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JUDr. Monika Albertová, s.r.o. 

Topoľčianska 82, 921 01 Banka 

IČO: 46 486 313, DIČ: 282 002 1347, t.č.: 0905 395 611, e-mail: pravnik@albertova.eu 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2921869682/1100 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava – oddiel: Sro, vložka č.: 28648/T 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Nákupné podmienky 

vzorov vybraných dokumentov 

 

Tieto Nákupné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok  

spoločnosti JUDr. Monika Albertová, s.r.o. zo dňa 04.01.2021. 

 

  

 

 

Dodávateľ: 

Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. so sídlom Topoľčianska 82, 921 01 Banka,  

IČO: 46 486 313, DIČ: 282 002 1347, zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Okresnom 

súde Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28648/T  

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

Objednávateľ: 

Akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky, telefonicky, alebo osobne 

objedná služby poskytované dodávateľom prostredníctvom web stránky www.albertova.eu. 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

I. 

 

1. Vzory vybraných dokumentov predávaných na web stránkach www.albertova.eu (ďalej len 

„vzory“) sú predmetom spolupráce s renomovanou advokátskou kanceláriou. 

 

Vzory sú overené advokátskou kanceláriou a sú aktualizované vzhľadom na legislatívu platnú 

v čase zakúpenia vzoru. Nakoľko sa jedná len o vzory a nie vždy musia zodpovedať 

špecifickým požiadavkám konkrétneho prípadu, dodávateľ odporúča objednávateľovi, aby si 

predmetný vzor prispôsobil a doplnil podľa svojich potrieb. Dodávateľ vzhľadom na 

všeobecný charakter vzorov nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú objednávateľovi v 

súvislosti s používaním vzorových dokumentov nachádzajúcich sa na web stránkach 

www.albertova.eu (ďalej len „web stránky“). Vzory nenahrádzajú v plnom rozsahu 

komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskymi kanceláriami. Vzor dokumentu 

nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať, 

preto akékoľvek využitie vzorového dokumentu alebo informácie, ktorá je na ňom zachytená 

je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti objednávateľa. Uvedené vzory slúžia ako 
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informatívny nástroj alebo predloha pre vytvorenie alebo úpravu Vášho vlastného 

individuálneho žiadaného dokumentu. 

 

 

II. 

Autorské práva 

 

1. Obsah web stránok je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. („Autorský zákon“), ku 

ktorému majetkové práva vykonáva dodávateľ. Dodávateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom 

web stránok. Všetky práva vyhradené. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi, za podmienky 

zaplatenia odmeny v zmysle sadzieb uverejnených na svojich web stránkach, nevýhradné 

právo používať obsah web stránok výlučne pre osobnú potrebu objednávateľa a na 

nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu web stránok ako celku alebo jednotlivých 

častí, najmä akékoľvek ďalšie šírenie vzorov alebo ich publikácia na iných internetových 

stránkach alebo v tlačenej forme, a to aj v prípade nekomerčných účelov,  je bez 

písomného súhlasu dodávateľa prísne zakázané! Dodávateľ sa v prípade porušenia bude 

domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnou cestou 

nevynímajúc. 

 

2. Dodávateľ je oprávnený sprístupnený obsah meniť, prispôsobovať alebo rozširovať v zmysle 

osobných požiadaviek objednávateľa. Objednávateľ nie je oprávnený zverejňovať, 

sprístupňovať alebo šíriť sprístupnený obsah tretej osobe, tretím osobám, a to odplatne aj 

bezodplatne.  

 

3. Akékoľvek iné použitie vzorov a obsahu web stránok bez súhlasu dodávateľa môže mať za 

následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin 

porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu 

spôsobenú dodávateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, 

prípadne uplatnenie iných práv dodávateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných 

právnych predpisov.  

 

III. 

Ochrana osobných údajov 

 

1. Vyplnením objednávkového formulára objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas so 

spracúvaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári podľa zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a to s ich získavaním, zaznamenávaním, 

usporadúvaním, štruktúrovaním, uchovávaním, zmenou, vyhľadávaním, prehliadaním, 

využívaním, poskytovaním prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovaním alebo 

kombinovaním, obmedzením a vymazaní dodávateľom.  

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko objednávateľ vyjadril súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov za účelom naplnenia zmluvy o dodaní služieb podľa 

všeobecných obchodných podmienok dodávateľa (ďalej len "VOP"), spracúvanie osobných 

údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, je nevyhnutné pre plnenie zákonných 

povinností dodávateľa (napr. za účelom vystavenia faktúry, alebo za účelom plnenia si 

povinností zo strany dodávateľa v oblasti vedenia účtovníctva, kedy spracúvanie osobných 

údajov vyplýva z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve a pod.) a je nevyhnutné na 

účel oprávnených záujmov dodávateľa. 

3. Objednaním služby objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi 
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dobrovoľne a vedome s tým, že tieto údaje slúžia výhradne pre naplnenie účelov zmluvy o 

dodaní služieb podľa VOP dodávateľa, pre účely vystavenia faktúry, pre účely evidencie 

údajov v databáze dodávateľa, na archivačné účely, pre účely poštového styku, elektronickej 

alebo telefonickej komunikácie  a pre ľahšie naplnenie prípadných ďalších požiadaviek 

objednávateľa v budúcnosti (oprávnený záujem dodávateľa). Za týmto účelom sú tieto údaje 

archivované. Dodávateľ je oprávnený archivovať a uchovávať predmetné osobné údaje počas 

15. rokov odo dňa ich poskytnutia. Tieto údaje nie sú poskytované tretím osobám, s výnimkou 

zamestnancov dodávateľa, sprostredkovateľov uvedených v bode 16. dokumentu s názvom 

"Ochrana osobných údajov", ktorý sa nachádza aj na web stránke dodávateľa 

www.albertova.eu, subdodávateľov a osôb, ktorým poskytnutie osobných údajov je 

nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné. 

4. Vyplnením objednávkového formulára objednávateľ zároveň súhlasí so zaslaním faktúry 

v elektronickej forme.  

5. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou ale zároveň aj zákonnou 

požiadavkou (fakturačné údaje) dodávateľa. Bez poskytnutia týchto údajov by nebolo možné 

službu uskutočniť a preto je poskytnutie týchto údajov pre objednávateľa povinné.  

6. Objednávateľ súhlasí so sprístupňovaním a poskytovaním osobných údajov štátnym 

inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Prejav súhlasu je 

dobrovoľný a objednávateľ ho môže kedykoľvek slobodne odvolať a to písomne listom alebo 

e-mailom adresovaným dodávateľovi. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky. 

7. Objednávateľ má právo požadovať od dodávateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 

jeho osoby. Objednávateľ má  taktiež právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie 

alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných 

údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Objednávateľ má ďalej právo podať 

návrh na začatie konania  konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

 

8. Bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente s názvom 

"Ochrana osobných údajov", s ktorého obsahom ste vyjadrili súhlas pri objednávaní vzorov 

vybraných dokumentov. 

 

IV. 

Dodacie podmienky 

 

1. Za účelom dodania zakúpeného vzoru musí objednávateľ vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. 

Dodanie sa uskutočňuje elektronicky e-mailom. Dodávateľ sa zaväzuje dodať 

objednávateľovi objednaný produkt bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia 

všeobecnej dodacej lehoty v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa zo dňa 

04.01.2021 po uhradení platby za objednaný produkt. 

 

2. Dodávateľ nezodpovedá za nedodanie vzoru alebo omeškanie dodávky z dôvodu uvedenia 

nesprávnej e-mailovej adresy alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy objednávateľa. Ak o to 

objednávateľ požiada, dodávateľ mu zakúpený vzor opakovane zašle na rovnakú alebo inú e-

mailovú adresu. 

 

3. Objednávateľ je povinný si objednávkový formulár pred jeho odoslaním skontrolovať 

a prípadné chyby opraviť. Ak objednávateľ po odoslaní formuláru zistí, že uviedol chybné 

údaje, alebo nesúlad s tým, čo si chcel u dodávateľa objednať, je objednávateľ povinný o tejto 
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skutočnosti bezodkladne upovedomiť dodávateľa e-mailovou správou, zaslanou na e-mailovú 

adresu pravnik@albertova.eu. 

 

4. Dodanie elektronického vzoru dokumentu je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so 

súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Vzor preto nie je 

možné vrátiť v zákonnej lehote 7 pracovných dní od zakúpenia ani po jej uplynutí. 

 

5. Doručením vyplneného objednávkového formuláru, objednávateľ  udeľuje súhlas so začatím 

poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle 

ustanovení § 4 ods. 8 zákona 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. 

Udelením tohto súhlasu objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Objednávateľ 

doručením vyplneného objednávkového formuláru vyhlasuje a potvrdzuje, že o strate práva 

na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety bol riadne poučený. 

 

V. 

Reklamácie 

 

1. Objednávateľ je oprávnený podať písomnú reklamáciu zakúpeného vzoru na adrese 

prevádzkovateľa. V prípade dodania chybného vzorového dokumentu je dodávateľ povinný 

na vlastné náklady bezodkladne zabezpečiť jeho opravu a opakované zaslanie na e-mailovú 

adresu objednávateľa. Za chybný vzor sa nepovažuje taký, ktorý nie je v súlade s platnou a 

účinnou legislatívou z dôvodu zmien prijatých po zakúpení vzoru. 

 

2. Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 

Trhová 2, 917 01 Trnava 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656 

 

  

 

Na Banke dňa 04.01.2021, JUDr. Monika Albertová, s.r.o. 

mailto:pravnik@albertova.eu

