Podmienky používania webového rozhrania
Nachádzate sa na webovom rozhraní www.bugoshop.sk (ďalej len "webové rozhranie"), ktoré
prevádzkuje naša spoločnosť:
RACETEQ s.r.o., so sídlom K Myslivně 2362/9, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 01739573
DIČ: CZ01739573
zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 58186
adresa pre doručovanie: K Myslivně 2362/9, Poruba, 708 00 Ostrava
telefónne číslo: 777 990 827
kontaktný e-mail: info@bugo.cz

Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete,
registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť týmito pravidlami, ktoré
vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

1. Registrácia na webovom rozhraní
Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného
na webovom rozhraní. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno,
priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.
Pre prístup do používateľského účtu je potreba užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do
užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie
užívateľského účtu treťou osobou.
Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založenie boli
použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.
V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom
účte.
Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať
objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy
uvedené na webovom rozhraní.
Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom
vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto
podmienok použitia.

2. Ochrana osobných údajov
Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na webovom rozhraní nám poskytujete niektoré vaše
osobné údaje. Ďalej pri užívaní webového rozhrania dochádza k získavanie, uchovávanie a

spracovávanie ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Kupujúci moze zaškrtnutím príslušného
políčka pred odoslania objednávky vyjadrit svo Súhlas v zmysly ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.
z., O ochrane osobných udajov a o zmene a doplneni niektorych zákono (ďalej len "ZOOU") s tím, aby
predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najme tie, ktore ŠÚ uvedené nižšími alebo
ktore su potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch,
zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo vsetkych svojich ložísk informačných
systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných
tovaroch.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto
postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

Čo sú osobné a ďalšie údaje?
Osobnými údajmi ŠÚ údaje týkajúce sa určenej Alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou
je osoba, Ktory možné určiť Priamo Alebo nepriamo, nájmy na základe všeobecne platného
identifikátora Alebo na základe jednej či viacerych charakteristikou Alebo znakov, ktore tvorím ho
fyzickú, fyziologickú, duševnú, mentálne, ekonomické, kultúrne Alebo sociálnu identitu. Sú to tie
údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnení objednávky alebo registrácie najmä, ale
nie výlučne, meno a priezvisko, fotografie, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či
telefónne číslo.
Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového rozhrania, sú IP
adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové
rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie podobné informácie.
Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či na
webovom rozhraní nakupujete alebo nie.
2.1. Ako využívame osobné a ďalšie údaje?
Prostredníctvom osobných a ďalších údajov vám predovšetkým umožňujeme prístup k vášmu účtu a
čo najjednoduchšie používanie webového rozhrania.
Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom riadenia vášho účtu a pre užívateľskú podporu.
Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania
užívateľov webového rozhrania.
Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. K vedeniu databázy používateľov
webového rozhrania a na ponúkanie tovaru a služieb, a to po dobu neurčitú. Odoslaním objednávky
alebo registráciou súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými
prostriedkami.
Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu
môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZOOU bude dostáva osobné údaje na iné
účely, Ako ŠÚ uvedené tychto podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a
využívali výlučne sposobom, ktory odpovedia účelu, na ktory bolí zhromaždené a že ich nebude
združovať s osobnými údajmi, ktore bolí získané na iné účely.
2.2. Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle spracovaním vašich osobných a ďalších údajov
môžeme poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľ (sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné
údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v
písomnej zmluva podľa § 8 ZOOU).
Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu Súhlas na dobu určitú do splnením účelu spracúvania osobných
udajov kupujúceho. Predávajúci po splnenie účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne so likvidácii
osobných udajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných udajov moze kupujúci odvolať
kedykolvek písomnou formou. Súhlas zanikne v Lehote 1 mesiac od doručením odvolaním suhlas
kupujúcim predávajúcemu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe
automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
2.3. Komu odovzdávame vaše osobné údaje?
Predávajúci oznamuje tymto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZOOU
pri spracúvaní osobných udajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho (v
minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby) budujú
poskytnuté a Sprístupnená nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcovho:
- externý dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru, prípadne poskytnutí služby, a to:
- DPD Orlovská 162/803, 713 00 Ostrava - Heřmanice-Slezská Ostrava

Aké sú vaše práva, Ako dotknutej osoby v súvislosti s osobnými údajmi?
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) ZOOU, dotknutie osobou rozumiem každá fyzická osoba, ktorej sa osobné
údaje týkaj (dotknutie osobou Moze hoci výlučne fyzická osoba - jednotlivec a je za ňu považovaná
Nielen Vtedy, ked sa o naj osobné údaje spracúvajú, ale vždy, ked sa ho týkaj bez ohľadu na to, či sa o
naj osobné údaje spracúvajú v informačnom systéme).

2.5.1 dotknutej osoby maju podľa ZOOU pulovr nebo vesta práva:
1) Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej Žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o naj spracúvané. túto Požiadavky
dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných
Údajové v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e), druhý až
Šiesty bod; pri vydaní v rozhodnutí podľa odsekať 5 je dotknutá osoba oprávnená
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovaním. Túto Požiadavky dotknutej
osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktoreho získal ho

osobné údaje na spracúvanie. Túto Požiadavky dotknutej osoby je prevádzkovateľ
povinná splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme Zoznam ho osobných udajov, ktore ŠÚ predmetom
spracúvania. Tiete informáciám sa prevádzkovateľ povinný poskytnuté bezplatne okrem
úhrady vo výškou, ktora nemozem prekročiť výšku účelne vynaložených večných nákladovo
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslania
INFORMÁCIE dotknutej osobe, ak osobitne zákon neustanovuje inak,
e) opravu Alebo likvidácii svojich ložísk nesprávnych, neúplných Alebo neaktuálnych
osobných udajov, ktore ŠÚ predmetom spracúvania. Túto Požiadavky dotknutej osoby je
prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidácii ho osobných udajov, ktorych účel spracúvania sa skončil; ak ŠÚ predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, mozem požiadať o ich Vrátenie.
Túto Požiadavky dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
g) likvidácii ho osobných udajov, ktore ŠÚ predmetom spracúvania, ak došlo k
porušením zákona. Túto Požiadavky dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť
bezplatne,
h) blokovaním ho osobných udajov z Dovod odvolaním suhlas pred uplynutím času
jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe suhlas dotknutej
osoby. Túto Požiadavky dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť ľan podľa písmená e) a f) tohto bodu, ak Sledujte priame
prenosy
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona Alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
dotknutej osoby Alebo by bolí porušenej práva a slobody inych osôb. Sledujte priame prenosy a
obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne Oznámiť dotknutej osobe,
Ako ai úradu.

2.5.2 Právo dotknutej osoby uplatniť námietka
Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej Žiadosti má právo u prevádzkovateľa
namietať Voči:
a) spracúvaniu ho osobných udajov, o ktorych predpokladať, že ŠÚ Alebo budem
spracúvané na účely priameho marketingu bez ho suhlas a Ziad ich likvidácii,

b) využívaním osobných udajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOU na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovania osobných udajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOU na účely priameho
marketingu.
Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť Ďalej kedykolvek u prevádzkovateľa
namietať
a) Voči spracúvaniu osobných udajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f)
Alebo g) ZOOU vyslovením oprávnených dôvodov Alebo predložením dokazovať o
neoprávnenom zasahovaní do ho práv a právom chránených záujmov, ktore ŠÚ Alebo
Mozu hoci v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných udajov poškodené; ak
tomu nebránime zákonné Dovod a preukazy sa, že namietky dotknutej osoby je
oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorych spracúvanie dotknutá
osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to
okolnosti Dovolíme,
b) úľavy sa ROZHODLA TAKTO: ROZHODLA prevádzkovateľa, ktore by malo pre ňu právne účinky
Alebo významný dosah, ak sa Sledujte priame prenosy a rozhodnutie vydá výlučne na základe
úkolová
automatizovaného spracúvania ho osobných udajov. Dotknutá osoba má právo Ziad
prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutím metód odlišnú od
automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný Žiadosti
dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujuce úlohu pri preskúmaní rozhodnutím
bude Mať oprávnená osoba; o Spôsob preskúmania a výsledku zistenie prevádzkovateľ
informuje dotknutie osobu v Lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručením ho Žiadosti.
Dotknutá osoba nemá toto právo iba v pripade, ak to ustanovuje osobitne zákon, v
ktorom ŠÚ upravené opatrenia na zabezpečením oprávnených záujmov dotknutej osoby,
Alebo ak v rámci predzmluvných vzťahové Alebo počas Existencia zmluvných vzťahovú
prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel Požiadavky dotknutej osoby, alebo
ak prevádzkovateľ na základe ZMLUVY prijal iné Primerano opatrenia na zabezpečením
oprávnených záujmov dotknutej osoby.

2.5.3 uplatnením práva dotknutej osoby podľa ZOOU
Dotknutá osoba Moze uplatniť svoju práva podľa ZOOU

a) u prevádzkovateľa
- písomne, a ak z obsahu ho Žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, Žiadosť sa
považuje za podané podľa zákona o ochrane osobných udajov; Žiadosť
Podanie elektronickou poštou Alebo faxom musí dotknutá osoba
Doručiť písomne najneskôr do Troch dní odo dňa ho odoslania Alebo
- osobne ústnej forme do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil,
čoho sa domáhať a kedy a kto vyhotovil zapisnice, jeho podpis a podpis dotknutej
osoby; Kopi zápisnica je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.
b) u sprostredkovateľ
- písomne, a ak z obsahu ho Žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, Žiadosť sa
považuje za podané podľa zákona o ochrane osobných udajov; Žiadosť
Podanie elektronickou poštou Alebo faxom musí dotknutá osoba
Doručiť písomne najneskôr do Troch dní odo dňa ho odoslania, alebo
- osobne ústnej forme do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil,
čoho sa domáhať a kedy a kto vyhotovil zapisnice, jeho podpis a podpis dotknutej
osoby; Kopi zápisnica je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.
Sprostredkovateľ je povinný túto Žiadosť Alebo zapisnice odovzdať prevádzkovateľovi bez
zbytočného odkladu.
Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením
nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných
údajov SR. Toto ustanovenie sa nedotýka vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na
ochranu osobných údajov SR priamo.
Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR
https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
My aj prípadní sprostredkovatelia osobných údajov máme sídlo v Českej republike.
3. Služby spoločnosti Google a súbory cookies
Webové rozhranie pre svoju činnosť využíva takzvané "cookies". Webové rozhranie ďalej používa
službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len
"Google"). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb.
3.1. Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?
Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého
návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom rozhraní udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež
so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google a nami, a to spôsobom a na účely podrobnejšie
popísaným na webovom rozhraní.
3.2. Môžete ukladanie súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?
Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom
prehliadači.
Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete
môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.
3.3. Ako Google využíva získané dáta?
Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím
na následujícíodkaz: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners

4. Ochrana autorských práv
Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a
ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený
naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť,
kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa
autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov
umiestnených na webovom rozhraní.
Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými
obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
4.1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?
Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000
Sb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, resp. zákonom č. 185/2015 Z.z., autorský zákon.
My ako držiteľ autorských práv máme najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich
autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.
Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

5. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania
5.1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k
opustenie webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.
5.2. Nemôžeme vám zaručiť neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a
bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a
užívania webového rozhrania, vrátane prípadné škody vzniknuté pri sťahovaní dát zverejnených na
webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania,
počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a
dátam .

5.3. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového
rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania
nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli
mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. Predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane
zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám alebo tretím
osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie
súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové
vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
5.4. Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického
konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to
bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním
podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.
5.5. Kupujúci bude pred odoslania objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s
Týmito podmienkami nosenia webového rozhrania oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v
čelo rozsahu s nimi suhlas.

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 1. 1. 2017

