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Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CHYŽBET SK, s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah 

spoločnosti CHYŽBET SK, s.r.o., IČO: 36 789 097 (ďalej len ,,predávajúci“) a jeho zákazníkov pri predaji 

výrobkov predávajúceho. 

 

1. Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce 

zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi 

predávajúcim a kupujúcim, kúpnej zmluvy a/alebo potvrdením objednávky kupujúceho 

predávajúcim (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je predaj výrobkov predávajúceho (ďalej 

aj „tovar“) a poskytnutie s tým súvisiacich služieb ako napr. doprava a vykládka tovaru a pod..  

1.2 Predmetom zmluvného záväzku predávajúceho je predaj, prípadne dodávka výrobkov, tovarov 

a služieb špecifikovaných v zmluve. 

1.3 Výrobky, ktoré sú vyrábané na zákazku sa vyrábajú a ich dodávka je realizovaná podľa písomnej 

objednávky kupujúceho písomne potvrdenej predávajúcim. 

 

2. Kúpna zmluva  

 

2.1 Dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa týkajú objednávky, dodávky, prevzatia tovaru 

a ceny sa uzatvárajú písomne. Základnými dokladmi sú objednávka, dodací list, faktúra 

a v určitých prípadoch aj osobitná písomná kúpna zmluva. Pri predaji za hotovosť tieto doklady 

nahrádza doklad o predaji v hotovosti. 

2.2 K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim môže dôjsť:  

- pri o osobnom odbere odovzdaním a prevzatím tovaru na základe dodacieho listu a jeho 

zaplatením v hotovosti; 

- písomnou formou - formou akceptácie objednávky alebo uzatvorením kúpnej zmluvy. 

2.3 Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak predávajúci akceptuje 

objednávku kupujúceho alebo ak kupujúci akceptuje cenovú ponuku predávajúceho vystavenú 

na základe objednávky kupujúceho, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

2.4 Samostatnou formou je uzatvorenie osobitnej písomnej kúpnej zmluvy, ktorej  návrh zašle 

predávajúci po doručení objednávky kupujúceho. Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy vyjadrí 

súhlas s jej znením a toto potvrdené znenie zašle späť predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá, 

keď predávajúci obdrží späť svoj návrh kúpnej zmluvy, potvrdený kupujúcim. 

2.5 Návrh kúpnej zmluvy obsahuje označenie výrobkov, technické požiadavky, množstvo, cenu, 

platobné podmienky, cenu obalov, termín plnenia, miesto plnenia a spôsob dodávky. 

2.6 V prípade, ak kupujúci vykoná v návrhu kúpnej zmluvy zmenu, táto zmena ruší platnosť podpisu 

predávajúceho. V takomto prípade sa jedná o nový návrh kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, 

ktorú musí akceptovať aj predávajúci, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

2.7 Kupujúci je povinný potvrdiť návrh kúpnej zmluvy do piatich dní od jej obdržania a odoslať ho 

predávajúcemu. 

2.8 Pokiaľ predávajúci neobdrží potvrdený návrh kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa jeho odoslania, 

je predávajúci oprávnený od tohto návrhu/zmluvy okamžite odstúpiť. 

2.9 Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať výrobky, tovar a služby podľa 

podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný výrobky, tovar a služby odobrať 

a zaplatiť za ne predávajúcemu kúpnu cenu. 

 

3. Dodacie podmienky 
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3.1 Vlastnícke právo k dodávaným výrobkom, tovarom alebo obalom prechádza z predávajúceho na 

kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny. 

3.2 Nebezpečenstvo vzniku škody alebo straty k dodávaným výrobkom, tovarom, obalom prechádza 

z predávajúceho na kupujúceho osobným prevzatím výrobkov, tovarov, obalov kupujúcim v 

mieste plnenia. 

3.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok 

kupujúcim v mieste predajného strediska predávajúceho. 

3.4 V prípade ak v konkrétnej objednávke došlo k dohode o inom mieste dodania tovaru ako je 

uvedené v bode 3.3 VOP, t.j. v mieste určenom kupujúcim, je dodávka splnená odovzdaním 

tovaru prvému prepravcovi. Náklady na prepravu tovaru znáša kupujúci, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

3.5 Doprava tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.6 Za osobné prevzatie sa považuje okamih:  

- naloženia na dopravný prostriedok kupujúceho;  

- odovzdanie k preprave prvému dopravcovi kupujúceho. 

3.7 Výrobky, tovar a obaly je oprávnený prevziať osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba. 

Plná moc musí obsahovať: základné údaje o kupujúcom (názov alebo obchodné meno, IČO, 

kontaktné údaje- telefónne číslo prípadne e-mail), úplné údaje o splnomocnenej osobe (rozsah 

plnomocenstva, dobu platnosti plnomocenstva, razítko, podpis kupujúceho a splnomocnenej 

osoby), pričom predmetné plnomocenstvo v jednom vyhotovení zostáva u predávajúceho. 

3.8 Na dodaný tovar, výrobky a obaly vystaví predávajúci dodací list, ktorým preukazuje svoje 

plnenie. Dodací list obsahuje: údaj o mieste plnenia , číslo kúpnej zmluvy, na základe ktorej je 

vystavený alebo číslo objednávky, údaje o prvom príjemcovi a konečnom príjemcovi, údaje o 

predmete plnenia (typ, cena za jednotku, cena celkom, množstvo, zľava), čitateľné údaje o 

príjemcovi a jeho podpis, pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. 

3.9 Predávajúci je povinný tovar zabaliť a zabezpečiť pre prepravu spôsobom potrebným k 

zachovaniu a ochrane tovaru. Obalom sa rozumie paleta a ďalšie predmety slúžiace k ochrane, 

prípadne preprave tovaru. 

3.10 V prípade, že na kúpnej zmluve nie je stanovený presný dátum odberu, môže kupujúci alebo ním 

splnomocnená osoba tovar odobrať iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim, prípadne 

na základe výzvy predávajúceho. 

3.11 Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté pri neuskutočnení nakládky z dôvodu 

poveternostných vplyvov, pri prerušení dodávky elektrickej energie do výrobného závodu alebo 

iných nepredvídaných okolností. 

 

4. Platobné podmienky 

 

4.1 Kúpna cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán. K týmto cenám môže 

predávajúci poskytnúť zľavy a provízie, na ktorých poskytnutie však kupujúci nemá právny nárok. 

V cene výrobkov je zahrnutá nakládka na dopravný prostriedok. Vratné obaly a prípadná doprava 

je kupujúcemu účtovaná zvlášť. 

4.2 Ceny štandardných výrobkov sú uvedené v platnom cenníku predávajúceho. 

4.3 U výrobkov na zákazku sú ponukové ceny kalkulované a časovo obmedzené pre každú zákazku 

zvlášť. V prípade, že medzi odovzdaním cenovej ponuky a potvrdením kúpnej zmluvy príde k 

výraznému zvýšeniu vstupov (materiál, energie) alebo k chybnému zadaniu zo strany 

kupujúceho, je predávajúci oprávnený zodpovedajúcim spôsobom opraviť cenovú kalkuláciu.                      

4.4 Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovne: 

- v hotovosti pri odbere kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou; 
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- platbou vopred na základe faktúry, vystavenej predávajúcim. V tomto prípade bude tovar 

vydaný na základe predloženia výpisu z účtu z peňažného ústavu alebo ústrižku peňažnej 

zloženky; 

- zálohovou platbou na základe vystavenej zálohovej faktúry. Dodávky tovaru budú začaté po 

uhradení zálohy. Po uskutočnení zdaniteľného plnenia vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru 

- daňový doklad, kde bude uhradená záloha odpočítaná. V prípade, že nebude zálohová faktúra 

uhradená do siedmich dní po dátume jej splatnosti, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy 

odstúpiť a previesť storno zálohovej faktúry. Odstúpením od zmluvy a stornom zálohovej 

faktúry nie sú dotknuté práva predávajúceho na úhradu sankčných postihov, ktoré je kupujúci 

povinný predávajúcemu uhradiť. Predávajúci pritom nezodpovedá za škody spôsobené 

nerealizovaním pôvodne dohodnutej kúpnej zmluvy; 

- zaplatením faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti, stanovenej kúpnou zmluvou. 

4.5 Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, je doba splatnosti faktúry 14 dní. V prípade 

oneskorenia úhrady fakturovanej kúpnej ceny za tovar, prípadnú dopravu a vratné obaly, je 

kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 

každý aj začatý deň omeškania. 

4.6 Pri doprave vozidlom predávajúceho alebo železnicou, je kupujúci povinný uhradiť 

predávajúcemu dopravné a všetky ďalšie účelne vynaložené náklady na dopravu tovaru. 

4.7 Reklamácia po prevzatí tovaru neoprávňuje kupujúceho k zadržiavaniu platieb za tovar dodaný 

predávajúcim. 

4.8 V prípade, že kupujúci neuhradí svoje predchádzajúce záväzky voči predávajúcemu, je 

predávajúci oprávnený zastaviť ďalšie dodávky, pričom kupujúci nemá právny nárok uplatňovať 

alebo vymáhať od predávajúceho náhradu škody a ušlého zisku. 

4.9 Dodávané výrobky, tovar a obaly predávajúceho zostávajú vo vlastníctve predávajúceho až do 

úplného zaplatenia všetkých pohľadávok kupujúceho. 

 

5. Technické požiadavky, záruka za kvalitu, reklamácie 

 

5.1 Výrobky predávajúceho spĺňajú nasledovné požiadavky: 

- zámková dlažba: STN-EN 1338:2005, STN-EN 1338:2005/AC:2007; 

- obrubníky a krajnice: STN-EN 0340:2004, STN-EN 1340:2004/AC:2007; 

- chodníková dlažba: STN-EN 1339:2005, STN-EN 1339:2005/AC:2007; 

- šalovacie tvárnice: STN-EN771-3:2005, STN-EN 771-3:2005/A1; 

- záhradné elementy: STN-EN 13198:2005.  

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku neprimeraného použitia, neodbornej 

manipulácie s tovarom, na vady spôsobené správaním alebo konaním kupujúceho alebo treťou 

osobou a na nedodržanie technologických a montážnych predpisov a návodov predávajúceho. 

5.3 Na zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov poskytuje predávajúci záruku do 

okamihu ich prevzatia kupujúcim, pri paletovaných a zabalených výrobkoch do 5 dní od prevzatia 

kupujúcim. Na skryté vady poskytuje predávajúci záruku 36 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ 

nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie príslušných 

noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzhľade, rozmeroch, v mechanickom 

poškodení, kompletnosti a množstva výrobkov. 

5.4 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady svojej dodávky na základe písomnej reklamácie 

kupujúceho, ktorá musí obsahovať popis vady, jej presnú špecifikáciu, požiadavku 

reklamujúceho a doloženie dokladu o kúpe tovaru spolu s identifikačnou etiketou tovaru, ktorá 

je súčasťou jeho obalu. Miestom podania reklamácie je sídlo predávajúceho. V prípade 

oprávnenej reklamácie v priebehu záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie 
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vady, ak ide o vadu odstrániteľnú, prípadne zľavu z kúpnej ceny, ak sa jedná o vadu, ktorá 

nebráni použitiu výrobku k pôvodnému účelu a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Zľava sa 

stanoví podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Pokiaľ by vada bránila pôvodnému použitiu 

výrobku, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Reklamácia jednotlivých výrobkov 

neoprávňuje k reklamácii celej dodávky. 

5.5 Betón, z ktorého je výrobok vyrobený sa skladá z čistých prírodných materiálov - piesok, štrk, 

cement a voda. V súvislosti s faktormi pôsobiacimi behom výroby a skladovania výrobkov, môže 

v ojedinelých prípadoch dôjsť ku kolísaniu farebných odtieňov a k vzniku tzv. výkvetov, t.j. 

vystúpeniu voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch výrobku. Zabrániť k vzniku 

drobných rozdielov farebných odtieňov a vápenných výkvetov je za použitia najmodernejších 

technologických postupov nemožné. Farebné rozdiely a výkvety však v žiadnom prípade nemajú 

žiadny vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobku, a preto ich nemožno považovať za vadu 

výrobku a reklamovať. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým 

namáhaním príde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov. 

5.6 Predávajúci nezodpovedá aj za vady tovaru, výrobkov alebo obalov zapríčinených: 

- nesprávnym zapracovaním, manipuláciou, uplatnením nevhodných pracovných postupov 

alebo iným nesprávnym použitím (napr. na iné ako určené účely); každý tovar má v typovom 

liste dostupnom na internetovej stránke predávajúceho  špecifikovanú vhodnosť použitia 

a spôsob zapracovania; nedodržanie daných postupov môže viesť k zamietnutiu reklamácie; 

- miernou farebnou odlišnosťou alebo farebnými odchýlkami; farebné zámkové dlažby 

a ostatné betónové tovary sa vyrábajú z prírodných materiálov. Rozdiely vo farebnosti môžu 

byť zapríčinené ako vstupnými prírodnými materiálmi (napr. kamenivo), tak aj rozdielnym 

časovým obdobím výroby daných tovarov. Preto pre minimalizovanie odchýlky v jemnej 

farebnej odlišnosti sa odporúča tovar pokladať z viacerých paliet súčasne, minimálne z troch 

až štyroch; 

- nesprávnym skladovaním pred montážou; 

- nesprávnym uložením (je potrebné dodržať 3-5 mm odstup od jednotlivých kociek, obzvlášť 

pri dlažbe, ktorá nemá vyznačený dištanc); 

- nesprávnym naprojektovaním, prevedením podkladu alebo použitím nesprávneho druhu 

výrobku; 

- uložením pomocou vibračných zariadení nevytvrdnutého tovaru skôr ako 14 dní odo dňa jeho 

výroby; 

- uložením pomocou vibračných zariadení bez použitia gumovej ochrannej podložky; 

- použitím cementových zmesí k špárovaniu (obrubníkov, krajníc a pod.), doporučuje sa použitie 

špeciálnych elastických špárovacích materiálov; 

- uložením, ktoré nie je vykonané v súlade so stavebnými predpismi a normami; 

- vykonaním neoprávnených zásahov, t.j. impregnáciou, odstraňovaním výkvetov a nečistôt bez 

súhlasu predávajúceho; 

- na mikrotrhliny spôsobené prirodzenou vlastnosťou betónu; 

- na prirodzenú zmenu farebnosti spôsobenú používaním; 

- na prirodzené opotrebenie vrchnej vrstvy. 

 

6. Skončenie zmluvného vzťahu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy, ak zaplatí predávajúcemu odstupné 

v súlade s bodom 6.2. VOP. 

6.2 V prípade, že k takémuto odstúpeniu dôjde 21 kalendárnych dní pred potvrdeným termínom 

plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 1% z dohodnutej celkovej kúpnej ceny a 
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uhradiť predávajúcemu preukázateľné náklady na prípravu výroby k dátumu zrušenia zmluvy 

(napr. nákup foriem, materiálu). Pokiaľ k takémuto odstúpeniu dôjde v dobe 14 dní pred 

potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 30 % dohodnutej 

celkovej kúpnej ceny. Odstupné je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do 7 kalendárnych dní od 

doručenia oznámenia o využití práva na zrušenie kúpnej zmluvy s úhradou odstupného. 

6.3 Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu 

dohodnuté odstupné a do jeho uhradenia trvá nárok predávajúceho na odstupné. 

6.4 V prípade, že dôjde k okolnostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu kúpnej zmluvy predvídať, 

a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci 

oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu 

potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti. 

6.5 Predávajúci garantuje v zmluve a v týchto VOP dohodnuté podmienky s výnimkou 

nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich 

dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam 

patria najmä vojna, vyhlásená i nevyhlásená, občianske vojny, vzbury a revolúcie, pirátske činy 

a sabotáže, prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobní a/alebo iných 

zariadení, zničenie alebo strata počas dopravy alebo uskladnenia, zákaz exportu/importu, 

meškania na strane subdodávateľa, nedostatok základného materiálu, paliva, prepravných 

kapacít, bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, obsadenie závodov a ich pobočiek, ktoré 

nastalo v podniku predávajúceho, výrobcu, resp. jeho subdodávateľov, nezavinené omeškanie 

dodávok materiálov, surovín a komponentov, dopravné podnikové poruchy, zásahy úradov štátu 

a podobné udalosti vyššie moci. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy 

bez toho, aby bol kupujúcemu povinný poskytnúť náhradu škody. 

6.6 Kupujúci môže od predávajúceho požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi alebo či ju bude 

plniť v primeranej lehote. Pokiaľ sa predávajúci nevyjadrí, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 

Čiastočné plnenie, ktoré bolo do tejto doby uskutočnené, nemôže kupujúci odmietnuť. 

6.7 Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho v zmysle bodu 6.5 VOP je účinné len po dobu, po ktorú 

vyššia moc resp. jej následok trvá. Ak vyššia moc bráni predávajúcemu plniť podmienky zmluvy, 

má právo primerane predĺžiť termín dodávky. 

 

7. Paletové hospodárstvo 

 

7.1 Tovar je dodávaný na drevených paletách o veľkosti 1200x1000mm, 1200x650 mm 

a 1200x800mm.  Palety sú zálohované sumou 15,- € za kus bez DPH. Určité druhy tovarov – 

(napr. Dlažba Antico) sú dodávané v balení Bigbag. Cena jedného Bigbagu je 15,-EUR bez DPH, 

pričom Bigbagy niesú vratné.  

7.2 Kupujúci má právo na výmenu paliet pri odbere alebo ich vráti predávajúcemu za nasledovných 

podmienok: 

- vrátené palety musia byť roztriedené podľa rovnakého druhu, nepoškodené (akokoľvek 

poškodené palety sa vrátiť nedajú), uložené na seba (nie do seba); 

- palety musia byť vrátené v sídla výrobcu a od kupujúcich, ktorý doložia z ktorej dodávky tovaru 

sa palety vracajú (dátum a číslo faktúry), 

- nepoškodené palety musia byť vrátené do 6 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola 

dodávka tovaru uskutočnená a v počte, v akom boli palety odobrané spolu s tovarom. 

7.3 V prípade, ak kupujúci splní všetky podmienky uvedené v bode 7.2 VOP, je predávajúci povinný 

prevziať palety späť a vrátiť kupujúcemu fakturovanú cenu paliet krátenú o amortizáciu palety 

vo výške 10% z ceny palety. 
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8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Ak nie je v zmluve stanovené inak, zmluva a VOP sa spravujú a riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

8.2 Tieto VOP sú súčasťou  každej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim  na jednej strane 

a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) na druhej strane, pričom v prípade rozporu má 

prednosť zmluva. 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými 

stranami v súvislosti so zmluvou alebo VOP sa budú doručovať na aktuálne adresy ich sídiel 

(resp. miest podnikania) uverejnené v obchodnom (živnostenskom) registri na internete alebo 

na adresy uvedené v zmluve, pokiaľ si neoznámia zmenu adries. 

8.4 Kupujúci podpisom na zmluve udeľuje predávajúcemu právo na zverejnenie obchodného mena 

kupujúceho a skutočnosti, že kupujúci je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, vrátane názvu 

projektu (bez zverejnenia konkrétnych podmienok zmluvného vzťahu), na účely vykonávania 

marketingových činností predávajúceho. 

8.5 Kupujúci podpisom na zmluve vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými protikorupčnými, 

protimonopolnými právnymi predpismi a predpismi upravujúcimi pranie špinavých peňazí 

(spoločne len ,,protikorupčné právne predpisy¨) a právnymi predpismi trestného práva, a že ich 

bude dodržiavať. 

8.6 Predávajúci podpisom na zmluve potvrdzuje, že s kupujúcim uzavrel zmluvu výslovne s tým, že 

nebudú porušené žiadne protikorupčné právne predpisy alebo predpisy trestného práva. 

Akékoľvek porušenie týchto povinností kupujúcim sa bude považovať za podstatné porušenie 

zmluvy, ktoré predávajúceho oprávňuje kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom. 

8.7 Informácie o spracúvaní osobných údajov: Predávajúci ako prevádzkovateľ týmto poskytuje 

kupujúcemu a fyzickým osobám, ktoré sú jeho kontaktnými osobami (ďalej len „dotknutá 

osoba“) nasledovné informácie podľa §20 z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: 

Prevádzkovateľ: predávajúci, email: obchod@chyzbet.sk; Účel spracúvania: plnenie zmluvy, 

starostlivosť o kupujúceho ako zákazníka; Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy, oprávnené 

záujmy; Kategórie spracúvaných osobných údajov: kontaktné údaje (najmä meno, priezvisko, 

titul, pracovné zaradenie, email, telefón, ident. údaje kupujúceho); Kategórie príjemcov: 

predávajúci a jeho spriaznené spoločnosti v Slovenskej a Poľskej republike; Doba 

uchovávania/kritériá na jej určenie: trvanie účelu; Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: 

marketingové aktivity ako napr. prieskum spokojnosti, zákaznícke stretnutia, súťaže, propagácia 

produktov a značky; Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, na opravu, 

na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na namietanie spracúvania, na prenosnosť 

osobných údajov, na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov; 

Zdroj osobných údajov: kupujúci, verejne prístupné zdroje. Automatizované individuálne 

rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva. 

8.8 Tieto VOP a zmluva sa riadia slovenským právom. V prípade viacerých jazykových verzií týchto 

VOP alebo zmluvy, má vždy prednosť znenie VOP a zmluvy v slovenskom jazyku. 

8.9 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 15.11.2021 

 

V Turanoch, dňa 15.11.2021     

 

    

CHYŽBET SK, s.r.o. 

Adam Lys v.r. - konateľ  
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