
PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY 

SPOLOČNOSTI CREATIVE BUSINESS, s.r.o. 

   

Čl. I 

Úvod a upozornenie 
1. Pre účely týchto podmienok prevádzkovateľom webového stránky 

www.creativebusiness.sk je CREATIVE BUSINESS, s.r.o., IČO: 47 

367 377, so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiely:  Sro, 

vložke číslo:  59841/L. 
2. Pre účely týchto podmienok používateľom je každý návštevník webovej 

stránky, teda nie len užívateľ služieb a produktov prevádzkovateľa. 

3. Upozornenie pre používateľov: Vstupom na webovú stránku 
prevádzkovateľa, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete ako 

používateľ, že ste si prečítali a v plnom rozsahu ste porozumeli týmto 
podmienkam používania webovej stránky prevádzkovateľa a zároveň sa 
zaväzujete ich v plnom rozsahu dodržiavať.  

4. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, nenavštevujte a nepoužívajte 
túto webovú stránku. 

Čl. II 

Použitie obsahu webovej stránky 
1. Adresa webovej stránky  a jej obsah (teda všetky informácie, texty, videá, 

fotografie, zvuk, obraz, dizajn, logá, vizualizácie atď.) sú chránené 
autorskými a inými právami duševného vlastníctva. 

2. Je zakázané z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, rozširovať alebo 

napodobňovať texty, zvuk, obraz, logá, grafické prvky bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. 

3. Akékoľvek neoprávnené používanie obsahu  webovej stránky v akejkoľvek 
forme bude porušením príslušných právnych predpisov.v súvislosti s 
vyššie uvedeným. 

4. Prevádzkovateľ poskytuje používateľovi iba nevýhradné právo využívať 
obsah webovej stránky výlučne pre osobnú potrebu a na nekomerčné 
účely. 

5. Otázky týkajúce sa využívania obsahu webovej stránky prevádzkovateľa je 
potrebné adresovať na adresu jeho sídla: Štúrova 1036/32, 031 01 

Liptovský Mikuláš 
6. V prípade porušenia týchto podmienok je prevádzkovateľ oprávnený 

okrem vyvodenia zodpovednosti z porušenia príslušných platných 

právnych predpisov voči používateľovi zrušiť registráciu takéhoto 
používateľa a vyžadovať od neho okamžité zničenie neoprávnene 
prevzatého a používaného obsahu webovej stránky prevádzkovateľa. 

 
Čl. III 

Právna zodpovednosť 
1. Poskytovanie platených produktov a služieb sa riadi všeobecnými 

obchodnými podmienkami zverejnenými na webovej stránke 

prevádzkovateľa a zapracovanými do príslušných elektronických 
formulárov.  

http://www.creativebusiness.sk/
http://www.zakon.sk/obchodne-podmienky.xhtml
http://www.zakon.sk/obchodne-podmienky.xhtml


2. Prevádzkovateľ webovej stránky má právo kedykoľvek meniť a mazať 

akýkoľvek jej obsah, a to z dôvodu aktualizácie, odstránenia spornej 
informácie, alebo aj bez udania dôvodu. Každý používateľ webovej stránky 

berie túto skutočnosť na vedomie. 
3. Všetky informácie zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa majú 

len informotívny charakter a sú určené verejnosti, teda nie len informácie 

o aktuálnej ponuke platených produktov a služieb prevádzkovateľa. 
 

Čl. IV 
Obmedzenie právnej zodpovednosti 

1. Všetky informácie (vrátane článkov, videí a iných príspevkov), ktoré sú 
zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa majú len informotívny 

charakter a sú určené verejnosti, teda nie len informácie o aktuálnej 
ponuke platených produktov a služieb prevádzkovateľa. 

2. Prevádzkovateľ webovej stránky, jeho dodávatelia (terajší či budúci) a  

tretie osoby uvádzané na tejto stránke, ktorých odborné články, resp. iné 
druhy príspevkov sú na stránke zverejnené: 

 nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť jej obsahu,  

 nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody alebo iné 

ujmy, ktoré by mohli používateľom alebo iným tretím stranám 
vzniknúť, resp. vznikli na základe využitia alebo implementácie 
informácií, ktoré sú súčasťou obsahu webovej stránky 

prevádzkovateľa, 

 nezodpovedajú za škodu a inú ujmu vrátane straty dát, ktorá môže 

vzniknúť, resp. vznikla používateľom v súvislosti s pripojením a/alebo 
využívaním webovej stránky prevádzkovateľa (jej obsahu) a ani za 

škodu, ktorá by mohla vzniknúť, resp. vznikla na počítači, resp. inom 
technickom zariadení, prostredníctvom  ktorého sa používateľ snažil 
vstúpiť na webovú stránku prevádzkovateľa, 

 nezaručujú možnosť pripojenia a bezchybného fungovania webovej 
stránky a nemôžu zodpovedať ani za akékoľvek priame alebo 

nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa 
k webovej stránke prevádzkovateľa.  

3. Každý používateľ webovej stránky prevádzkovateľa berie na vedomie, že 
využíva jej obsah na vlastné riziko. 

  

Čl. V 

Používanie obsahu webovej stránky prevádzkovateľom 
Prevádzkovateľ a tiež ním preukázateľne poverené osoby môžu kopírovať, 
zverejňovať, začleňovať a inými spôsobmi používať obsah webovej stránky na 

komerčné i nekomerčné účely. Avšak zakazuje sa zverejňovať alebo prenášať 
na webovú stránku prevádzkovateľa protiprávny, výhražný, vulgárny, 

pornografický alebo iný protiprávny obsah. 
  

Čl. VI 

Komunikácia 
1. Prevádzkovateľ má právo odstraňovať akékoľvek správy, dotazy, otázky 

ako aj maily, ktorých obsah je podľa prevádzkovateľa urážajúci, výhražný, 



vulgárny, inak neprijateľný alebo poškodzuje dobré meno 

prevádzkovateľa. 
2. Prevádzkovateľ v závažných prípadoch uvedených v bode 1. sa obráti na 

príslušné orgány. 
ČL. VIII 

Prepojenie s webovými stránkami prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ umožňuje vytvárať prepojenia na jeho webovú stránku aj z 
iných webových stránok, avšak len za podmienky striktného dodržiavania  
pravidiel upravených v článku IX a v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky.  
Čl. IX 

Pravidlá prepájania s webovou stránkou 
Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou 
prevádzkovateľa: 

 môže byť prepojená s obsahom www.creativebusiness.sk, ale nemôže ho 
kopírovať, 

 nemôže uvádzať ani naznačovať, že prevádzkovateľ schvaľuje činnosti 
určitého subjektu , 

 nemôže zverejňovať, ani inak rozširovať nepravdivé informácie o 
produktoch, službách a činnosti prevádzkovateľa, 

 nemôže používať logo prevádzkovateľa bez predchádzajúceho 
preukázateľného súhlasu, 

 nemôže ponúkať obsah, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí 
na základe rasy, etnika, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo 

veku, ako aj obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný 
a kontroverzný. 

Čl. X 
Registrácia používateľa 

1. Pre marketingové účely voči používateľom sa zo strany prevádzkovateľa 

vyžaduje registrácia na webovej stránke. Registrácia je dobrovoľná. 
2. Čo sa týka ochrany osobných údajov (informovanie o spracúvaní 

osobných údajov pred ich získaním od dotknutej osoby a súhlas so 
spracovaním osobných údajov) je zapracovaná priamo v tomto formulári.  

3. Používateľ, ktorý sa rozhodne zaregistrovať pre marketingové účely, je 

povinný uvádzať do formulára správne a pravdivé údaje. Ak uvedie 
používateľ do formulára nesprávne údaje, je povinný po zistení tejto 
skutočnosti bezodkladne informovať o tom prevádzkovateľa (písomne na 

adresu sídla: Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš alebo na 
mailovú adresu: info@creativebisiness.sk). Ak uvedie používateľ 

nepravdivé údaje, prevádzkovateľ ich považuje za pravdivé, kým sa 
nepreukáže opak. 

4. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že sa spracúvajú aktuálne údaje a za tým 

účelom môže kedykoľvek pristúpiť k overeniu zadaných údajov a osloviť 
používateľa (na známu poštovú adresu alebo mailovú adresu). 

5. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dodržiava zákon č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. Pri dobrovoľnej registrácii používateľ zároveň dáva prevádzkovateľovi 
súhlas aj so zasielaním informácií prostredníctvom e-mailu.  

http://www.epi.sk/
mailto:info@creativebisiness.sk


   

Čl. XI 

Používatelia a ochrana ich súkromia 
1. Používanie súborov cookie je upravené v samostatnom dokumente 

„Zásady používania súborov cookie“ zverejnenom na webovej stránke 

prevádzkovateľa. 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uvedené zásady meniť.  

3. „Zásady používania súborov cookie“ sú neoddeliteľnou súčasťou týchto 
Podmienok používania webovej stránky. 

Čl. XII 

Inzercia a reklama 
1. Inzercia a reklamné služby na webovej stránke sú zabezpečované na 

základe individuálnych dohôd uzavretých medzi prevádzkovateľom 
a záujemcom o uvedené služby.  

2. Čo sa týka zodpovednosti za obsah reklamy, platí že prevádzkovateľ 

nezodpovedá za obsah. 
3. Každý používateľ svojím konaním, teda tým že navštevuje a využíva 

webovú stránku, vlastne prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej 

reklamy. 
4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zobrazovanej reklamy. 
  

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 
1. Prevádzkovateľ má právo meniť a dopĺňať tieto podmienky.  

2. Súhlas so zmenenými a doplnenými podmienkami používateľ vyjadrí tým, 
že i naďalej navštevuje a využíva webovú stránku. 

3. Sledovať zmeny a doplnenia týchto podmienok je v záujme každého 

používateľa, nakoľko podmienky sú pre používateľov záväzné.  

 

Podmienky aktuálne od 1. 1. 2016 

 
 


