Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie reklamy na portáli Visitslovakia.com
I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ:
Visit Slovakia, s.r.o. so sídlom Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava ,
IČO: 44 308 493, IČ DPH 2622663291,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 53805/B,

2. Portál:
www.visitslovakia.com , www.visitslovakia.sk
3. Služby
Objednávateľom vykonávané činnosti v oblasti cestovného ruchu alebo iné, s tým
súvisiace činnosti.
4. Objednávateľ
Právnická alebo fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá vo vlastnom mene alebo
na vlastný účet vyplní objednávku na portáli alebo osobne, za účelom uverejnenia
reklamy služieb.
5. Objednávka
Objednávkový formulár vo fyzickej podobe alebo dostupný online na portáli
prevádzkovateľa, do ktorého objednávateľ vypĺňa požadované údaje o objednávateľovi
a špecifikáciu predmetu objednávky.
6. Reklama
Akákoľvek informácia ( napr. text, fotografia, obrázok, odkaz) o službách objednávateľa,
uverejnená na portáli prevádzkovateľa za odplatu alebo inú protihodnotu.
7. Produktové portfólio
Špecifikácia prevádzkovateľom ponúkaných produktov je uvedená na portáli.
8. ID číslo
Identifikačné číslo priradené prevádzkovateľom objednávateľovi, pod ktorým sa
uskutočňuje vzájomný kontakt.
9. Rezervačný formulár
Online platforma na portáli prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorej môže objednávateľ
ponúkať svoje služby a užívateľ portálu takto ponúkané služby vyplnením rezervačného
formulára rezervovať.
10. Rezervácia
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Vyplnenie údajov rezervačného formulára a ich potvrdenie, ktorým vstupuje užívateľ
portálu do vzťahu a komunikácie s objednávateľom.
11. Užívateľ portálu
Akákoľvek tretia osoba ktorá navštívi portál a využije tu ponúkané služby.

II. Druhy reklamy
Reklama je prevádzkovateľom umiestňovaná na portáli :
a) za odplatu podľa cenníka prevádzkovateľa ( ďalej „ cenníková reklama “ )
b) za odplatu, ktorú objednávateľ zaplatí prevádzkovateľovi za využitie rezervačného
formuláru na portáli a zľavový kupón poskytnutý objednávateľom užívateľovi portálu
ktorý si prostredníctvom rezervačného formuláru na portáli jeho službu objednal (ďalej
„rezervačná reklama“ )
Objednávateľ má možnosť výberu reklamy označením jej druhu pri vyplnení objednávky
resp. výberu oboch súčasne. Po potvrdení objednávky má objednávateľ povinnosť
prelinkovať svoju webovú stránku so stránkou poskytovateľa t.j. uvedie odkaz na portál
www.visitslovakia.com.
a) Cenníková reklama
1. Objednávateľ vyplní údaje uvedené v objednávke v časti cenníková reklama osobne, alebo

v online verzii uverejnenej na portáli prevádzkovateľa. Potrebné je vyplniť všetky povinné
položky (označené grafickým symbolom *). Následne túto objednávku odošle poštou
alebo online prevádzkovateľovi. Súčasťou objednávky je potvrdenie o oboznámení sa
a súhlas s týmito všeobecnými podmienkami.
2. Po

vyplnení a potvrdení objednávky objednávateľom, obdrží objednávateľ od
prevádzkovateľa na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke autorizačný email,
v ktorom objednávateľ autorizuje - potvrdzuje svoju objednávku.

3. Prijatie autorizovanej objednávky je potvrdené prevádzkovateľom na kontaktný email

objednávateľa, uvedený v objednávke spolu s pridelením ID čísla.
4. Do 3 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky objednávateľ doručí

prevádzkovateľovi špecifikáciu predmetu objednávky, v rozsahu základných textových a
grafických podkladov, pre jej vyhotovenie a realizáciu resp. uvedie presný zdroj, odkiaľ
možno takéto podklady získať. V prípade, ak objednávateľ neposkytne potrebnú
súčinnosť a koordináciu prevádzkovateľovi a nedodá zdroj odkiaľ možno takéto podklady
získať, má prevádzkovateľ právo podklady potrebné pre spracovanie reklamy čerpať
z webstránky, alebo iných oficiálnych materiálov objednávateľa.
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na spracovanie reklamy v slovenskej verzii v lehote 3

pracovných dní odo dňa pripísania fakturovanej sumy za objednanú reklamu na jeho účet,
pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
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6. Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní od zaslania emailovej

výzvy
prevádzkovateľom, poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť pri umiestňovaní reklamy na
portál, ktorá spočíva najmä v kontrole a odsúhlasení grafickej a textovej časti a v kontrole
a odsúhlasení slovenskej verzie reklamy. V tejto lehote je objednávateľ oprávnený žiadať
opravu alebo zmenu obsahu grafickej alebo textovej časti reklamy do konečnej verzie a to
výlučne v rozsahu, ktorý zodpovedá výške odplaty za objednanú reklamu.

7. Ak objednávateľ neposkytne súčinnosť tak, ako je uvedené v bode 6. tohto článku má sa

za to, že objednávateľ navrhnutú reklamu schválil v takej podobe, ako ju vyhotovil
prevádzkovateľ a zaslal objednávateľovi na kontrolu.
8. Po schválení slovenskej verzie objednávateľom sa prevádzkovateľ zaväzuje uverejniť

slovenskú verziu na portáli do 3 pracovných dní. Prevádzkovateľ uverejní reklamu
v iných jazykových mutáciách najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa schválenia
slovenskej verzie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jazykový preklad do cudzích
jazykov, ich štylistickú a štandardnú úpravu, podľa konkrétnej potreby.
9. Termíny medzi prevádzkovateľom a objednávateľom môžu byť dohodnuté aj inak, ako je

uvedené vyššie, po ich vzájomnej dohode. Táto dohoda je podložená aspoň emailovou
komunikáciou medzi objednávateľom a prevádzkovateľom.
10. V prípade ak objednávateľ zruší už potvrdenú objednávku, má prevádzkovateľ právo na

storno poplatok, vo výške 50% z fakturovanej sumy uvedenej v objednávke.
11. V prípade rozšírenia už potvrdenej alebo realizovanej objednávky, sa postupuje ako pri

novej objednávke.
b) Rezervačná reklama
1. Objednávateľ vyplní údaje uvedené v Objednávke v časti cenníková reklama osobne, alebo
v online verzii uverejnenej na portáli prevádzkovateľa. Potrebné je vyplniť všetky povinné
položky (označené grafickým symbolom *). Následne túto objednávku odošle poštou alebo
online prevádzkovateľovi. Súčasťou objednávky je potvrdenie o oboznámení sa a súhlas
s týmito všeobecnými podmienkami.
2. Rozsah a charakteristika rezervačnej reklamy objednávateľa je uverejnená v produktovom
portfóliu, dostupnom online na portáli. Pre jej vyhotovenie platia ust. Čl. II. a), body 2 11.
3. Rezervačná reklama obsahuje aj rezervačný formulár, ktorého vyplnením a potvrdením
má užívateľ možnosť rezervovať si služby poskytované objednávateľom. Rezervácia takto
zrealizovaná sa stáva záväznou pre objednávateľa aj užívateľa až po potvrdení prijatia
rezervácie objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne zrušiť záväzne
potvrdenú rezerváciu užívateľa.
4. Pokiaľ je objednávateľ ubytovacie zariadenie, zaväzuje sa zaujať stanovisko k prijatej
rezervácii, t.j. jej potvrdenie alebo odmietnutie čo najskôr, najneskôr však do 9 hodín od
jej prijatia. Pokiaľ objednávateľ nie je ubytovacie zariadenie, zaväzuje sa zaujať
stanovisko k prijatej rezervácii, t.j. jej potvrdenie alebo odmietnutie čo najskôr, najneskôr
však do 24 hodín od jej prijatia. Objednávateľ po potvrdení rezervácie je povinný sa
bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od potvrdenia rezervácie, skontaktovať
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s osobou, ktorá si služby rezervovala. Pre prípad porušenia týchto povinností zo strany
objednávateľa má prevádzkovateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10Eur za každú
rezerváciu, ku ktorej objednávateľ nezaujal stanovisko, respektíve po potvrdení rezervácie
nekontaktoval užívateľa v stanovenej lehote.
5. Súčasťou rezervačnej reklamy je aj zľavový kupón na služby, ponúkané v reklame, ktoré
poskytuje objednávateľ užívateľovi portálu pri rezervácii. Percentuálna výška zľavy
z ceny, za ktoré objednávateľ poskytuje služby podľa platného cenníka, je stanovená
v objednávke a uvedená na zľavovom kupóne.
6. Objednávateľ poskytne užívateľovi portálu zľavu po predložení zľavového kupónu
ktorého návrh
textového a grafického zobrazenia objednávateľ odsúhlasil spolu
s návrhom reklamy podľa ust. Čl. II a) bod 6., alebo po dôveryhodnom preukázaní
potvrdzujúcej e-mailovej správy o poskytnutí zľavy užívateľovi. E-mailová správa môže
byť užívateľom preukázaná na akomkoľvek všeobecne dostupnom, alebo osobnom
prenosnom elektronickom alebo telefónnom zariadení.
Pre prípad porušenia tejto
povinnosti zo strany objednávateľa má prevádzkovateľ právo na zmluvnú pokutu vo
výške 50 Eur za každé porušenie povinnosti objednávateľa, pričom nárok na náhradu
škody týmto nie je dotknutý.
7. Objednaním rezervačnej reklamy je objednávateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi
odplatu za každé využitie rezervácie na portáli, vo výške percenta stanoveného
v objednávke. Odplata je vypočítaná z ceny rezervovanej služby pred uplatnením
zľavového kupónu užívateľom portálu. Za týmto účelom je povinný objednávateľ reklamy
bezodkladne predložiť prevádzkovateľovi úplné podklady nevyhnutné pre výpočet
odplaty, t.j. záverečný cenový sumár rezervovanej služby, a to vo forme odpovede na
prevádzkovateľom zaslaný e-mail v deň odchodu resp. ukončenia rezervovanej služby.
Pre prípad porušenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa, má prevádzkovateľ právo
na zmluvnú pokutu vo výške 10 Eur za každé porušenie povinnosti objednávateľa.
8. Pokiaľ objednávateľ neposkytne prevádzkovateľovi celkový cenový sumár, za ktorý
užívateľovi služby poskytol, má prevádzkovateľ právo si fakturovať výšku odplaty
z cenníkových cien za služby, ktoré má objednávateľ uvedené na portáli a ktoré si
užívateľ rezervoval, prípadne získať túto informáciu priamo od užívateľa portálu, ktorému
bola služba poskytnutá. Pre prípad porušenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa, má
prevádzkovateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 Eur za každé porušenie povinnosti
objednávateľa.
Pokiaľ objednávateľ poskytne prevádzkovateľovi nepravdivé alebo skreslené informácie
o počte rezervácií a jeho celkovom finančnom sumári, má sa za to, že spôsobil
prevádzkovateľovi škodu, ktorú je povinný v celom rozsahu nahradiť. Z dôvodu porušenia
povinnosti zo strany objednávateľa poskytovať pravdivé informácie uvedené v tomto
bode, má prevádzkovateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každé porušenie
povinnosti objednávateľa.
9. Podkladom pre výpočet odplaty prevádzkovateľa je užívateľom portálu vyplnený
rezervačný formulár, zľavový kupón užívateľa portálu a záverečný cenový sumár
rezervovanej služby poskytnutý objednávateľom. Prevádzkovateľ má nárok na odplatu aj
zo sumy, ktorá bola zaplatená objednávateľovi z titulu storno poplatkov, ktoré bol
užívateľ portálu povinný zaplatiť podľa podmienok, za ktorých objednávateľ služby
4

poskytuje, ako aj zo sumy, ktorú získal objednávateľ predĺžením si, alebo doobjednaním
služieb užívateľom portálu.
10. Ak počas jedného kalendárneho roka nebude zo strany užívateľa portálu vyplnený ani
jeden rezervačný formulár a z tohto prevádzkovateľovi poskytnutá odplata, vyhradzuje si
prevádzkovateľ právo zrušiť objednávku rezervačnej reklamy a vyradiť objednávateľa zo
zoznamu objednávateľov. O tejto skutočnosti je objednávateľ bezodkladne informovaný.
III. / Platobné podmienky
1. Cena za cenníkovú reklamu jednotlivých produktov je uvedená v aktuálnom cenníku
prevádzkovateľa nachádzajúcom sa na portáli. Prevádzkovateľ a objednávateľ sa môžu
dohodnúť na cene aj inak. Pre obe strany je záväzná cena dohodnutá v objednávke
2. Odplata za cenníkovú reklamu sa platí na základe prevádzkovateľom vystavenej faktúry
po potvrdení prijatia objednávky. Lehota splatnosti je 7 dní odo dňa jej vystavenia. Až po
jej zaplatení zo strany objednávateľa, začína plynúť lehota na spracovanie reklamy pre
prevádzkovateľa. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti si prevádzkovateľ
vyhradzuje právo posunúť o počet dní omeškania primerane aj dni na spracovanie
reklamy a následný termín uverejnenia reklamy na portáli.
3. V prípade nezaplatenia faktúry zo strany odberateľa ani v lehote do 14 dni po lehote
splatnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo uverejniť reklamu až po pripísaní odplaty
na jeho účet, pričom doba uverejnenia reklamy sa nepredlžuje o dobu počas ktorej
reklama nebola uverejnená z dôvodu omeškania sa s platbami.
4. Odplata za rezervačnú reklamu pozostáva z jednorazovej odplaty za vyhotovenie
informačnej karty o objednávateľovi, ktorá je splatná do 7 dní odo dňa jej vystavenia,
užívateľmi portálu u objednávateľa za
a odplaty za rezervácie uskutočnené
predchádzajúci kalendárny mesiac, ktoré sú splatné na základe faktúry vystavenej
prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ má právo fakturovať objednávateľovi odplatu za
rezervačnú reklamu maximálne 1x mesačne a minimálne 2x ročne.
5. V prípade opakujúcich sa objednávok od rovnakého objednávateľa, alebo objednávateľa,
pri ktorom prevádzkovateľ nemá pochybnosť o jeho platobnej schopnosti, cenu za
cenníkovú reklamu môže objednávateľ zaplatiť do 14 dní po prvom dni uverejnenia
cenníkovej reklamy. Prevádzkovateľ za týchto podmienok zašle objednávateľovi
zúčtovaciu faktúru.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nezaplatenia splatného záväzku
objednávateľa podľa bodu 2 tohto článku dočasne pozastaviť realizáciu reklamy na
portáli a to do doby uhradenia celej dlžnej čiastky.
7. V prípade ak objednávateľ zruší časť objednávky reklamy a prevádzkovateľ mu poskytol
vo fakturácii zľavu, ktorá sa týkala celej objednávky, je objednávateľ povinný vzniknutý
rozdiel medzi cenou objednávky a platným cenníkom uhradiť prevádzkovateľovi na
základe faktúry do 5 dní od zrušenia časti objednávky.
8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanoviť pre zvláštne alebo mimoriadne reklamné
kampane iné ceny ako sú uvedené v platnom cenníku.
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9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dohodnúť s objednávateľom prostredníctvom
osobitnej objednávky individuálne obchodné podmienky.
10. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatných záväzkov,
je prevádzkovateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 percenta
z dlžnej sumy, za každý deň omeškania až do zaplatenia. Prevádzkovateľ je súčasne
oprávnený až do vykonania všetkých úhrad podľa tohto bodu odmietnuť ďalšie
objednávky resp. pozastaviť realizáciu reklamy na portáli.
11. Objednávateľ je povinný informovať prevádzkovateľa o tom, že sa užívateľ napriek
záväznej rezervácii nedostavil, najneskôr však do 2 dní odo dňa, kedy mal užívateľ
nastúpiť na rezervovaný pobyt, resp. službu (no show – no call). Pokiaľ objednávateľ
neinformuje prevádzkovateľa o tejto skutočnosti v uvedenom termíne, prevádzkovateľ
má právo fakturovať si výšku odplaty ako keby bola rezervácia užívateľom riadne
naplnená.
12. Objednávateľ je povinný poskytnúť užívateľovi služby za rovnakú cenu, prípadne nižšiu,
ako má, resp. mal uvedené v čase rezervácie na portáli prevádzkovateľa.
IV./ Podmienky spolupráce
1. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi každú zmenu údajov
uvedených v reklame a požiadať o ich aktualizáciu. Zmeny cenníka objednávateľa sú
bezplatné, ich zmenu je povinný objednávateľ oznámiť poskytovateľovi bezodkladne po
tom, ako sa pre takúto zmenu rozhodol, najneskôr však 5 pracovných dní pred
nadobudnutím platnosti týchto cien. Ostatné zmeny sú zdarma v počte 3, a to za
dohodnuté obdobie spolupráce uvedené v objednávke. Každá ďalšia zmena nad uvedený
počet je spoplatnená sumou 5 eur, pričom za zmenu sa považuje úkon, podľa platného
cenníka uverejneného na portáli.
2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje počas trvania doby reklamy jedenkrát za štvrťrok zaslať
Objednávateľovi analýzu efektivity reklamy, spočívajúcu v poskytnutí štatistických
údajov o počte zobrazení reklamy objednávateľa na internetovej stránke.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený po vzájomnej dohode
priestoroch alebo zariadeniach objednávateľa.
4.

umiestniť

svoju reklamu v

Objednávateľ uverejnením reklamy na portáli súhlasí s uverejnením svojho loga alebo
obchodného mena na portáli alebo iných propagačných materiáloch prevádzkovateľa.
Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek zrušiť a to písomným oznámeným
doručeným prevádzkovateľovi doporučenou poštou na adresu jeho sídla.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť na portáli hodnotenie objednávateľa
a služieb ním poskytovaných užívateľmi portálu a prípadný kontakt vybraných užívateľov
za účelom kontroly služieb nimi poskytovaných alebo rezervovaných užívateľmi.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na určenie poradia v akom sú objednávatelia
uvedený v zozname na internetovej stránke (tzv. „ranking“). Ide o jednostranné
rozhodnutie prevádzkovateľa a objednávateľ nie je oprávnený akokoľvek reklamovať ním
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určené poradie, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak alebo ak nie je stanovené
v charakteristike produktu inak.
7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na označenie reklamy vhodným slovným spojením,
skratkou alebo číselným evidenčným označením, prípadne umiestnením, alebo ich
kombináciou, za účelom, ktorý zodpovedá kontextu a usporiadaniu obsahu produktového
portfólia, ako aj uvádzať objednávateľa v databáze na portáli do doručenia písomnej
žiadosti o odstránenie jeho reklamy.
8. Prevádzkovateľ má právo jednostranne vypovedať dohodu o rezervačnej reklame.
Výpovedná lehota je jeden mesiac, pričom výpovedná lehota neuplynie skôr ako
objednávateľ dosiahne sumu jednorazovej odplaty, ktorú vynaložil pri rezervačnej
reklame, prostredníctvom tejto reklamy.
9. Objednávateľ v lehote do 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú si reklamu objednal,
písomne oznámi prevádzkovateľovi, že nemá záujem na ďalšom poskytovaní reklamy na
portáli. V opačnom prípade sa má za to, že objednávka sa obnovuje za tých istých
podmienok ako bola dojednaná pôvodne a to vždy na rok, ak však
objednávka bola na kratšiu dobu obnovuje sa na túto dobu.
10. Stornovanie objednávky, resp. ukončenie vzťahu medzi poskytovateľom
a objednávateľom musí byť zo strany objednávateľa uskutočnené výlučne v písomnej
forme doručenej poskytovateľovi na adresu jeho sídla uvedenú vo výpise z obchodného
registra príslušného obchodného súdu, pričom nároky poskytovateľa v zmysle cenníka
reklamy a týchto VŠOP ostávajú nedotknuté.
V./ Zodpovednosť za škodu
1. Objednávateľ je plne zodpovedný za obsah informácii uvedených v reklame.
Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá prevádzkovateľovi na zverejnenie informácie,
ktoré nebudú v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, zásadami poctivého
obchodného styku a že šírením reklamy nebude neoprávnene zasiahnuté do práv
a právom chránených záujmov tretích osôb ( najmä právo na ochranu osobných údajov,
právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu pred nekalou súťažou,
autorské práva, práva súvisiace s autorskými právom, práva k ochrannej známke a iné)
a nebudú porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky nároky vyplývajúce
z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci
reklamy a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov na
reklamu objednávateľom uspokojené. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak prevádzkovateľovi
vznikne v dôsledku šírenia reklamy škoda, túto škodu v plnej výške nahradí. Pod škodu
sa rozumejú aj náklady ktoré bude prevádzkovateľ povinný vynaložiť na súdne,
rozhodcovské alebo iné konanie s tým spojené vrátane nákladov na právne zastúpenie
v týchto veciach.
2. Ak prevádzkovateľ uverejní reklamu dodanú objednávateľom a súčasne bude
prevádzkovateľovi v tejto súvislosti uložená zo strany orgánu štátu akákoľvek peňažná
alebo nepeňažná sankcia, alebo akékoľvek opatrenie majúce túto povahu, sankcia sa
obomi stranami považuje za škodu spôsobenú objednávateľom prevádzkovateľovi. Túto
škodu sa objednávateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi na základe doručenej výzvy
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na úhradu. V prípade uloženia sankcie alebo opatrenia majúceho nepeňažnú povahu, sa
objednávateľ zaväzuje prevádzkovateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré bude
prevádzkovateľ povinný vynaložiť vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto
veciach.
3. Ustanovenia bodov 1,2 tohto článku sa primerane použijú aj v prípade, ak prevádzkovateľ
uverejní reklamu dodanú objednávateľom a súčasne pritom poruší zákonom chránené
práva tretích osôb ( napr. právo na ochranu obchodného mena, ochrannej známky a pod.)
a zároveň bude na základe rozhodnutia súdu resp. iného orgánu štátu povinný nahradiť
tretím osobám spôsobenú škodu, alebo vykonať opatrenia na odstránenie chybného stavu
alebo poskytnúť primerané zadosťučinenie.
4. Prevádzkovateľ má záujem uverejňovať pravdivé reklamy a v prípade ak zistí, že údaje
uvedené objednávateľom v reklame sú klamlivé ale zavádzajúce, alebo neplní
podmienky za ktorých je uverejňovaná reklama na portáli vyhradzuje si, okrem iného
právo jednostranne zrušiť reklamu na portáli a o tejto skutočnosti bezodkladne
informovať objednávateľa. Objednávateľ v takomto prípade nemá nárok na náhradu
škody ani inej finančnej kompenzácie za neuverejnenie reklamy.

VI./ Odmietnutie reklamy
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo odmietnuť uverejnenie
objednanej a prevádzkovateľom potvrdenej objednávky ak
- zadaná reklama nebude zodpovedať uzavretej a vzájomne potvrdenej objednávke,
alebo inej dohode alebo týmto VŠOP.
- prevádzkovateľ bude mať dôvodne pochybnosti o tom, či uverejnenie reklamy
bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého
obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánov štátnej správy, verejnej správy
- bude obsahovať reklamu alebo oznam tretích osôb s výnimkou prípadu, keď
objednávateľom bude reklamná alebo mediálna agentúra a reklama bude obsahovať
oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam jej zákazníka
- bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa či bude
poškodzovať
alebo by mohla poškodiť dobré meno prevádzkovateľa, jej
zamestnancov alebo osôb spolupôsobiacich s prevádzkovateľom
- pôjde o reklamu alebo propagáciu v prospech konkurenčných internetových
portálov alebo ich prevádzkovateľov
- pôjde o politickú reklamu , ktorá nebola vopred prevádzkovateľom schválená
- objednávateľ porušil ustanovenia o platobných podmienkach definovaných
v zmysle týchto VŠOP alebo iné vzájomné dohody
2. V takýchto prípadoch prevádzkovateľ oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu
svoje rozhodnutie o odmietnutí uverejnenia reklamy. Objednávateľ je následne povinný
bez zbytočného odkladu dodať prevádzkovateľovi bezchybné náhradné podklady, alebo
plniť podmienky definované v týchto VŠOP. V prípade ak objednávateľ bezodkladne
nedodá prevádzkovateľovi bezchybné náhradné podklady a prevádzkovateľ nemohol
z tohto dôvodu uverejniť reklamu v objednanom termíne, má prevádzkovateľ nárok na
storno poplatok podľa stornovacích podmienok. Pri opakovanom odmietnutí reklamy
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jedného objednávateľa z dôvodov uvedených v tomto odseku má prevádzkovateľ právo od
objednávky odstúpiť.
VII./ Reklamácie
1. Objednávateľ má v prípade nesprávneho, či nekompletného zobrazenia objednávateľom
odsúhlasenej cenníkovej reklamy nárok na uverejnenie bezchybnej opravenej reklamy,
ale len v tom rozsahu v ktorom bol poškodený účel reklamy. Toto právo je objednávateľ
povinný uplatniť u poskytovateľa písomne do 15 kalendárnych dní od dátumu
uverejnenia
reklamy,
alebo
v uvedenej
lehote
na
kontaktný
e-mail
visitslovakia@visitslovakia.sk prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ neuverejní opravenú
reklamu bez zbytočného odkladu po tom čo ju objednávateľ reklamoval má objednávateľ
právo na 20% zľavu z ceny cenníkovej reklamy objednanej objednávateľom. Uvedená
zľava z ceny sa nevzťahuje na rezervačnú reklamu.
2. V prípade ak sa vyskytnú v dôsledku chybných podkladov od objednávateľa nedostatky
pri spracovaní cenníkovej reklamy , ktoré neboli zjavne rozoznateľné pri prijatí
objednávky nemá objednávateľ žiaden nárok na zľavu ani uverejnenie opravenej
reklamy bez finančnej odplaty prevádzkovateľovi. Objednávateľ nemá nárok na uznanie
reklamácie farebnosti reklamy, v prípade ak výslovne v objednávke nezadal požiadavku
na farebné spracovanie reklamy.
3. V prípade záujmu o iný druh reklamácie je objednávateľ povinný písomne kontaktovať
prevádzkovateľa na kontaktný e-mail visitslovakia@visitslovakia.sk spolu s konkrétnym
popisom reklamovanej skutočnosti.
4.

Zákonné práva spotrebiteľov, od ktorých sa nedá dohodou odchýliť ostávajú nedotknuté.

VIII./Ochrana osobných údajov
1. Informácie, ktoré poskytne objednávateľ v súvislosti s objednávkou reklamy, používa
prevádzkovateľ len na zmluvné účely a je povinný ich zabezpečiť pred zneužitím.
2. Objednávateľ – fyzická osoba týmto dáva prevádzkovateľovi výslovný súhlas s tým, aby
prevádzkovateľ použil jeho osobné údaje, ktoré poskytol na základe, alebo v súvislosti
s uzatvorenou objednávkou o reklame v rozsahu meno, priezvisko, prípadne názov,
adresa, bydlisko, sídlo alebo prevádzka, telefónne číslo, e-mailová adresa, vo svojej
marketingovej databáze za účelom ponuky produktov a služieb prevádzkovateľa . Tento
súhlas je poskytnutý na obdobie 10 rokov.
3. Prevádzkovateľ týmto informuje každého objednávateľa – fyzickú osobu, ktorá poskytla
osobné údaje podľa bodu 2 tohto článku o tom, že toto poskytnutie údajov je dobrovoľné,
je možné ním udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať a že má právo pri porušení
zákona obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie
nápravy , ako aj ďalšie práva vyplývajúce zo zákona na ochranu osobných údajov.
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4. V prípade ak objednávateľ – fyzická osoba poskytne prevádzkovateľovi na základe alebo
v súvislosti s uzatvorenou objednávkou reklamy údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí
s tým, aby prevádzkovateľ využil rodné číslo výlučne na evidenčné účely objednávok,
zmlúv a poskytnutých plnení, aby za týmto účelom archivoval, spracovával a používal.
5. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenie prevádzkovateľa na spracovanie informácii
a údajov, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov, pokiaľ tieto nestanovujú
inak.
6. Prevádzkovateľ má právo využiť kontaktné údaje objednávateľa na zasielanie aktuálnych

správ a informačných newsletterov, pokiaľ objednávateľ neurčí inak.

IX./Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy , ktoré nie sú upravené týmito VŠOP alebo zmluvou sa riadia Obchodným
zákonníkom platným v Slovenskej republike.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť VŠOP, svoje cenníky a podmienky
uverejňovania reklamy, technické podmienky uverejňovania reklamy, pričom tieto sa
stávajú platnými dňom uverejnenia na portáli prevádzkovateľa. O zmenách VŠOP
prevádzkovateľ informuje objednávateľa zverejnením týchto dokumentov na
internetovom portáli najneskôr 10 dní pred účinnosťou príslušnej zmeny. Objednávateľ je
povinný sa oboznámiť s novelizovanými VŠOP. Pokiaľ objednávateľ neoznámi
prevádzkovateľovi písomnou formou, pred navrhovaným dňom účinnosti , že zmeny
neprijíma, stáva sa nové znenie VŠOP dňom účinnosti záväzným pre uzatvorený
zmluvný vzťah, ako zmena jeho pôvodne dohodnutých podmienok s účinnosťou odo dňa
určenia v príslušnom novom znení VŠOP. Ak objednávateľ nesúhlasí so zmenami má
právo na okamžité ukončenie zmluvy najneskôr však do dňa účinnosti navrhovaných
zmien.
3.

V prípade vzniku sporu súvisiacom s uzatvorenou objednávkou reklamy, jej obsahom sa
riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a ak pôjde o obchodný spor strany
sa dohodli na tom, že príslušným súdom na rozhodovanie je súd v sídle prevádzkovateľ.

4. Neplatnosť niektorého dojednania nemá vplyv na platnosť ostatných vzájomných
dojednaní. Neplatné zmluvné dojednania sa v takomto prípade nahradia dojednaniami,
ktoré sa najviac približujú zámeru sledovanému zmluvnými stranami.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22.9.2012
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