
číslo zmluvy: 

Rámcová kúpna zmluva 
uzatvorená podľa §269 odsek 2 a §409 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi 

Predávajúci 

Obchodné meno eD system a.s. 

Sídlo Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika 

IČO 479 74 516 

Zápis v registri Obchodný register Krajského súdu Ostrava, oddiel B, vložka č. 2613 

konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky zriadenej na Slovensku 

Obchodné meno eD system a.s., organizačná zložka Slovensko 

Sídlo Prievozská 6/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovensko 

IČO 51 915 529 

Zápis v registri Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 
5403/B 

IČ DPH SK4120085035 

Zástupca Martin Lukánek, vedúci organizačnej zložky 

Kupujúci 

Obchodné meno 

Sídlo / Miesto podnikania 

IČO 

IČ DPH 

Zápis v registri 

Štatutárny / Splnomocnený zástupca 

Telefónne číslo 

E-mail

Platobné údaje 

IBAN 

SWIFT / BIC 

Predávajúci sa s Kupujúcim dohodol, že poskytne Kupujúcemu obchodný úver (kreditný rámec) v súlade s 

podmienkami podľa článku 4 tejto Zmluvy v nasledujúcej výške  

Suma Mena 

EUR 

Predávajúci sa s Kupujúcim ďalej dohodol, že všetky Faktúry vystavené Predávajúcim na základe tejto Zmluvy, 

sú splatné v nasledujúcej lehote splatnosti: 

Počet kalendárnych dní splatnosti Faktúr 

Ručiteľ 

Obchodné meno / Meno a priezvisko 

Sídlo / Bydlisko 

IČO / Dátum narodenia 

Štatutárny / Splnomocnený zástupca 

Telefónne číslo 

E-mail

Platobné údaje 

Číslo účtu 

SWIFT / BIC 
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1 Predmet zmluvy a predmet kúpy 

 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je (i) rámcová úprava zmluvných podmienok uzatvárania konkrétnych a čiastkových kúpnych zmlúv (ďalej ako 

"Kúpne zmluvy") medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorých predmetom je predaj Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, prevod vlastníckych 

a/alebo užívacích práv k Tovaru a licencií k softwaru, za účelom ich ďalšieho predaja alebo prevodov konečným zákazníkom konečnému 

zákazníkovi a (ii) úprava vzájomných práv a povinností Strán. 

 

1.2 Predmetom kúpy a prevodov podľa Kúpnych zmlúv je výpočtová technika, elektrotechnika, software, licencie a iný tovar podľa ponuky na 

webovej stránke Predávajúceho (www.edsystem.sk) (ďalej ako "Portál"), ktorú si Kupujúci objedná u Predávajúceho spôsobom 

upraveným v tejto Zmluve (ďalej ako "Tovar"). 

 

1.3 Strany sa výslovne dohodli, že Kúpna zmluva je uzatvorená v momente Potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim spôsobom 

uvedeným vo VOP. Osobitné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami tejto Zmluvy. 

 

2 Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok 

 

2.1 Strany sa výslovne dohodli, že zmluvné vzťahy založené touto Zmluvou a Kúpnymi zmluvami sa budú spravovať Všeobecnými 

obchodnými podmienkami pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej ako "VOP") a Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické 

osoby (ďalej ako "RP") Predávajúceho v ich aktuálnom znení. VOP a RP sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho 

(www.edsystem.sk). Táto Zmluva a Kúpne zmluvy majú prednosť pred VOP a RP. 

 

2.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť VOP aj RP. Podmienky zmien VOP a RP sú uvedené vo VOP a RP. 

 
2.3 Kupujúci a Ručiteľ/Ručitelia svojim podpisom na tejto Zmluve a odoslaním objednávky potvrdzujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s 

VOP a RP a bez akýchkoľvek výhrad súhlasia s tým, aby sa nimi spravovali zmluvné vzťahy založené touto Zmluvou a Kúpnymi zmluvami. 

 
2.4 Definície podľa VOP a RP sa použijú aj pre účely tejto Zmluvy a zároveň ich dopĺňajú.  

 

3 Cena, platobné podmienky a sankcie 

 

3.1 Strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za Tovar Cenu, ktorá je priradená k danému Tovaru na Portáli v čase Potvrdenia 

objednávky. Cena uverejnená na Portáli zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty a iné poplatky podľa právnych predpisov (napr. platba do 

Recyklačného fondu alebo platby ochranným autorským zväzom), ak je to pri nej výslovne uvedené. Cena nezahŕňa Náklady dodania, 

ktoré sú v Objednávke a Potvrdení objednávky vyúčtované osobitne. 

 

3.2 Kupujúci je povinný uhradiť Cenu bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený vo Faktúre.  

 

3.3 Strany sa výslovne dohodli, že si môžu posielať účtovné a daňové doklady vrátane Faktúr aj elektronicky (napr. vo formáte .pdf). 

Elektronická faktúra je riadna faktúra vystavená podľa §74 zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú Predávajúci vystavuje výlučne 

elektronicky a posiela ju Kupujúcemu elektronickou poštou alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov výmeny alebo 

sprístupňovania údajov medzi Stranami ako osobitný súbor vo formátoch .pdf alebo .xml alebo v inom vhodnom formáte určenom 

predávajúcim (ďalej ako "Elektronická faktúra"). Predávajúci je oprávnený vystavovať a posielať kupujúcemu Faktúru a iné účtovné 

doklady aj elektronicky vo forme Elektronickej faktúry, pričom Kupujúci potvrdením VOP a/alebo podpisom tejto Zmluvy udeľuje 

predávajúcemu svoj výslovný a neodvolateľný súhlas s vystavovaním, posielaním a doručovaním Elektronickej faktúry v súlade s §71 

odsek 1 písmeno b) zákona o dani z pridanej hodnoty. Pod vystavením, poslaním a doručením Elektronickej faktúry sa rozumie aj jej 

sprístupnenie na Portáli, pričom kupujúci nájde Elektronické faktúry po prihlásení sa k svojmu účtu na Portáli. Elektronické faktúry môžu 

byť doručované, posielané alebo sprístupnené kupujúcemu aj v jednom súbore, pričom údaje, ktoré sú spoločné pre jednotlivé faktúry, 

stačí uviesť len jedenkrát, ak sú pre každú Elektronickú faktúru prístupné všetky informácie. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezpečnosť 

svojich prístupových údajov ku svojmu účtu na Portáli a v plnom rozsahu zodpovedá za ich zneužitie vrátane objednávok Tovaru treťou 

osobou, ktorá použila prístupové údaje Kupujúceho. 

 
3.4 Cena a Faktúry vrátane Elektronickej faktúry sú splatné v lehote uvedenej a dohodnutej v záhlaví tejto Zmluvy pod označením 

Predávajúceho a Kupujúceho. V prípade, ak je na Faktúre a Elektronickej faktúre iná lehota splatnosti ako v tejto Zmluve, platí lehota 

splatnosti uvedená na Faktúre a Elektronickej faktúre. Ostatné Platobné podmienky sú uvedené vo VOP. Strany sa ďalej dohodli, že 

Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody v plnej výške. 

 
3.5 Kupujúci vyhlasuje a toto vyhlásenie potvrdzuje svojim podpisom na tejto Zmluve, že predlžuje premlčaciu dobu na uplatnenie práv a 

nárokov Predávajúceho voči Kupujúcemu z tejto Zmluvy a/alebo akejkoľvek Kúpnej zmluvy na desať (10) rokov od doby, kedy začala 

príslušná premlčacia doba vo vzťahu k uplatňovanému právu alebo nároky prvý raz plynúť.   

 
 

4 Dohoda o obchodnom úvere 

 

4.1 Strany sa dohodli, že Predávajúci poskytne Kupujúcemu obchodný úver až do výšky uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy (ďalej ako "Úver"). 

Strany sa ďalej dohodli, že riadnym a včasným splatením vyčerpanej časti Úveru sa výška Úveru znovu automaticky obnovuje o takto 

riadne a včas splatenú časť Úveru. 
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4.2 Úver je účelovo viazaný na nákup Tovaru a je poskytovaný výlučne ako kreditný rámec, do výšky a vyčerpania ktorého je Kupujúci 

oprávnený od Predávajúceho nakupovať Tovar bez platby Ceny vopred pred dodaním Tovaru, pričom výška takto poskytnutého Úveru 

zodpovedá výške Cien, ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu za Tovar.  

 

4.3 Strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci zaplatí Cenu riadne a včas v stanovenej lehote splatnosti, nebude Úver úročený. Strany sa 

ďalej dohodli, že ak Kupujúci písomne požiada Predávajúceho o predĺženie splatnosti Úveru (príslušných Cien/Faktúr), vznikne 

Kupujúcemu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu úverový úrok 0,04% z poskytnutého Úveru od prvého dňa predĺženia splatnosti 

Cien/Faktúr až do ich zaplatenia (ďalej ako "Úverový úrok"). Strany sa dohodli, že na povinnosť zaplatiť Úverový úrok nemá vplyv, ak 

Kupujúci neuhradí Ceny/Faktúry ani počas doby predĺženej splatnosti, a Úverový úrok prirastá až do momentu úplného zaplatenia 

Cien/Faktúr vrátane dňa úhrady. Strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný zaplatiť Úverový úrok spoločne s príslušnou Cenou, ktorej sa 

týka poskytnutý Úver, pričom akákoľvek platba sa započítava najprv na istinu Úveru, následne na Úverový úrok a následne na úroky z 

omeškania a ostatné sankcie v tomto poradí. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a príslušnej Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci 

neuhradí Úver riadne a včas. 

 

4.4 Predávajúci je oprávnený jednostranne výšku Úveru zmeniť alebo Úver zrušiť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia, alebo 

zrušiť automatické obnovovanie jeho výšky. Písomné oznámenie o zmene alebo zrušení Úveru je možné zaslať elektronickou poštou. 

Strany sa výslovne dohodli, že zrušením sa stávajú splatnými všetky pohľadávky Predávajúceho na zaplatenie Cien a splatenie Úveru a 

jeho príslušenstva, ktoré prevyšujú aktuálnu výšku poskytnutého Úveru, a to aj v prípade, ak by ich splatnosť inak ešte nenastala. 

 
4.5 Kupujúci vyhlasuje, že neexistujú akékoľvek okolností, ktoré mu bránia v splnení záväzkov a povinností z tejto Zmluvy, osobitne z tohto 

článku, najmä záväzku zaplatiť v stanovenej lehote splatnosti Cenu a vrátiť Úver. 

 
4.6 Strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až v momente uhradenia Ceny a jej zodpovedajúcej čast i 

Úveru vrátane celého príslušenstva.  

 
4.7 Strany sa ďalej dohodli, že Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu všetky právne významné zmeny a rozhodnutia, ktoré vzniknú na 

strane Kupujúceho, a to do piatich (5) pracovných dní odkedy sa tieto zmeny a rozhodnutia stanú účinnými, najmä skutočnosti podľa bodu 

5.5 tejto Zmluvy, zmeny v osobách väčšinového majiteľa okrem majiteľov akcií na doručiteľa a zmeny v osobách štatutárnych zástupcov, 

členov štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek a iných splnomocnených a poverených osôb. 

 

5 Osobitné práva a povinnosti 

 

5.1 Strany sa výslovne dohodli, že Kupujúci nie je oprávnený (i) postupovať akékoľvek pohľadávky voči Predávajúcemu, ktoré mu vzniknú z 

tejto Zmluvy alebo z Kúpnych zmlúv, na akúkoľvek tretiu osobu vrátane spriaznených osôb, (ii) zriaďovať k pohľadávkam voči 

Predávajúcemu, ktoré mu vzniknú z tejto Zmluvy alebo z Kúpnych zmlúv akékoľvek práva v prospech tretích osôb, najmä záložné práva, 

(iii) zadržiavať akékoľvek finančné prostriedky a platby vyúčtované Faktúrami alebo uplatňované v súlade s touto Zmluvou, Kúpnymi 

zmluvami, VOP a RP Predávajúcim, a (iv) jednostranne započítavať akékoľvek pohľadávky, ktoré má voči Predávajúcemu, ktoré mu 

vzniknú z tejto Zmluvy alebo z Kúpnych zmlúv s pohľadávkami Predávajúceho voči Kupujúcemu. 

 

5.2 Kupujúci je povinný spolupracovať s Predávajúcim pri plnení povinností podľa daňových a účtovných právnych predpisov, predovšetkým 

je povinný Predávajúcemu potvrdiť bilanciu pohľadávok a záväzkov, ktoré mu Predávajúci zašle. Kupujúci je predovšetkým povinný 

zaplatiť Predávajúcemu náhradu zodpovedajúcu výške dane z pridanej hodnoty, ktorú Predávajúci odviedol za Kupujúceho ako ručiteľ, 

alebo ku ktorej zaplateniu bol Predávajúci za Kupujúceho ako ručiteľ zaviazaný. 

 
5.3 Kupujúci je povinný bezvýhradne dodržiavať všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré sa viažu k Tovaru. Kupujúci je 

povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu akékoľvek práva alebo nároky z práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré si 

voči Kupujúcemu v súvislosti s Tovarom uplatnili tretie osoby. 

 
5.4 Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá Predávajúcemu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody a ušlého zisku, ktorú mu spôsobí 

porušením akejkoľvek právnej alebo inej povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy, Kúpnych zmlúv, VOP, RP alebo právnych predpisov. 

 
5.5 Strany si navzájom oznámia akékoľvek zmeny v ich údajoch v lehote piatich (5) pracovných dní od účinnosti týchto zmien. Zmeny podľa 

tohto bodu zahŕňajú najmä zmeny obchodného mena, sídla, miesta podnikania, predaja podniku alebo jeho časti, rozdelenia, rozdelenia 

zlúčením, zlúčenia, splynutia, zrušenie s likvidáciou alebo zrušenie bez likvidácie, podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie alebo 

podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. 

 
5.6 Strany sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak táto Zmluva 

výslovne nevyžaduje inú formu, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a Portálu (ďalej ako "Elektronická komunikácia"). 

Elektronická komunikácia je účinná a záväzná aj bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu 

prístupových údajov k Portálu a k svojim elektronickým prostriedkom pre Elektronickú komunikáciu pred ich stratou, zničením a lebo 

odcudzením, nie je oprávnený ich sprístupňovať akejkoľvek tretej osobe a nesie úplnú zodpovednosť za ich použitie alebo zneužitie treťou 

osobou. Prostredníctvom Elektronickej komunikácie nie je možné uzatvárať dodatky k tejto Zmluve alebo vykonávať právne úkony, ktorých 

následkom je zmena alebo ukončenie tejto Zmluvy. 

 
5.7 Ručiteľ vyhlasuje, a podpisom tejto Zmluvy toto vyhlásenie potvrdzuje, že uspokojí pohľadávky Predávajúceho z tejto Zmluvy, VOP, RP 

alebo ktorejkoľvek Kúpnej zmluvy voči Kupujúcemu, a to vrátane pohľadávok podľa článku 4 tejto Zmluvy, a akýchkoľvek príslušenstiev 

akýchkoľvek pohľadávok, ak ich Kupujúci v lehote ich splatnosti nesplní. Strany sa dohodli, a Ručiteľ zároveň vyhlasuje, že Predávajúci 

nie je povinný vyzvať Kupujúceho na splnenie uvedených záväzkov pred tým, ako si voči Ručiteľovi uplatní nároky z ručenia podľa tohto 

bodu. Ručiteľ vyhlasuje, že súhlasí so všetkými podmienkami dojednanými v tejto Zmluve vrátane predĺženia premlčacej doby. 
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6 Rozhodné právo a právomoc súdov 

 

6.1 Táto Zmluva, Kúpne zmluvy, VOP, RP a zmluvné vzťahy, ktoré sa nimi spravujú, sa v plnom rozsahu spravujú slovenským právom a 

slovenským OBZ. Strany sa výslovne dohodli, že na zmluvné vzťahy založené touto Zmluvou, Kúpnymi zmluvami, VOP, RP a na súvisiace 

zmluvné vzťahy sa nebude vzťahovať Dohovor Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) v súlade s článkom 

6 tohto Dohovoru. Tento bod sa použije len v prípade, ak je Kupujúci zahraničnou osobou. 

 

6.2 Podľa ustanovenia § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 

25 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní  a výkone rozsudkov v občianskych a 

obchodných veciach v znení neskorších predpisov právomoc na riešenie  sporov zo Zmluvy, Kúpnych zmlúv, VOP a RP,  a/alebo zo 

vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu.  

 

7 Ochrana osobných údajov 

 

7.1 Kupujúci a Ručiteľ, na ktorého sa vzťahujú Predpisy o ochrane osobných údajov (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba"), 

berú na vedomie, že uzavretím tejto Zmluvy a/alebo akejkoľvek Kúpnej zmluvy vzniká Predávajúcemu (ďalej pre účely tohto článku ako 

"Prevádzkovateľ") oprávnenie spracúvať osobné údaje takéhoto Kupujúceho a Ručiteľa podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných 

údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov"). 

 

7.2 Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa je uvedená na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.edsystem.sk), ak je určená. 

 
7.3 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) predaj a dodávka Tovaru Prevádzkovateľom Dotknutej 

osobe, (ii) uzatváranie a plnenie Kúpnych zmlúv, (iii) výber a uplatňovanie pohľadávok z Kúpnych zmlúv a (iv) prevádzkovanie Portálu a 

účtu Dotknutej osoby, prostredníctvom ktorého Dotknutá osoba najmä objednáva Tovar a Prevádzkovateľ najmä doručuje účtovné 

doklady. V prípade udelenia súhlasu zo strany Dotknutej osoby je účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby 

Prevádzkovateľom na základe udeleného súhlasu aj (v) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe, (vi) zahrnutie 

Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa a (vii) iné účely uvedené v súhlase Dotknutej osoby.. 

 
7.4 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa z tejto Zmluvy a každej 

Kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj Dotknutá osoba (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o 

ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) 

Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení tejto Zmluvy a každej jednotlivej Kúpnej zmluvy 

a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.  

 
7.5 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a/alebo zahrnutie 

Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, a/alebo iné účely uvedené v súhlase Dotknutej osoby (bod 7.3 (v) až (vii) 

tejto Zmluvy), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby jej súhlas. Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

je udeľovaný prostredníctvom osobitného formulára.. 

 
7.6 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné 

údaje (meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, IČO, DIČ, zápisy v registroch, online 

identifikátory, IP adresy, podpisy), (ii) kontaktné údaje (adresy / trvalý pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia 

adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, 

účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných 

právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cook ies a 

nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov  (ďalej ako "Osobné údaje"). Osobnými údajmi 

nie sú kontaktné údaje právnickej osoby. 

 
7.7 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom 

konaní určená podľa §387 až 408 OBZ. V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu, je doba uchovávania 

Osobných údajov doba trvania tejto Zmluvy + dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia tejto Zmluvy, ak v súhlase nie je uvedená iná 

doba spracúvania. 

 
7.8 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou 

osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 7.3 (i) až (iv) tejto Zmluvy. Poskytnutie Osobných údajov podľa bodu 7.3 (v) až (vii) 

tejto Zmluvy je dobrovoľné. 

 
7.9 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.  

 
7.10 Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej Osobné údaje budú prenášané do iného členského štátu Európskej únie (Česká republika) 

za účelom ich spracúvania treťou osobou (sprostredkovateľom). Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním 

osobných údajov prostredníctvom tretej osoby určenej Prevádzkovateľom. Osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené alebo 

poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby podľa predchádzajúcej vety, osôb používaných na doručenie Tovaru alebo osôb, ktoré 

poskytujú Prevádzkovateľovi právne, účtovné, ekonomické alebo audítorské služby. 

 
7.11 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) 

právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 

a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, 

zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade 
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potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo 

na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, 

že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa 

ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky 

proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie 

vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému 

orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane 

osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o 

ochrane osobných údajov.  

 

7.12 Práva dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle spoločnosti 

(www.edsystem.sk). 

 

7.13 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu 

alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho 

alebo elektronickou poštou na adresu (recepcia@edsystem.sk). 

 
7.14 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe 

jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu (recepcia@edsystem.sk). 

 

7.15 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 

4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

tomuto úradu ako dozornému orgánu. 

 

8 Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť v momente jej podpisu obomi Stranami. Účinnosť Kúpnych zmlúv sa spravuje príslušnými ustanoveniami 

VOP. 

 

8.2 Táto Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Spôsob jej ukončenia upravujú výlučne VOP alebo táto Zmluva. Strany sa výslovne dohodli, 

že ustanovenia §345 až 349 a §436 až 440 OBZ sa na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou, Kúpnymi zmluvami, VOP, RP a na 

súvisiace zmluvné vzťahy nebudú vzťahovať. Strany sa dohodli, že túto Zmluvu je okrem toho možné ukončiť aj výpoveďou z akéhokoľvek 

dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý 

bezprostredne nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená druhej Strane. Strany sa výslovne dohodli, že Ručiteľ 

nie je oprávnený túto Zmluvu vypovedať podľa predchádzajúcej vety a ani inak jednostranne ukončiť svoj ručiteľský záväzok. 

 

8.3 Strany sa dohodli, že táto Zmluva nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody a zmluvy uzavreté medzi Stranami, ktorých predmet je 

zhodný s predmetom tejto Zmluvy, ktoré týmto zanikajú, vrátane zmluvy o obchodných vzťahoch. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 

akékoľvek nevysporiadané záväzky alebo nároky medzi Stranami z týchto dohôd alebo zmlúv. 

 

8.4 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotkne 

platnosti a účinnosti ostatných ustanovení. Strany sa dohodli, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradia novým, ktoré bude čo 

najvernejšie zodpovedať povahe pôvodnej dohody Strán. 

 

8.5 Túto Zmluvu a jednotlivé Kúpne zmluvy je možné meniť len písomne na základe dohody Strán vo forme dodatku očíslovaného podľa 

poradia jeho prijatia. Týmto nie je dotknuté právo Predávajúceho jednostranne meniť VOP a RP. 

 

8.6 Strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Strany si Zmluvu prečítali a bez výhrad súhlasia s jej 

ustanoveniami. Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

8.7 Táto Zmluva je vyhotovená v počte, ktorý zodpovedá počtu Strán, pričom každá Strana dostane jeden (1) rovnopis. 

 

 

 

................................................  ................................................ ................................................ 

(miesto a dátum podpisu) (miesto a dátum podpisu) (miesto a dátum podpisu) 

 

 

 

 

................................................ ................................................ ................................................ 

Predávajúci Kupujúci Ručiteľ 
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