Obchodné podmienky
internetového obchodu www.arganovyolej.sk
Článok I
Všeobecné ustanovenia
I. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj
a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.arganovyolej.sk.
II. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods.
1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu
zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú
ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
III. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych
predpisov.
IV. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
- zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
- zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.
z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a s
inými relevantnými právnymi predpismi.
V. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu
www.arganovyolej.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
VI. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne
oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.
VII. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto
obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.
Článok II
Vymedzenie pojmov
I. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.arganovyolej.sk:
Obchodné meno: Orient House - Ing. Ervín Kerekeš
FO podnikateľ
sp. č.: ŽO - 99/02033/002/2HL
reg. č.: 1111/99
okresný úrad Banská Bystrica
Sídlo: Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová
IČO: 35 493 402
DIČ: 1029122215
IČ DPH: SK1029122215
email: objednavky@arganovyolej.sk

tel.: +421/ 903 489 816, +421 911 121 441, +421 902 298 309
Číslo účtu/bank account: 2922873018/1100Tatra banka
IBAN: IBAN: SK0911000000002922873018
SWIFT: TATR SK BX
II. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to
buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
III. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania.
IV. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom.
V. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a
uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie
bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla,
elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
VI. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito
obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák."), zákona o ochrane spotrebiteľa,
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 v znení neskorších právnych predpisov,
ako aj inými súvisiacimi predpismi.
VII. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák."):
osoba zapísaná v obchodnom registri ,
osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.
VIII. Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00
Banská Bystrica 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 048/412 49
69 048/415 18 71 fax. č: 048/4124 693 e-mail: bb@soi.sk
Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
I. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.arganovyolej.sk je katalógom bežne
dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
II. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.
III. Tovar alebo služby ponúkané predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z
nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:
webového sídla ( www.arganovyolej.sk )
elektronickej pošty ( objednavky@arganovyolej.sk )
telefonicky ( +421 911 121 441, 0903 489 816 )

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej
ponuky a potvrdí ho kliknutím na „Do košíka!". Po ukončení výberu tovaru, sa kliknutím na „Vyplniť
objednávku" zobrazí objednávací formulár. V objednávacom formulári zvolíte spôsob dopravy a
platby a vyplníte kontaktné a fakturačné údaje. Po kompletnom vyplnení formulára kliknutím na
„Pokračovať na súhrn objednávky" prejdete na súhrn objednávky. Objednávku záväzne odošlete
kliknutím na „Odoslať".
Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
Pri nákupe prostredníctvom objednávky zaslanej emailom je potrebné uviesť presný názov tovaru,
počet objednaných kusov, vaše meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a
spôsob doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených
údajov.
Pri nákupe prostredníctvom telefonickej objednávky je potrebné uviesť presný názov tovaru, počet
objednaných kusov, vaše meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob
doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je uvedenie všetkých vyššie uvedených údajov.
Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy
vyplývajú z týchto obchodných podmienok.
IV. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je
záväzná.
V. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou
objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
VI. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy
na trvalom nosiči. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy nemá na jej vznik žiadny vplyv. Takto
uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch
zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
VII. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru,
ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj
o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,
podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre
kupujúceho, údaje o predávajúcom .
VIII. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť
vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu
(množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť, tovar na objednávku apod.), predovšetkým pri
cene vyššej ako 100,- EUR, oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným
spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje
sa objednávka za neplatnú.
Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva,
elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej
neoddeliteľnou súčasťou.
IX. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od
jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie
objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.
X. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po
dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti
predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná
tretím nezúčastneným stranám.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
I. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
II. Predávajúci je povinný najmä:
poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a
zákona 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 v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných
právnych predpisov,
zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a
užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

III. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

IV. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a
včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude
zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti,
mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s
predávajúcim nedohodne inak.
V. Kupujúci je povinný najmä:
včas prevziať tovar v mieste určenia,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie
tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

VI. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z
kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením
predávajúcemu vznikla.

VII. Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

VIII. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné
podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku
Slovenskej republiky.
Článok V
Cena tovaru alebo služby
I. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.arganovyolej.sk
aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a
všetkých ostatných daní.
II. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním
objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné),
ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej
dohody oboch zmluvných strán.

III. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný
svojou ponukou.
Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na
webovom sídle.
IV. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny
peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských
podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez
zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.
V. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra/doklad o zaplatení, ktorá je priložená k
zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.
Článok VI
Poštovné a balné
I. Dodanie tovaru v Slovenskej republike:
Osobný odber
Po dohode s predávajúcim je možné si tovar osobne vyzdvihnúť v jeho mieste podnikania
Dodanie poštou
Dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty sa uskutočňuje na dobierku 1. triedou.
Predpokladané dodanie tovaru do 1 pracovného dňa od podania, pričom tovar sa nachádza v
bublinkovej obálke alebo bublinkovom sáčku. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene
objednávky poštovné, ktoré závisí od hmotnosti tovaru. Výška poštovného pre dodanie tovaru v
Slovenskej republike je 3 EUR s DPH.
Zásielkovňa
Dodanie tovaru prostredníctvom výdajného miesta zásielkovne, ktoré si vyberie zákazník,
predpokladané dodanie tovaru do 2 pracovných dní, cena za službu je 2,50eur s DPH.
Kuriér
Dodanie tovaru prostredníctvom kuriéra, dodanie spravidla na druhý pracovný deň, tovar sa
nachádza v bublinkovej obálke alebo bublinkovom sáčku. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k
cene objednávky poštovné, ktoré závisí od hmotnosti tovaru. Výška poštovného pre dodanie tovaru
v Slovenskej republike je 4 EUR s DPH.
II. Náklady na dodanie tovaru do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti
tovaru.
III. Poplatok za dobierku je 1 eur s DPH
III. Predávajúci si balné neúčtuje.
Článok VII
Platobné podmienky
I. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane
nákladov na doručenie tovaru. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že náklady na doručenie znáša
predávajúci.
II. Predávajúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote
splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
III. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

OSOBNE
Arganový olej a ďalšie produkty máte možnosť vyzdvihnúť si osobne priamo u nás na prevádzke.
Poprosíme Vás dopredu sa dohodnúť s našim pracovníkom
Adresa prevádzky: Kynceľová 57, 974 01 Banská Bystrica, Tel.: +421 911 121 441, e-mail:
objednavky@arganovyolej.sk
NA FAKTÚRU
V prípade našich dlhodobých obchodných partnerov poskytujeme arganový olej a ďalšie produkty aj
na faktúru, splatnosť je 14 dní alebo podľa predchádzajúcej dohody.
DOBIERKA
Arganový olej a ďalšie produkty môžete zaplatiť až pri ich prevzatí priamo poštovému
doručovateľovi alebo na pošte (dobierka), pri objednávke zvoľte prosím platba v hotovosti.
PLATBA KARTOU - CARDPAY
Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS
terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a
Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.
Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a
potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete
presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o
karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o
úspešnej realizácii platby.
Článok VIII
Dodacie podmienky
I. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa
potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné
strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
II. Predávajúci expeduje tovar, ktorý je na sklade, kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po
prijatí záväznej objednávky, zvyčajne v lehote 1-7 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže
byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
III. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade,
predávajúci vopred kupujúcemu potvrdí telefonicky alebo mailom cenu a termín dodania. Ak je
kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o
tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde
až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.
IV. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a potvrdení
uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia
nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.
VI. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo
zabezpečiť, by tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
VII. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu
dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní
tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho
poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať
tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených
vadách spôsobených počas prepravy. Vrátený tovar okamžite nahradíme odoslaním nového.
VIII. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné
túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné

bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na objednavky@arganovyolej.sk. Poškodený tovar bude
okamžite nahradený novým.
IX. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci
nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
X. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.
XI. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas
vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v
súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je
predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
XII. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné
dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu
objednávku predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení
celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie. Zálohová faktúra má splatnosť 7 dní. Pokiaľ nebude v
lehote splatnosti uhradená, objednávka sa považuje za bezpredmetnú. Kupujúci je v prípade
nedodania tovaru v lehote podľa čl. VIII ods. 1 týchto obchodných podmienok oprávnený odstúpiť
od kúpnej zmluvy .
XIII. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže
poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť
cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúc a kupujúci nedohodnú na náhradnom
plnení.
Článok IX
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
I. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
II. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s
tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
Článok X
Odstúpenie od zmluvy
I. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami
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 v znení neskorších právnych predpisov.
II. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo
od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
prevzatia tovaru
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
III. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary
objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný,
dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu,
tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.
IV. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie
od zmluvy,
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom,
predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich
dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré
predávajúci nemôže ovplyvniť,
vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to
neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako
náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy
predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov,
poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného
času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v
dohodnutej lehote,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s
výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
VI. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie
od zmluvy.
VII. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je potrebné zaslať poštou na adresu:
Orient House – Ing. Ervín Kerekeš
Kynceľová 57
974 01 Kynceľová
okres Banská Bystrica
SLOVENSKO / SLOVAKIA
prípadne elektronickou poštou na adresu: objednavky@arganovyolej.sk
VIII. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
IX. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To
neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
Orient House – Ing. Ervín Kerekeš
Kynceľová 57
974 01 Kynceľová
okres Banská Bystrica
SLOVENSKO / SLOVAKIA

X. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných
nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým
spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa
dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú
účtované žiadne ďalšie poplatky.
XI. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť
spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
XII. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne
zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ,
a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
XIII. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy
uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné
vrátiť prostredníctvom pošty.
XIV. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré
vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného
na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
XV. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku
škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto
tovaru predávajúcim.
XVI. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve
ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie
chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o
odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo
nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu
uvedenú v objednávke.
XVII. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
XVIII. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia
zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že
kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je
povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
XIX. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch.
zák.

NA STIAHNUTIE:
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Článok XI
Riešenie sporov

I. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním
internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
II. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom
Slovenskej republiky.
III. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ
oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so
spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť
o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail: objednavky@arganovyolej.sk alebo
poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
IV. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov.
V. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom
Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
VI. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov
RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho
riešenia sporov má spotrebiteľ.
VII. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len
spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
VIII. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv
uzatvorených na diaľku.
IX. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených
prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá
spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho
alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
X. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže
od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
XI. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol
spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez
zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri
komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
XII. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa
jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu
podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je
povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s
uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
XIII. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov
na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému
záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa,
ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
Článok XII
Zodpovednosť predávajúceho za vady

I. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
II. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých
veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných
za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
III. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
IV. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej
pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
V. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
VI. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo
názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky,
dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky
náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
VII. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
VIII. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
IX. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.
Článok XIII
Reklamačné podmienky
I. Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého
prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.arganovyolej.sk.

NA STIAHNUTIE:
REKLAMAČNÝ PORIADOK
Článok XIV
Platnosť zmluvy
I. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch
zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej
neoddeliteľnou súčasťou.
Článok XV
Ochrana osobných údajov
I. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
II. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade
s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
III. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe, s
výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom doručenia tovaru.
Článok XVI

Záverečné ustanovenia
I. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu
www.arganovyolej.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
II. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to
bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
III. Tieto VOP sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre
prevádzkovateľa www.arganovyolej.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z.
Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto
autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať,
meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
IV. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 27.02.2018

Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária

Za správnosť: JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária

Reklamačný poriadok
pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je podnikateľ Orient House – Ing.
Ervín Kerekeš
I. Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a
spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal
spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za
dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u
predávajúceho:

Obchodné meno: Orient House – Ing.Ervín Kerekeš
FO podnikateľ
reg.: Obvodný úrad Banská Bystrica sp. č.: ŽO - 99/02033/002/2HL
Sídlo: Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová
IČO: 35493402
DIČ: 1029122215
IČ DPH: SK1029122215
email: objednavky@arganovyolej.sk
tel.: +421/ 903 489 816
IBAN: SK0911000000002922873018

4. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania.

5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ
so spotrebiteľom.

6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a
uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie
bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla,
elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

7. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným
poriadkom a obchodnými podmienkami.

8. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp.
prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od
predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.

9. Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk
10. Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:
a) Reklamácia v rámci záručnej doby
b) Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.
II. Záruka, záručné podmienky
1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých
veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných
za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej
pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov
predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku
záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky
náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

9. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru
skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je
potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo
na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách
spôsobených počas prepravy. Vrátený tovar okamžite nahradíme odoslaním nového.

10. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné
túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné
bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na objednavky@arganovyolej.sk. Poškodený tovar bude
okamžite nahradený novým.

11. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci
nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

12. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

13. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
• mechanickým poškodením tovaru,
• používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prostredia,
• neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
• nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
• prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
14. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u
predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. . 40/1964 Z. z.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.
III. Reklamačné podmienky
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má
právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu
súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné
neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne/osobne na adrese
predávajúceho:
Orient House – Ing. Ervín Kerekeš
Kynceľová 57
974 01 Kynceľová
Okres Banská Bystrica
SLOVENSKO / SLOVAKIA
5. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom
vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o doručení (ďalej
len „požadované doklady").

6. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
• identifikácia kupujúceho,
• číslo elektronickej objednávky,
• popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a
ceny,

• názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
• dátum a podpis kupujúceho.

7. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku
škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto
tovaru predávajúcim.

8. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady,
vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo
priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.

9. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci
nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a
nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo
nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho
späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

10. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie,
predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to,
že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

11. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

12. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné
zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.

13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo
dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie
trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie
má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

14. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného
konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná
doba od jej prevzatia.

15. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie
ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

16. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol,
predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať
výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe,
náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi

uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu
nemožno zamietnuť.

17. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s
dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak
spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

18. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s
uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

19. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.
V Kynceľovej, dňa 27.02.20148
Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária
Za správnosť: JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom:
201414968

Vážený zákazník,
Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich
osobných údajov pri ich spracúvaní. Aby sme mohli spracovať Vašu objednávku,
potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným
spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako
dosiahneme ich bezpečnosť.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s:

•

nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES

•

zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU
1) Prevádzkovateľom informačného systému je podnikateľ:
Obchodné meno: Orient House - Ing. Ervín Kerekeš
FO podnikateľ, sp. č.: ŽO - 99/02033/002/2HL, reg. č.: 1111/99, okresný úrad Banská Bystrica
Sídlo: Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika
IČO: 35493402, DIČ: 1029122215, IČ DPH: SK1029122215
email: objednavky@arganovyolej.sk, tel.: +421/ 903 489 816, tel.: +421 911 121
441, tel.: +421 902 298 309
Číslo účtu/bank account: 2922873018/1100 Tatra
banka, IBAN: SK0911000000002922873018, SWIFT: TATR SK BX
(ďalej len prevádzkovateľ)

2. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL
SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA A DĹŽKA
( DOBA ) SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OBJEDNANIE TOVARU PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU ALEBO INÝM
VHODNÝM SPÔSOBOM

ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a
to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru,
vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez
Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•
•
•
•

meno a priezvisko
e-mailová adresa
adresa
telefónne číslo
druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej
na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a
to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru,
vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez
Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•
•
•
•

meno a priezvisko
e-mailová adresa
adresa
telefónne číslo
druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej
na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

VYSTAVENIE DAŇOVÉHO DOKLADU NA ZAPLATENIE KÚPNEJ CENY ZA OBJEDNANÝ
TOVAR V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 222/2004 Z.z. O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY V ZNENÍ
NESKORŠÍCH PREDPISOV
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a
to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru,
vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez
Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•
•
•

meno a priezvisko
adresa
telefónne číslo
druh tovaru

•
•

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:
Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej
na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. C) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU NA MIESTO URČENIA UVEDENÉ KUPUJÚCIM A JEHO
ODOVZDANIE OPRÁVNENEJ OSOBE
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a
to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru,
vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky. Žiaľ bez
Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu objednávku a vybaviť Vašu požiadavku.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•
•
•
•

meno a priezvisko
e-mailová adresa
adresa
telefónne číslo
druh tovaru

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej
na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

EVIDENCIA OBJEDNÁVOK PRE RIEŠENIE PRÍPADNÝCH REKLAMÁCIÍ
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel úspešného odoslania Vašej objednávky
na Vašu adresu a riešenie prípadnej reklamácie.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej objednávky a
vyriešenia reklamácie. Žiaľ bez Vašich osobných údajov nemôžeme odoslať Vašu
objednávku a vybaviť Vašu požiadavku na reklamáciu.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•
•
•
•
•

meno a priezvisko
e-mailová adresa
adresa
telefónne číslo
druh tovaru
číslo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie reklamácie,
maximálne 1 rok po uzavretí reklamačného konania.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA NA INTERNETOVEJ STRÁNKE
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•
•
•

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel Vašej registrácie na našej internetovej
stránke.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na vybavenie Vašej registrácie a
následného prihlásenia sa do svojho používateľského účtu, vďaka čomu je Váš nákup
jednoduchší.
Bez poskytnutie Vašich osobných údajov nemôžeme vybaviť Vašu registráciu, ale k nákupu
na našich stránkach registrácia nie je potrebná!
Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•

meno a priezvisko
e-mailová adresa

•
•
•

adresa
telefónne číslo
heslo na prihlásenie do svojo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

•

Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania, teda do zrušenia
účtu alebo 1 rok od jeho posledného použitia. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá
zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@arganovyolej.sk alebo: Orient
House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

INFORMÁCIE O NOVINKÁCH, AKCIÁCH, ZĽAVÁCH (NEWSLETTER)
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•
•
•

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel zasielania informácií o novinkách,
akciách a zľavách.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na odoslanie newslettra.
Bez poskytnutie súhlasu so zaradením do newslettra Vám nebudeme posielať tieto
informácie, ale informácie o novinkách, akciách a zľavách nájdete aj voľne na našej
internetovej stránke v sekcii novinky.
Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•
•
•

meno a priezvisko
e-mailová adresa
adresa
telefónne číslo

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

•

Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania najviac po dobu 3
rokov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania
osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich
osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@arganovyolej.sk alebo: Orient
House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

VAŠE OTÁZKY
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•
•

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel zaslania odpovede na Vašu otázku.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na zaslanie odpovede. Bez poskytnutie
súhlasu Vás nemôžeme kontaktovať.
Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•
•

meno a priezvisko
e-mailová adresa
telefónne číslo

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

•

Vaše osobné údaje budú spracúvané 1 mesiac od odoslania odpovede, aby sme si boli istí,
že ste od nás dostali odpoveď, a v prípade, ak sa vyskytnú nejaké technické či iné
problémy, aby sme vám mohli danú informáciu opäť odoslať. Máte právo kedykoľvek
odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade
odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním
súhlasu.
Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@arganovyolej.sk alebo: Orient
House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

KNIHA NÁVŠTEV NA INTERNETOVEJ STRÁNKE A KOMENTÁRE
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•
•
•
•

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne pre účel uverejnenia komentára, Vašej recenzie
na našej stránke.
Osobné údaje vyžadujeme iba v potrebnej miere na toto uverejnenie.
Bez poskytnutie súhlasu s uverejnením nemôžeme Váš komentár, recenziu uverejniť. Pri
uvedení Vášho mena stačí aj prezývka.
Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•

meno a priezvisko (stačí uviesť aj prezývku)
e-mail adresa

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

Vaše osobné údaje následne budú spracúvané až do vášho odvolania. Máte právo
kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov a
požadovať vymazanie Vašich údajov a vloženého príspevku, komentára. V prípade
odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním
súhlasu.

•

Súhlas môžete odvolať napríklad na: e-mail: objednavky@arganovyolej.sk alebo: Orient
House - Ing.Ervín Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

ÚČTOVNÍCTVO
ÚČEL SPRACÚVANIA:

•

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia si všetkých
zákonných povinností s tým súvisiacich.

ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

•
•
•
•
•

meno a priezvisko
adresa
telefónne číslo
druh tovaru
číslo účtu

DĹŽKA (DOBA) SPRACÚVANIA:

•

Vaša osobné údaje budú spracuvané po dobu 10 rokov, podľa požiadaviek zákona ( napr.
zákon o účtovníctve )

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

•

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a (napr. zákon
o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane
spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach) Spracúvanie osobných údajov
spoločnosťou Orient House - Ing.Ervín Kerekeš je nevyhnutné na účely plnenia zákonných
povinností.

3. AKO NÁM MÔŽETE DAŤ SÚHLAS
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu
alebo vyplnením vyhlásenia.

4. AKO MÔŽETE SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas
môžete odvolať:

•

zaslaním oznámenia na email: objednavky@arganovyolej.sk

•

zaslaním oznámenia poštou na adresu: Orient House - Ing. Ervín Kerekeš, Kynceľová 57,
974 01 Kynceľová, SR

•

prostredníctvom kontaktného formuláru na
stránke www.arganovyolej.sk alebo www.pravyarganovyolej.cz

5. PRÍJEMCAMI OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ
1. kuriérska spoločnosť IN TIME s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:
31342621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
4376/B, konateľ: Mgr. Ján Ťurek

•
•
•
•
•

Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej
objednávky
meno a priezvisko
dodacia adresa
telefón
email

2. kuriérska spoločnosť DPD - Direct Parcel Distribution s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 834 498, IČ DPH: SK2021648739, zapísaná v obchodnom registri okr. súdau BA1, oddiel
SRO, Vklad č. 26367/B

•
•
•
•
•

Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej
objednávky
meno a priezvisko
dodacia adresa
telefón
email

3. zásielková služba Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Tel.:
0850 122 413

•
•
•

Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej
objednávky
meno a priezvisko
dodacia adresa

4. kuriérska spoločnosť Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01, Bratislava,
IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 105158/B

•
•
•
•
•

Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej
objednávky
meno a priezvisko
dodacia adresa
telefón
email

5. služba cardpay Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55

•

údaje vkladáte priamo v zabezpečenom systéme Tatrabanky

6. administrácia (účtovníctvo ) Ing. VESTEG, s.r.o., Nám. SNP 2, 97401 Banská Bystrica, tel.:
+421484124697

•
•
•
•
•
•

Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre splnenie našej zákonnej
povinnosti ohĺadom účtovníctva
meno a priezvisko
fakturačná adresa
telefón
druh tovaru
číslo účtu

7. poskytovateľ IT systému e-shopu ( flox ) IRISOFT, s.r.o.Sídlo firmy: Pod Juhom 6477, Trenčín,
SR

•
•
•
•
•
•
•
•

Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie Vašej
objednávky, registrácie a ďalších úkonov na stránke podľa Vašej voĺby
meno a priezvisko
dodacia adresa
fakturačná adresa
telefón
email
ip adresa
prihlasovacie heslo

8. orgány finančnej správy (daňový úrad) ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
spoločnosti Orient House - Ing. Ervín Kerekeš.

•
•
•
•
•
•

Údaje, ktoré odosielame sú údaje, ktoré sú potrebné pre splnenie našej zákonnej
povinnosti
meno a priezvisko
fakturačná adresa
telefón
druh tovaru
číslo účtu

6. KAM PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

7. POSKYTNUTIE A SPRISTÚPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v
nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2) Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich dopravcovi, za účelom dodania tovaru.
3) Prevádzkovateľ internetového obchodu sprístupňuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v
nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.

8. AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky
automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných
programoch a online aplikáciách:

•
•
•
•

program pre administráciu web stránky (flox)
MS Office
expedit
elektronický podací hárok Slovenskej pošty

9. AKO ZABEZPEČÍME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH
ÚDAJOV?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich
osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú
spracúvané na počítačoch, ktoré sú zabezpečené heslom. PC sú zabezpečené antivírovou ochranou.
Internetová stránka slúžiaca na prevádzku internetového obchodu je zabezpečená SSL
certifikátom.

10. AKÉ MÁTE PRÁVA?
Právo na prístup k údajom

•

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás
požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o
spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

•

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a
aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o
opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich
údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

•
•
•
•
•
•

už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
odvoláte svoj súhlas;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez
internet;

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti
vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K
obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

•
•
•
•

nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich
správnosť;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich práv;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

•

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr.
súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež
nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo
my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali
ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na
účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky
vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

•
•
•
•

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
vytvárania profilu zákazníka,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

•

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov u dozorného orgánu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke
www.uoou.sk

11. AKO MÔŽETE TIETO PRÁVA VYKONÁVAŤ?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

•
•
•

zaslaním oznámenia na email: objednavky@arganovyolej.sk
odovzdaním alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu: Orient House - Ing.Ervín
Kerekeš, Kynceľová 57, 974 01 Kynceľová, SR
prostredníctvom kontaktného formuláru na
stránke www.arganovyolej.sk a www.pravyarganovyolej.cz

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme
informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

12. COOKIES A IP ADRESA
Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj
súhlas s ich používaním.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení
malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v

niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený
použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám
však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.
Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas
uchováva informácie o vašich krokoch
a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie
nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej
jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre
nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke
www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu
prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však
pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré
nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina
prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.
Existujú rôzne typy súborov cookie, ktoré majú odlišné funkcie a spravidla vylepšujú používanie
našej webovej stránky. Môžeme pomocou nich zistiť, či ste už v minulosti našu webovú stránku
navštívili, alebo si zapamätať nastavenia, ktoré ste pri jej používaní uprednostnili.
Súbory cookie, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke, možno zaradiť do jednej z
troch kategórií:
1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory sú nutné, aby ste mohli využívať určité funkcie tejto
webovej stránky, napríklad prihlásiť sa na ňu alebo odoslať prostredníctvom nej formulár. Bez
týchto súborov by sme vám nemohli poskytovať také služby, ako je napríklad možnosť zasielať
dary cez internet alebo iné služby, o ktoré výslovne požiadate pri návšteve našej stránky. Naše
súbory cookie o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely
alebo na zaznamenávanie, aké stránky na internete navštevujete.
2. Súbory cookie zlepšujúce funkčnosť stránky: Tieto súbory umožňujú webovej stránke
zapamätať si zvolené nastavenia (napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo krajinu, v ktorej
sa nachádzate) a zabezpečujú funkcie, vďaka ktorým je pre vás používanie tejto stránky
príjemnejšie.
3. Analytické súbory cookie: Tieto súbory sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako
túto webovú stránku používajú jej návštevníci, napríklad o počte návštev alebo o priemernej dĺžke
jednej návštevy. Tieto informácie slúžia výlučne na zlepšovanie funkčnosti tejto stránky.
IP ADRESA
IP adresa je číselný kód, ktorý identifikuje váš počítač na internete. Údaje o vašej IP adrese a o
type internetového prehliadača nám pomáhajú analyzovať spôsoby využívania tejto webovej
stránky, diagnostikovať problémy a zlepšovať kvalitu služieb, ktoré vám ponúkame. Vaša IP adresa
nám bez dodatočných informácií neumožňuje zistiť vašu totožnosť.
Vaša voľba

Ak ste v minulosti navštívili túto webovú stránku, náš súbor cookie bol odoslaný do vášho
internetového prehliadača a uložený na pevný disk vášho počítača. Keď používate našu webovú
stránku, súhlasíte s používaním súborov cookie a podobných techník. Ak chcete súbory cookie
odstrániť, môžete to urobiť v nastaveniach svojho prehliadača.
Pamätajte však na to, že bez súborov cookie nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našej
webovej stránky. To, ako odstrániť súbory cookie, sa môže líšiť podľa toho, aký prehliadač
používate. Podrobnejšie informácie nájdete v návode k svojmu prehliadaču.

13. POUŽÍVANIE PLUGINOV SOCIÁLNYCH SIETÍ
Webové stránky našej spoločnosti obsahujú sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu
návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi.
FACEBOOK PLUG IN
- spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304,
USA;
YOUTUBE PLUG IN
- spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska
spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
TWITTER PLUG IN
spravovný spoločnosťou Twitter International Company, an Irish company with its registered office
at One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Ireland.
Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak
nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi
(správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a
prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 25.05.2018 v znení uvedenom na stránkach
internetového obchodu www.arganovyolej.sk a www.pravyarganovyolej.cz .

