
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky
 Prvoradým záujmom je vzájomná spokojnosť.
 Vychádzam z obojstranného dobrého úmyslu.
 Nákup v mojej internetovej galérii sa riadi všeobecnými obchodnými 

podmienkami Slovenskej republiky
 Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné 

podmienky pre dodávku výrobkov vyhlásených predávajúcim.

Objednávanie výrobkov
 Predávajúci sa zaväzuje dodať výrobky len v bezchybnom stave.
 Všetky výrobky sú vyrobené ako jedinečné originálne kúsky.,V prípade záujmu

o vyšší počet Vám vyrobím výrobok čo najviac podobný.
 Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uviesť pravdivé informácie o adrese a 

emailovej adrese,
 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť a prevziať objednané výrobky.
 V prípade neprevzatia výrobkov kupujúcim doručených na dobierku mu ďalšie 

výrobky dodáme len pri platbe vopred.

Dodacia doba, cena a spôsob dopravy
 Predávajúci sa zaväzuje dodať výrobky v čo najkratšom čase od zaplatenia, 

alebo podľa dohody. V prípade posielania výrobkov na dobierku v čo 
najkratšom čase od objednania, alebo podľa dohody.

 Výrobky posielam slovenskou poštou doporučene, slovenskou poštou na 
dobierku

Na záver
 Poteší ma, keď budete spokojní a moja tvorba Vám urobí radosť.

   

Údaje o mne:

Katarína Revová
Matúšova 29
811 04 Bratislava
Slovenská Republika

Nie som plátcom DPH.

DIČ: 1026272797



Ochrana osobných údajov
 

1.1 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu, alebo registrácie na stránkach 
čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby 
predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené 
vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo 
všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že 
dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj 
s cezhraničným prenosom osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy 
medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných 
dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. 
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a 
nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu 
spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s
ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci 
odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od 
doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

  

1.2. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje 
bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1.1. týchto podmienok.

 

1.3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude 
spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý 
neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich 
nebude obchádzať.

 

1.4. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže 
podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie 
konania o ochrane osobných údajov.
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