
PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK ECOMMERCE BRIDGE

https://www.ecommercebridge.sk/

s účinnosťou od 1.12.2022

Internetový magazíne Ecommerce Bridge je online médium pre e-shopy, marketérov a
všetkých fanúšikov ecommerce. Nájdete tu novinky, trendy, videorozhovory, podcasty a
odborné články od profesionálov z brandže.

(ďalej len „Internetové stránky“).

Prečítajte si, prosím, pozorne tieto podmienky používania, ktoré upravujú používanie
týchto Internetových stránok (ďalej len „Podmienky používania“). Užívaním týchto
Internetových stránok súhlasíte s týmito Podmienkami používania bez akýchkoľvek
výhrad.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s používaním týchto Internetových stránok,
nás môžete kontaktovať emailom na polgari@leadmedia.sk.

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je:

Obchodné meno: Lead Media  s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: Karpatská 3091/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811

05

IČO: 47 726 601

Telefónne číslo/e-mail/fax: +421 911 122 199

Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu:  Štefan Polgári

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: polgari@leadmedia.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)



PRÍSTUP NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

Pre prístup na tieto Internetové stránky a pre ich používanie musíte byť dospelá osoba
podľa slovenského právneho poriadku. Ak ste maloletá osoba, môže byť vyžadovaný
predchádzajúci súhlas rodičov pre prístup na tieto Internetové stránky.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Kvalitu obsahu a užívania internetových stránok zabezpečujeme neustálou investíciou
do vývoja a ich skvalitňovania. Internetové stránky a všetky prvky, ktoré obsahujú (napr.
značky, obrázky, texty, videá a pod.) sú chránené právami duševného vlastníctva a
jedná sa spravidla o autorské diela podľa zákona č. Autorský zákon 185/2015, v znení
neskorších predpisov. Akékoľvek používanie, rozmnožovanie či zobrazovanie týchto
Internetových stránok (alebo ich časti) v akomkoľvek médiu na iné ako osobné účely, je
zakázané.

Prostredníctvom týchto Internetových stránok Vám môžeme poskytnúť obsah, ktorý si
môžete stiahnuť (ďalej len „Obsah na stiahnutie“) výhradne pre vaše osobné a
súkromné   potreby. Akékoľvek iné rozmnožovanie, zobrazovanie, upravovanie či šírenie
týchto Internetových stránok je zakázané. Sťahovaním či užívaním Obsahu na
stiahnutie súhlasíte s jeho užívaním v súlade s týmito Podmienkami používania.

Nie ste oprávnení tieto Internetové stránky používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý by
mohol poškodiť česť, povesť či práva akýchkoľvek tretích osôb v súlade s podmienkami
uvedenými nižšie.

Použitie autorských diel publikovaných na Internetových stránkach v hromadných
oznamovacích prostriedkoch vrátane použitia na spravodajské účely je zakázané s
výnimkou prípadov, keď na takéto použitie dáme výslovný súhlas.

V prípade, že užívateľ umiestni na Internetové stránky obsah v súlade s týmito
Podmienkami používania alebo pokiaľ nám poskytne prostredníctvom Internetových
stránok obrazový, zvukový, textový alebo audiovizuálny materiál, udeľuje tým užívateľ
Ecommerce Bridge licenciu na použitie takého obsahu resp. materiálu, pokiaľ tento
materiál spĺňa znaky autorského diela, alebo je inak chránený autorským zákonom, na
jeho publikáciu na príslušných Internetových stránkach a udeľuje Ecommerce Bridge
právo spojiť tento materiál s iným dielom či materiálom a upraviť ho pre účely publikácie
na Internetových stránkach. Užívateľ je povinný poskytnúť Ecommerce Bridge resp.
umiestniť na Internetových stránkach iba taký obsah či materiál, vo vzťahu ku ktorému
je oprávnený poskytnúť Ecommerce Bridge práva uvedené v tomto odseku. V prípade
porušenia tejto povinnosti zodpovedá užívateľ Ecommerce Bridge za prípadnú
spôsobenú škodu.



HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Ecommerce Bridge na týchto stránkach uvádza hypertextové odkazy (ďalej len „linky“)
na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky
opúšťate naše Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto
odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne
nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a
nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

ZMENY PODMIENOK

Ecommerce Bridge je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť
funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre
dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok, bez predchádzajúceho upozornenia.

Ecommerce Bridge si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto
podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať
a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím tieto naše Internetové
stránky opustite.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Lead Media s.r.o. Vás informuje o v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom platnom znení
(ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov (ďalej iba „Nariadenie“).

Lead Media s.r.o. Vás informuje, že za podmienok stanovených v Nariadení, máte voči
Spoločnosti:

1) právo na výmaz svojich Osobných údajov;

2) právo na prístup ku svojim Osobným údajom;

3) právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich Osobných údajov v
prípade, že:

a) popierate presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť
mohla presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz Osobných údajov a žiadate namiesto
toho o obmedzenie ich použitia;



c) Spoločnosť už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich
požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) Ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude
overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými
dôvodmi;

4) právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte;

5) právo poznať povahu automatizovaného spracovania Osobných údajov v
súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania
vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv
a právom chránených záujmov;

6) právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na
automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás
právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka, ak sa toto
rozhodnutie netýka plnenia Zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou;

7) právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia
zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva
a slobody. Takéto porušenie je Spoločnosť povinná Vám bez zbytočného odkladu
oznámiť.

Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu
Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti,
námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho
marketingu.

Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.

Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Spoločnosť písomne na adrese
jej sídla alebo na emailovej adrese polgari@leadmedia.sk.

Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné
údaje tretím stranám na ich marketingové účely.



SÚBORY COOKIES

Internetová stránka Ecommerce Bridge používa niektoré analytické a štatistické
nástroje, ktoré môžu používať súbory cookies. Detailný prehľad a možnosti správy
cookies nájdete v okne, ktoré sa zobrazuje pri prvom vstupe na webovú stránku
Ecommerce Bridge.

Cookies je tiež možné deaktivovať vo vašom prehliadači alebo použiť niektoré z
rozšírení určené blokovanie špecifických cookies.

ROZHODUJÚCE PRÁVO

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z
akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či
vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.

Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z
podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd
v Slovenskej republike.

V Bratislave dňa 1.12.2022


