Všeobecné obchodné podmienky používania služby Klub Pravda platné a účinné od 30. 6. 2014

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky používania služby Klub Pravda pre predplatiteľov
denníka Pravda (ďalej aj „VOP“) upravujú podmienky poskytovania a používania služby Klub
Pravda online portálu spoločnosti P E R E X , a. s. (ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „Perex“)
používateľmi (ďalej len „Používateľ“) ako aj ich vzájomné vzťahy, práva a povinnosti pri vzniku
a zániku členstva a používaní tejto služby.
1.2. Poskytovateľom a prevádzkovateľom Klubu Pravda je spoločnosť P E R E X , a.s., so sídlom
Trnavská cesta 39/a, 831 04 Bratislava, IČO: 00 685 313, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 62/B, DIČ: SK2020459144
1.3. Online portál pre predplatiteľov Klub Pravda (ďalej len „Klub Pravda“) je bezplatná služba
Poskytovateľa umožňujúca Používateľovi objednanie tovaru a/alebo služieb ponúkaných
Poskytovateľom ako sprostredkovateľom prostredníctvom Klubu Pravda so zľavou u
Predávajúcich.
1.4. Používateľom je subjekt využívajúci službu Klub Pravda, ktorému boli pridelené prístupové práva
v súlade s týmito VOP. Používateľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá
dovŕšila vek18-násť rokov veku, alebo právnická osoba, ktorá
1.4.1.má objednané a uhradené predplatné denníka Pravda v rozsahu pondelkového až
piatkového vydania, tzn. päť vydaní do týždňa,
1.4.2.má objednané a uhradené predplatné denníka Pravda v rozsahu pondelkového až
sobotného vydania, tzn. šesť vydaní do týždňa,
1.4.3.vyjadrí súhlas s týmito VOP,
1.4.4.požiada Poskytovateľa o sprístupnenie a umožnenie využívania služby Klub Pravda.
1.5. Predajcom je subjekt, s ktorým má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja
tovaru a služieb ponúkaných prostredníctvom Klubu Pravda.
2. Sprístupnenie a bezpečnosť služby Klub Pravda
2.1. Predpokladom sprístupnenia a umožnenia využívania služby Klub Pravda je odoberanie denníka
Pravda tak, ako je uvedené v bode 1.4., úspešná registrácia Používateľa a aktivácia konta
Používateľa po splnení podmienok uvedených v tomto článku VOP.
2.2. Službu Klub Pravda si Používateľ aktivuje vyplnením registračného formulára prostredníctvom
stránky http://klub.pravda.sk, súčasťou ktorého je súhlas Používateľa s týmito VOP. Vyplnením
a odoslaním svojich osobných údajov Poskytovateľovi vyjadruje Používateľ svoj súhlas s týmito
VOP a vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil a zaväzuje sa nimi riadiť. Používateľ môže podať len 1
žiadosť o registráciu a aktiváciu konta používateľa služby Klub Pravda – viacnásobné členstvo
v Klube Pravda nie je možné.
2.3. Podmienky registrácie a aktivácie konta Používateľa Klubu Pravda sú nasledovné:
2.3.1.Podmienkou úspešnej registrácie Používateľa je zadanie následovných údajov vo
formulári:
a) Špecifického symbolu a variabilného symbolu z posledného platného dokladu
o úhrade predplatného,
b) Mena a priezviska Používateľa,
c) PSČ miesta dodávania denníka Pravda,
d) Hesla na prístup do služby Klub Pravda a e-mailovej adresy Používateľa.
2.3.2. Služba Klub Pravda následne odošle Používateľovi na jeho e-mailovú adresu overovací
e-mail. Po kliknutí na odkaz nachádzajúci sa v e-mailovej správe systém zaregistruje
Používateľa do služby Klub Pravda a aktivuje jeho konto.

2.4. Heslo na prístup do služby Klub Pravda si Používateľ zvolí sám a po prihlásení do služby Klub
Pravda si ho môže zmeniť. V prípade straty alebo zabudnutia hesla, Prevádzkovateľ zašle
Používateľovi na jeho e-mailovú adresu overovací e-mail. Po kliknutí na odkaz nachádzajúci sa
v e-mailovej správe sa Používateľ prihlási do svojho konta a bude si môcť zadať nové heslo.
2.5. E-mailová adresa Používateľa slúži na prihlásenie do služby Klub Pravda.
2.6. Prihlasovacie heslo a e-mail (ďalej len „prihlasovacie údaje“) na prístup do služby Klub Pravda
slúžia výlučne pre potreby Používateľa, sú neprenosné a neprevoditeľné. Poskytovateľ žiadnym
spôsobom nezodpovedá za zneužitie týchto prihlasovacích údajov tretími osobami v dôsledku
ich nedostatočného zabezpečenia a ochrany zo strany Používateľa.
2.7. Používateľ používa prihlasovacie údaje na svoju identifikáciu a autentifikáciu pri využívaní služby
Klubu Pravda.
2.8. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek neoprávnené použitie
služby Klub Pravda alebo zneužitie prihlasovacích údajov tretími osobami. Poskytovateľ
nezodpovedá za škodu spôsobenú Používateľovi, ktorá vznikla v dôsledku porušenia tejto
povinnosti, ako aj v dôsledku používania služby Klub Pravda v rozpore s týmito VOP a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
2.9. Používateľ zodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť údajov uvedených v registračnom
formulári Klub Pravda podľa ods. 1 § 16 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
2.10. Používateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých zmenách na strane
Používateľa týkajúcich sa zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, najmä o zmene mena, priezviska,
e-mailovej adresy, telefónneho čísla. Používateľ je povinný Poskytovateľa bezodkladne
informovať o strate, odcudzení alebo vyzradení prihlasovacích údajov do služby Klub Pravda.
V opačnom prípade Používateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku neoznámenia
týchto údajov/informácií Poskytovateľovi.
3. Používanie služby Klub Pravda
3.1. Používateľ je povinný používať Klub Pravda v súlade s týmito VOP a v súlade s všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zriadenie a používanie služby Klub Pravdy
Používateľom je bezplatné. Výlučne Používateľ je zodpovedný za všetky operácie uskutočnené
prostredníctvom prihlasovacích údajov Používateľa v službe Kluby Pravdy.
3.2. Poskytovateľ prostredníctvom služby Klub Pravda umožňuje Používateľovi využívanie zliav
a benefitov pri objednaní tovaru a služieb u Predajcu podľa aktuálnej ponuky uvedenej na
internetovej stránke Klubu Pravda http://klub.pravda.sk.
3.3. Pre platnú objednávku tovaru a služieb Používateľom sa vyžaduje potvrdenie objednávky
vybraného tovaru a služieb v Klube Pravda kliknutím na príslušnú ikonu, alebo v eshope
partnerského Predajcu kliknutím na príslušnú ikonu s potvrdením členstva v Klube Pravda.
Používateľ bude následne za účelom dokončenia procesu objednania tovaru presmerovaný na
internetovú stránku Predajcu, kde bude mať možnosť záväzne objednávku dokončiť a odoslať na
spracovanie a vybavenie Predajcovi. Podmienky záväzného dokončenia objednávky a jej zaslania
na spracovanie a vybavenie si upravuje každý Predajca samostatne a sú upravené vo
Všeobecných obchodných podmienkach Predajcu alebo v pokynoch Predajcu uvedených na jeho
internetovej stránke. O postupe nasledujúcom po záväznom objednaní vybraného tovaru na
internetovej stránke Predajcu bude Používateľ informovaný Predajcom. Informácie o spôsobe
úhrady objednaného tovaru a/alebo služieb, podmienkach a spôsobe dodania tovaru a/alebo
služieb, záruke, servise tovaru, možnosti vrátenia tovaru a spôsobe uplatnenia reklamácie budú
poskytnuté Predajcom tovaru a/alebo služby.

3.4. Poskytovateľ vystupuje v prípade nákupu tovaru a/alebo služby Používateľom u konkrétneho
predajcu ako sprostredkovateľ predaja tovaru a/alebo služieb s tým, že používateľ si u Predajcu
môže uplatniť príslušné zľavy vyplývajúce Používateľovi z členstva v Klube Pravda. Poskytovateľ
nie je predávajúcim/dodávateľom tovaru a/alebo služieb. Poskytovateľ z toho dôvodu nenesie
žiadnu zodpovednosť za dodané množstvo, kvalitatívne parametre alebo bezpečnosť tovaru
a/alebo služieb prezentovaných na portáli Klub Pravda. Taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za
chyby tovaru a/alebo služieb dodaných Predajcom.
3.5. Časť informácií uvádzaných na stránke portálu Klub Pravda je prebratá od tretích
strán(Predávajúcich), a z uvedeného dôvodu môžu preto obsahovať vecné a technické
nepresnosti týkajúce sa tovaru a/alebo služby. Údaje o tovare a/alebo službe prezentované na
portáli Klub Pravda nie sú aktualizované Poskytovateľom on-line v každom okamihu.
Z uvedeného dôvodu preto nemusia byť na portáli uvedené vždy aktuálne alebo úplné
informácie v porovnaní so skutočným stavom. Aktuálne a úplné informácie je možné si overiť
vždy priamo u Predávajúceho. Poskytovateľ nenesie z uvedeného dôvodu zodpovednosť za
aktuálnosť alebo úplnosť informácií uvádzaných na stráne portálu Klub Pravda.
3.6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody alebo újmy spôsobené použitím informácií
uvedených na portáli Klub Pravda. Informácie uvedené na portáli Klub Pravda nemožno
interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti tovarov a/alebo služieb tam prezentovaných pre
niektorý konkrétny účel.
3.7. Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo upraviť ponuku
tovarov a služieb, ich cenu, výšku zľavy z ceny alebo možnosť poskytnutia peňažných alebo
nepeňažných výhod poskytovaných v súvislosti s objednaním.
3.8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k službe Klub Pravda, ktorá je
spôsobená technickými vlastnosťami, poruchami a/alebo nefunkčnosťou zariadenia.
3.9. Poskytovateľ je oprávnený v prípade straty prihlasovacích údajov, odhalenia zneužitia
prihlasovacích údajov alebo podozrenia z ich zneužitia zablokovať Používateľovi prístup k službe.
3.10. Členstvo v Klube Pravda a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné ani
nárokovateľné.
4. Cena tovaru a/alebo služieb
4.1. Všetky ceny tovarov a/alebo služieb prezentovaných na portáli Klub Pravda sú platné k okamihu
objednania tovaru a/alebo služby. Na portáli Klub Pravda sú uvádzané konečné ceny v EUR
vrátane DPH.
4.2. V prípade, že Poskytovateľ uvádza informáciu o zľave z ceny tovaru a/alebo služieb alebo o inej
peňažnej alebo nepeňažnej výhode tovaru prezentovaného na portáli Klub Pravda, myslí sa tým
zľava alebo výhoda v porovnaní s aktuálnou štandardnou cenou alebo aktuálnymi štandardnými
výhodami tovaru v rámci obchodnej siete Predajcu.
4.3. Zľava z ceny tovaru a/alebo služieb alebo iná peňažná alebo nepeňažná výhoda tovaru
a/alebo služieb prezentovaných na portáli Klub Pravda bude Používateľovi poskytnutá len v
prípade objednania prostredníctvom portálu Klub Pravda.
5. Zrušenie služby Klub Pravda
5.1. Používateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie služby Klub Pravda písomne.
Poskytovateľ zruší používateľov na základe jeho písomnej žiadosti prístup do služby Klub Pravda
do 15 pracovných dní od dňa prijatia žiadosti. K zrušeniu služby Klub Pravda dôjde aj v prípade
úmrtia Používateľa.
5.2. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Používateľovi prístup do služby Klub Pravda ku dňu ukončenia
platnosti predplatného denníka Pravda.

6. Ochrana osobných údajov
6.1. Registráciou v službe Klub Pravda Používateľ súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ miesta dodávania denníka Pravda v súlade s §11
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako
„zákon“) spracovávané Poskytovateľom alebo ním poverenou osobou po celú dobu trvania
členstva v Klube Pravda pre potreby plnenia povinností Poskytovateľa pri poskytovaní služby
Klub Pravda podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, na vnútropodnikové účely
poskytovateľa (sledovanie a vyhodnocovanie hospodárskej činnosti) a na marketingové účely
realizované Poskytovateľom (týkajúce sa predaja periodickej tlače a iných aktivít Poskytovateľa),
a to v elektronickej alebo inej podobe.
6.2. Súhlas podľa bodu 6.1. je poskytovaný na dobu do odvolania, minimálne však na dobu
poskytovania služby Klub Pravda.
6.3. Používateľ spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné
údaje poskytol Poskytovateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie
ich spracovávania, a to bezplatne na adrese Poskytovateľa. Ochrana osobných údajov člena
Klubu Pravda sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva
Používateľa vyplývajú najmä z § 28 zákona. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Používateľ ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na základe
písomnej žiadosti vyžadovať od Poskytovateľa ako prevádzkovateľa informácie o tom, či
spracúva jeho osobné údaje v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého získal jeho osobné
údaje, zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov vedených v informačnom systéme Poskytovateľa, likvidáciu
osobných údajov, ak účel spracúvania skončil, blokovanie jeho osobných údajov a ďalšie práva
uvedené v § 28 ods. 1 zákona. Osobné údaje, ktoré Používateľ poskytne, musia byť aktuálne
a pravdivé podľa § 16 ods. 1 zákona. Za ich nepravdivosť alebo neaktuálnosť zodpovedá
Používateľ. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Používateľ povinný túto
skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu. V prípade neaktuálnosti osobných
údajov poskytnutých Používateľom, po splnení účelu, po uplatnení námietky Používateľom ako
dotknutej osoby, po zániku členstva v Klube Pravda budú osobné údaje Používateľa v súlade so
zákonom zlikvidované.
6.4. Poskytovateľ neposkytuje v rámci prevádzkovania portálu/služby Klub Pravda osobné údaje
Používateľa tretím stranám, a to ani Predajcom tovaru a služieb prezentovaných na portáli.
7. Záverečné ustanovenia
7.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny, doplnenia alebo zrušenia týchto VOP
a to bez nutnosti oznámenia zmeny, doplnenia alebo zrušenia VOP Používateľovi. Zmenu VOP
zverejní Poskytovateľ na portáli Klubu Pravda s adresou http://klub.pravda.sk. Zverejnením
nových VOP strácajú platnosť a účinnosť predchádzajúce VOP. Platnými a záväznými VOP budú
VOP v aktuálnom znení zverejnené na http://klub.pravda.sk.
7.2. Orgánom dozoru nad činnosťou Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len
„SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07
Bratislava 27.
7.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a jednostranne zrušiť službu Klub Pravda s tým, že
Používatelia budú v takom prípade o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu
informovaní s uvedením dátumu, ku ktorému Klub Pravda zanikne. Používatelia berú na
vedomie, že Klub Pravda môže zaniknúť aj jeho zlúčením s iným vytvoreným klubom, na základe
čoho dôjde k automatickému prechodu členov Klubu Pravda do nového klubu, s ktorým sa Klub
Pravda zlúči.

7.4. Vzťahy, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o
elektronickom obchode.
7.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vydania a ich aktuálna verzia sa nachádza na
http://klub.pravda.sk
Bratislava, dňa 30.6.2014
P E R E X, a.s.

