Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti BETALOV,
s.r.o., so sídlom Hlavná 45/26, 927 01 Šaľa, IČO: 36554855, DIČ: 2021749653, IČ DPH:
SK2021749653, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 16363/T (ďalej len “Betalov”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej
zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Betalov ako predávajúcim a zákazníkom ako
kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový
obchod umiestnený na internetovej stránke www.betalov.sk.

Činnosť spoločnosti Betalov podlieha dozoru a dohľadu orgánu dozoru a dohľadu, a to
konkrétne: Slovenskej obchodnej inšpekcií,

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra.
Nakupovanie s registráciou aj bez registrácie zákazníka

Zákazník môže uskutočniť nákup prostredníctvom registrácie, ktorá mu prináša výhody a
priebežné zasielanie informácii na ním zadanú e-mailovú adresu. Nákup môže zákazník
uskutočniť aj bez registrácie. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá
fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem
nakupovať tovar na internetovej stránke www.betalov.sk a zadala objednávku tovaru.
Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností
rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť
objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby
v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Tovar je možné objednať pomocou objednávky zadanej prostredníctvom elektronického
obchodu predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Pre objednanie tovaru prostredníctvom
internetového obchodu kliknite myšou na tlačítko obrázok košíka s príslušným nápisom a
tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup
uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Ak chcete objednávku uzavrieť prejdete na nákupný
košík, zakliknete tlačítko prejsť k pokladni. Objednávka sa robí vyplnením formulára (neplatí

pre registrovaných zákazníkov) a potvrdením funkcie označenej “Odoslať objednávku” s tým,
že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej
objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky
(akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o
cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar
dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Kupujúci potvrdzuje odoslaním
objednávky, že bol informovaný o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere
poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve,
ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou.
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j.
akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Akceptáciu objednávky kupujúceho
predávajúci potvrdí telefonicky alebo e-mailom. V akceptácii zo strany predávajúceho sa
uvedie, že sa jedná o záväzné akceptovanie objednávky, nejedná sa o zaevidovanie
objednávky do systému elektronického obchodu.

Ceny

Kúpna cena za objednaný tovar je cena uvedená na stránke internetového obchodu v čase
zaslania objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na určenie kúpnej ceny sa použije
platný cenník predávajúceho. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane DPH, ak nie
je uvedené na stránke internetového obchodu inak. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané
ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom
Slovenskej republiky (zvyčajne 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však
cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu
alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec
zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne
zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového
obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. Súčasťou ceny tovaru nie sú
dopravné, poradenské ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, resp. kúpnej ceny tovaru v prípade zmeny
právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci sa
zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne
daný tovar odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má
orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností
v našom obchode, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne
pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní, môže sa aj primerane predĺžiť podľa dostupnosti
tovaru od dodávateľa. Pri tovare, ktorý je skladom je doba doručenia do 2 pracovných dní.
V prípade starších alebo ťažšie dostupných tovarov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás
budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného tovaru
(v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty).
Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok
objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno
najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme
dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote,
máte právo od zmluvy odstúpiť. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.
Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe
uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar
posielame kuriérskou službou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Pretože
sme zároveň klasickým obchodom, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete
vyzdvihnúť aj priamo v našej predajni pri zachovaní ceny z internetového obchodu.
O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber
v našom obchode, Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7
dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných
dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.
Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť
jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň
dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník
účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v
dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si
zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť
a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace
so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej
dohode.
Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne
udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v
mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka
rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal
zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade
viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.
Spôsob platby
•

dobierka

•

hotovosť, platba kartou či darčekovými poukazmi – len pri osobnom odbere

V každej zásielke je priložený daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy
dodania
• dobierka na Slovensko do 100 Eur – 4,50 €
• dobierka na Slovensko nad 100 Eur – zdarma
• dobierka do Českej republiky do 100 Eur – 9,95 €
• dobierka do Českej republiky nad 100 Eur – zdarma
• osobný odber na predajni - zdarma
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou
spoločnosťou.

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Betalov zodpovedá zákazníkovi za:
•

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k
akceptácii objednávky

•

odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou bazárových titulov)

•

dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej
akceptácii

•

priloženie daňového dokladu.
Betalov nenesie zodpovednosť za:
•

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)

•

oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

•

poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený

obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím
kontaktujte na infolinke a uveďte číslo Vašej objednávky.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme
schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak
ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo
cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané
výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na
náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať
telefonicky alebo e-mailom.
Reklamovanie tovaru

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok.

Alternatívne riešenia sporov
Zákazník – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na takacv@centrum.sk alebo info@betalov.sk), ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30
dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015
Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. . Ak sú na ARS príslušné
viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má
spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.
Platforma

ARS

je

dostupná

na

internetových

stránkach:

ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy
Odstúpenie d zmluvy sa spravuje zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Predávajúci včas a riadne poskytne spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy
spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku
alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na
uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne
formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ
môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy , ktorý je dostupný na našej internetovej
stránke.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný
na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, to platí aj ak odstúpi od zmluvy uzavretej
na diaľku, aj od zmluvy uzavretej na diaľku náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na
jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že
ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil niektorú z vyššie v texte uvedených povinností.
Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. Účinky
odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v
akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:
1. nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobené konaním alebo
opomenutím kupujúceho, alebo
2. k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád
tovaru.
3. pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti
spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.

V prípade uvedenom v bode c) je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný
tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z
uvedeného použitia prospech.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Kupujúci zadaním objednávky súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),
aby predávajúci uschovával jeho osobné údaje, a to najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti
predávajúceho na účely uvedené nižšie (napr. meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska,
dátum narodenia, číslo telefónu a emailovú adresu, prípadne IČO a DIČ fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej
osobe a s cez hraničným prenosom osobných údajov do členských krajín Európskej únie, a to
za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom poštového
styku, t. j. doručenia objednaného tovaru prostredníctvom kuriéra kupujúcemu, za účelom
registrácie do informačnom systému predávajúceho, ktorým je databáza odberateľov a
užívateľom elektronického obchodu, najmä pre účely spracovania a tlače daňových dokladov
a marketingové účely predávajúceho. Predpokladá sa, že osobné údaje budú sprístupnené
kuriérskym spoločnostiam za účelom dopravy objednaného tovaru.
Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov kupujúceho predávajúcim sú
upravené v zásadách spracúvania osobných údajov.

Zásady spracúvania osobných údajov

Predávajúci bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať výlučne v súlade s
platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu
určitú, t.j. do času splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym podkladom spracúvania osobných
údajov je plnenie zmluvného vzťahu. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si
nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru
alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

u prevádzkovateľa vykonáva štatutárny orgán prevádzkovateľa, pričom príslušnosť k
prevádzkovateľovi je si možné overiť z výpisu z obchodného registra.
Predávajúci po splnení účelu (t. j. po zrušení registrácie kupujúceho v elektronickom obchode
prevádzkovateľa)

spracúvania

zabezpečí

bezodkladne

likvidáciu

osobných

údajov

kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov je kupujúci oprávnený odvolať
kedykoľvek písomnou formou.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 20 ods. 3 zákona o ochrane osobných
údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) § 26 zákona o ochrane osobných
údajov je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania
operácií,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné
údaje kupujúceho na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
d) opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov kupujúceho, ktoré sú
predmetom spracúvania,
e) likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13
ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje, môže požiadať kupujúci o ich vrátenie,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona.
Právo kupujúceho podľa zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť len podľa
odseku 1 písm. d) a e) § 20 zákona o ochrane osobných údajov, ak takéto obmedzenie
vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho,
alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu a bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane osobných
údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane osobných
údajov na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo:
a) u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch
podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov 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,
b) 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
zákona o ochrane osobných údajov. 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 uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej
medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho,
ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo
kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 zákona o
ochrane osobných údajov a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá
nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe
§ 23 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.
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 zákona o ochrane osobných údajov môže
uplatniť blízka osoba.
Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) zákona o ochrane osobných
údajov splní predávajúci bezplatne.

Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane osobných údajov 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 zákona o ochrane osobných údajov
a

písomne

ho

informuje

najneskoršie

do

30

dní

od

ich

prijatia.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) zákona o ochrane osobných
údajov predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu
osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej
medzi spoločnosťou Betalov a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy
založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou
objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami),
ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi
predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto
všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Spoločnosť Betalov si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné
obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok
nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.betalov.sk. Právne
vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými
podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 28.06.2016.

