reklamnej
kampane. Záväzný zostáva termín prenájmu pôvodne objednaný klientom. Objednávateľovi z tohto
dôvodu nevzniká nárok na žiadnu časovú ani finančnú kompenzáciu.
V prípade, že na základe objednávky od objednávateľa výrobu reklamných nosičov zabezpečuje CM,
všetky grafické podklady pre výrobu reklamných nosičov je objednávateľ povinný dodať v termíne
najmenej 15 pracovných dní pred začiatkom reklamnej kampane. V prípade, ak objednávateľ nedodá
grafické podklady v tomto termíne, CM negarantuje termín výlepu vyplývajúci z ust. čl. V bod 5.3
týchto VOP. V takom prípade sa výlep reklamných nosičov posunie na najbližší možný termín, ktorý
bude vedieť CM zabezpečiť v rámci svojich technicko-organizačných možností.
V prípade dodania podkladov pre výrobu reklamných nosičov, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa
právnych predpisov upravujúcich ochranu duševného vlastníctva, je objednávateľ povinný bezplatne
udeliť CM súhlas na použitie takýchto podkladov alebo na svoje náklady zabezpečiť udelenie takéhoto
súhlasu. Za súlad použitia dodaných podkladov s právnymi predpismi zodpovedá výlučne objednávateľ.
Ak CM zabezpečuje výrobu reklamných nosičov, objednávateľ k nim nadobudne vlastnícke právo
momentom odovzdania zo strany CM alebo momentom inštalácie reklamných nosičov na reklamný
priestor, pokiaľ reklamné nosiče neboli pred ich inštaláciou osobitne odovzdané objednávateľovi.
Ak objednávateľ zistí poškodenie alebo zničenie poskytnutého reklamného priestoru alebo
reklamného nosiča, bezodkladne to oznámi CM, aby mohla byt' účinne zabezpečená potrebná
náprava. Po obdržaní takejto informácie CM zabezpečí nápravu do 72 hodín, vynímajúc poškodenia,
ktoré si vyžadujú časovo náročnejšie opravy /napr. preseknutý kábel vysokého napätia, zatečenie
svetelných reflektorov z dôvodu nepriaznivého počasia, ťažšiu haváriu vozidla MHD a podobne.
Podmienkou opravy poškodeného plagátu v uvedenom termíne je dostatok rezervných plagátov
dodaných objednávateľom.
V prípade, ak z dôvodov na strane objednávateľa nie je možné umiestniť reklamné nosiče na reklamný
priestor alebo nie je možné nahradiť poškodenéalebo zničené reklamné nosiče, nemá to vplyv na
povinnosť objednávateľa zaplatiť CM cenu za poskytnutý reklamný priestor. CM v takom prípade nie je
v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností.
V prípade chybného poskytnutia reklamnej činnosti zo strany CM má objednávateľ právo na opätovné
bezplatné poskytnutie tej časti reklamnej činnosti, ktorá nebola riadne poskytnutá.
CM je povinná zabezpečiť fotodokumentáciu (v prípade reklamy na dopravných prostriedkoch
prierezovú fotodokumentáciu) reklamných kampaní realizovaných na dohodnutom reklamnom
priestore objednávateľovi,a to prostredníctvom elektronickej pošty. CM je povinná zaslať
fotodokumentáciu prostredníctvom e-mailu, a to do 23 pracovných dní od termínu realizácie
vyplývajúcej z ust. čl. V bod 5.3 týchto VOP. V prípade omeškania realizácie vzniknutej neskorším
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zaslaním grafických podkladov alebo oneskorenia dodania reklamných nosičov zo strany objednávateľa
sa zaslanie fotodokumentácie posúva o príslušný počet omeškaných dní.
V prípade, že si objednávateľ pred začiatkom kampane výslovne nevyžiada vrátenie reklamných
nosičov (zvyšných rezervných plagátov alebo použitých plachiet), budú po skončení kampane
zlikvidované na náklady CM.
Článok V
Osobitné ustanovenia o outdoorovej reklame
Na reklamný priestor môžu byt' umiestnené len také reklamné nosiče, ktoré spĺňajú technické a
bezpečnostné podmienky, ktoré vyplývajú z povahy adruhu reklamného priestoru alebo ktoré
vyplývajú z právnych predpisov.
Ak sa určitý reklamný priestor poskytnutý objednávateľovi stane nespôsobilý na umiestnenie
reklamných nosičov, CM bez zbytočného odkladu pozistení takejto skutočnosti ponúkne
objednávateľovi vhodný náhradný reklamný priestor. Ak sa objednávateľ k takejto ponuke nevyjadrí do
2 pracovných dní, platí, že súhlasí s premiestnením reklamných nosičov na náhradný reklamný
priestor. Na náhradné reklamný priestor bude na náklady CM nalepený náhradný reklamný nosič
(pokiaľ bol klientom dodaný), v opačnom prípade je objednávateľ povinný dodať nový reklamný nosič..
Ak však objednávateľ v rovnakej lehote oznámi CM svoj nesúhlas s takýmto riešením a nedôjde k
dohode o inom riešení, CM vráti objednávateľovi príslušnú časť ceny reklamnej kampane, ktorá sa
vzťahuje na reklamný priestor, ktorý sa stal nespôsobilým na umiestnenie reklamných nosičov. To isté
primerane platí aj pre iné podobné prípady, kedy umiestnenie reklamy na určitý reklamný priestor nie
je z objektívnych dôvodov dobre možné.
CM zaistí výlep reklamných nosičov do 4 kalendárnych dní od začatia príslušnej reklamnej kampane,
pričom v prípade, ak kampaň predpokladá tiež nadstavby, zaistí CM výlep reklamných nosičov a
inštalácie nadstavieb (makiet) čo najskôr, najneskôr však do 6 pracovných dní od začatia príslušnej
reklamnej kampane. Lehoty uvedené v predchádzajúcej vete nebudú dodržané, ak plagáty alebo
nadstavby nebudú CM dodané najneskôr 10 pracovných dní pred začatím príslušnej reklamnej
kampane. CM má právo jednostranne predĺžiť dobu inštalácie reklamných nosičov z dôvodu
nepriaznivých poveternostných podmienok, za ktoré sa považuje dážď, silný vietor a teplota pod
bodom mrazu.
Článok VI
Platobné podmienky
Všetky reklamné činnosti vykonávané CM sú odplatné.
Ak pri určitej cene v zmluve alebo objednávke nie je uvedené, že cena zahŕňa aj príslušnú sumu dane z
pridanej hodnoty, platí, že cena je uvedená bezdane z pridanej hodnoty, ktorá bude vyúčtovaná podľa
platných právnych predpisov.
V prípade plnenia peňažného záväzku objednávateľa bezhotovostným prevodom je tento záväzok
splnený momentom pripísania príslušnej peňažnej sumy na bankový účet CM.
Za poskytnuté služby prináleží dodávateľovi dohodnutá odmena. Výška odmeny za užívanie
reklamných plôch, v jednotlivých reklamných kampaniach, sa riadi okamžikom objednania reklamnej
plochy u dodávateľa. Okrem ceny za užívanie dohodnutých reklamných plôch, sú v odmene zahrnuté
tiež náklady spojené s dopravou štandardných reklamných materiálov zo skladov (nie nadstavieb a
iných konštrukčných prvkov) na dohodnuté miesto, s prvou inštaláciou reklamných materiálov na
reklamné plochy, ak sa jedná o papierový výlep alebo backlight , a to 1x za reklamnú kampaň, s
údržbou reklamných plôch a reklamných panelov po celú dobu užívania reklamných plôch, ako aj
náklady spojené s obstaraním fotodokumentácie. Všetky ceny a kalkulácie sú uvádzané bez DPH.
Platba sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bola príslušná suma pripísaná na účet dodávateľa
uvedeného na faktúre.
V cene za prenájom nie sú zahrnuté náklady spojené s výrobou a dopravou z tlačiarne do skladov,
pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo požadovať od objednávateľa, aby čiastku, ktorá je
uvedená v objednávke, uhradil vopred. V prípade, že dodávateľ požiada objednávateľa o platbu
vopred, je objednávateľ povinný túto platbu dodávateľovi, na základe faktúry - daňového dokladu, do
dátumu splatnosti uhradiť. Dodávateľ nie je povinný zahájiť práce podľa objednávky a týchto VOP, a
tým teda plniť svoje povinnosti do doby, než bude táto faktúra - daňový doklad, dodávateľovi
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zaplatená (pripísaná na účet). V prípade, že bude faktúra - daňový doklad zaplatená po dátume
splatnosti, môže dôjsť k zmenám v zložení objednanej kampane.
Dodávateľ bude objednávateľovi vystavovať príslušné faktúry - daňové doklady vždy k 1. dňu
príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bude reklamná kampaň prebiehať, alebo podľa dohody
oboch strán, avšak s tým, že splatnosť vyúčtovanej čiastky bude uvedená na daňovom doklade.
V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní s platením odmeny, zaplatí dodávateľovi za každý deň
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté, ani
obmedzené právo dodávateľa na náhradu škody.
Dodávateľ je oprávnený zrušiť objednávku bez výpovednej lehoty pre prípad omeškania objednávateľa
so zaplatením odmeny či ceny, ako sú dohodnuté podľa čl. VII ods. 7.1., 7.2., 7.3., týchto VOP. V
takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi odmenu alebo cenu zhora uvedenú v
plnej výške, a to bez ohľadu na ukončenie zmluvy. Dodávateľ je súčasne oprávnený reklamné plochy,
na ktoré už boli nainštalované reklamné materiály v súlade so zmluvou, ktorá bola ukončená, prelepiť,
prípadne zaslepiť, odstrániť, a použiť pre iného klienta.
Článok VII
Trvanie zmluvy
Objednávateľ je oprávnený jednostranne zrušiť uzavretú objednávku za nasledovných podmienok:
zaslaním písomného oznámenia, ak bude doručené poskytovateľovi najneskôr 91dní pred prvým dňom
poskytovania reklamných plôch podľa uzavretej objednávky,
zaslaním písomného oznámenia, ak bude doručené poskytovateľovi najskôr 90 dní a najneskôr 61 dní
pred prvým dňom poskytovania reklamných plôchpodľa uzavretej objednávky a zaplatením
odstupného vo výške 50 % z celkovej ceny, ktorú má objednávateľ zaplatiť do CM podľa uzavretej
objednávky,
zaslaním písomného oznámenia, ak bude doručené poskytovateľovi najskôr 60 dní a skôr pred prvým
dňom poskytovania reklamných plôchpodľa uzavretej objednávky a zaplatením odstupného vo výške
100 %z celkovej ceny, ktorú má objednávateľ zaplatiť do CM podľa uzavretej objednávky.
Odstupné podľa ust. čl. VII bod 7.1.2. — 7.1.3. týchto VOP je splatné do 14 dní od doručenia
písomného oznámenia ozrušení objednávky.
Pokiaľ si objednávateľ objednal u CM zabezpečenie výroby reklamných nosičov alebo zabezpečenie
dodania vhodného materiálu navýrobu reklamných nosičov, je v prípade zrušenia zmluvy pred začatím
plynutia doby poskytovania reklamných plôch povinný nahradiť CM účelne vynaložené náklady na
takúto činnosť, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zrušení zmluvy.
CM alebo objednávateľ nebudú v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti, pokiaľ jej nesplnenie je
spôsobené výlučne vyššoumocou, a to po dobu trvania takejto prekážky na splnenie povinnosti. V
takomto prípade nevznikne právo na jednostranné predčasné skončenie zmluvy.
Článok VIII
Spoločné ustanovenia
Celková výška náhrady škody, vrátane zmluvných pokút a úrokov z omeškania, ktorú by CM bola
povinná poskytnúť objednávateľovi, jeobmedzená do výšky jednej polovice celkovej ceny za reklamnú
činnosť (bez dane z pridanej hodnoty) dojednanej v prospech CM v zmluve, porušením ktorej vznikol
objednávateľovi nárok na náhradu škody.
Akékoľvek vady plnenia záväzku zo strany CM je objednávateľ povinný písomne reklamovať do troch
dní od ich zistenia, najneskôrvšak do troch dní od uplynutia doby poskytovania reklamného priestoru.
Ak v týchto lehotách objednávateľ nebude písomne reklamovať vady, predpokladá sa, že plnenie
záväzku zo strany CM bolo riadne a bez vád.
Objednávateľ je povinný zachovávať dôvernosť všetkých informácií, ktoré mu CM poskytne v súvislosti
s uzavretou zmluvou alebo srokovaniami o jej uzavretí.
Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ môže používať fotografie získané v rámci robení
fotodokumentácie kampane na svojich webových stránkach a pre svoje marketingové
účely.Confidence Media SR (identifikačné údaje uvedené v bode 1.1 všeobecných obchodných
podmienok), ako poskytovateľ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), bude v súlade s platnými právnymi
predpismi o ochrane osobných údajov spracúvať osobné údaje objednávateľa, ak je fyzickou osobou , a
/alebo osobné údaje fyzických osôb – zamestnancov, štatutárnych alebo iných zástupcov
objednávateľa, ak je objednávateľ právnickou osobou, (ďalej len ako „dotknutá osoba“), ktoré sú
uvedené v zmluve a/alebo v objednávke pre účely splnenia zmluvy resp. dodania služby podľa

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

objednávky. Spracúvanie osobných údajov je teda nevyhnutné na plnenie zmluvy/objednávky.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa pre účely plnenia zmluvy/objednávky
a v prípade, ak objednávateľ s poskytnutím osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné
uzatvoriť s ním predmetnú zmluvu. Poskytnutím osobných údajov objednávateľ zároveň potvrdzuje,
že uvedené osobné údaje sú správne a úplné, na poskytnutie osobných údajov je objednávateľ
oprávnený, a objednávateľ informoval dotknutú osobu, ak dotknutou osobou nie je samotný
objednávateľ, že poskytol jej osobné údaje na spracúvanie prevádzkovateľovi a oboznámil ju s článkom
VII Spoločné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok. Spracúvanie osobných údajov
na účel archivácie sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon o ochrane
osobných údajov“) považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom.
Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby môže byť nevyhnutné aj na:
(i)
účel splnenia povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z Nariadenia o ochrane osobných
údajov Európskeho parlamentu a Rady (EU) 216/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(GDPR), zákona o ochrane osobných údajov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
(napr. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty),
alebo
(ii)
účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa ako napr. mimosúdne a súdne vymáhanie
oprávnených nárokov prevádzkovateľa z titulu nezaplatenej odplaty, spôsobenia škody a ďalších.
Confidence Media SR bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom na
dosiahnutie účelov uvedených v bode 8.5. všeobecných obchodných podmienok a po dobu
nevyhnutnú na dosiahnutie účelov uvedených v bode 8.5. všeobecných obchodných podmienok, na
ktorý sa spracúvajú (napr. po dobu plnenia zmluvy, vybavenia reklamácie vo vzťahu k objednanej
reklamnej činnosti/reklamnému priestoru, alebo dosiahnutia niektorého z oprávnených záujmov
prevádzkovateľa, alebo splnenia povinnosti vyplývajúcej prevádzkovateľovi zo všeobecne záväzného
právneho predpisu).
Príjemcami osobných údajov dotknutej osoby (len v nevyhnutnom rozsahu) budú zmluvní partneri
Confidence Media SR, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi služby akéhokoľvek charakteru v súvislosti so
zabezpečením, vybavením a plnením zmluvy/objednávky objednávateľa vrátane daňových, účtovných
a právnych poradcov, osôb zabezpečujúcich akúkoľvek technickú/elektronickú/online podporu a
realizáciu zmluvy (napr. poskytovatelia IT služieb) a/alebo objednávky resp. osôb zabezpečujúcich
ochranu a bezpečnosť systémov súvisiacich s realizáciou zmluvy/objednávky (napr. poskytovatelia
opráv a servisu).
Confidence Media SR je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj na účely priameho
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, pričom
spracúvanie osobných údajov (vrátane profilovania) na účely priameho marketingu sa považuje za
oprávnené záujmy Confidence Media SR. Pre účely priameho marketingu Confidence Media SR využije
osobné údaje dotknutej osoby na informovanie a zasielanie marketingových ponúk týkajúcich sa
poskytovaných služieb Confidence Media SR, t.j. zasielanie e-mailových správ marketingového a
komerčného charakteru ako napr. informácie o zľavách, rôznych akciách, nových technických
parametrov služieb (reklamných priestorov/reklamných nosičov) a ďalšie marketingové novinky
týkajúce sa a/alebo súvisiace so službami Confidence Media SR.
Osobitné upozornenie. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných
údajov:
(i)
na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
priamym marketingom,
(ii)
na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo namietať proti spracúvaniu (vrátane profilovania) osobných
údajov na účely priameho marketingu prostredníctvom kontaktných údajov Confidence Media SR
uvedených v bode 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie,
obmedzenie ich spracúvania, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť
osobných údajov. Tieto práva si môže dotknutá osoba uplatniť na kontaktných údajoch Confidence
Media SR uvedených v bode 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok. Dotknutá osoba má
ďalej právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že osobné údaje
sa spracúvajú nezákonne. Kontakt na úrad dotknutá osoba zistí na nižšie uvedených kontaktných

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
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údajov Confidence Media SR
(bod 8.11) príp. na stránke samotného úradu:
https://dataprotection.gov.sk.
Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva vyplývajúce z tohto článku VIII všeobecných obchodných
podmienok priamo u zodpovednej osoby prevádzkovateľa alebo u prevádzkovateľa na nasledovných
kontaktoch:
písomne na adrese sídla Confidence Media SR, Dostojevského rad 5, 811 09, Bratislava, elektronicky
prostredníctvom e-mailu u zodpovednej osoby: gdpr@cmedia.cz
Článok IX
Záverečné ustanovenia
Každý objednávateľ je povinný pred uzavretím zmluvy/záväznej objednávky s CM oboznámiť sa s
týmito VOP. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke CM www.confidencemedia.sk a na
stránke www.prenajom-billboardov.sk
Dodávateľ je ďalej oprávnený zmeniť znenie VOP s tým, že táto zmena je následne zverejnená na
internetových stránkach dodávateľa, pričom pre danú zákazku sú rozhodné VOP platné a účinné v deň
uzatvorenia záväznej objednávky / Rámcovej zmluvy v znení prípadných dodatkov VOP.
Ak sa zmena VOP podstatne dotkne obsahu existujúceho záväzkového vzťahu medzi objednávateľom a
CM, objednávateľ má právo na uzavretie dohody o skončení takéhoto záväzkového vzťahu. Obsahom
takejto dohody musí byt' vysporiadanie všetkých vzájomných práv a povinností, pokiaľ sa CM
nedohodne s objednávateľom inak.
V prípade, ak sa ktorákoľvek časť týchto VOP stane neplatnou, nemá to žiadny vplyv na platnosť
zvyšných častí týchto VOP.
Záväzkové vzťahy medzi CM a objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky,
pričom prípadné spory z nichvzniknuté bude prejednávať a rozhodovať príslušný slovenský súd.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné odo dňa 01.06.2021

V Bratislave 1.6. 2021

................................................
Markéta Kubálková – konateľ
ConfidenceMedia SR, s.r.o.

