Všeobecné podmienky
0. Úvod
0.1. eTreningy.sk sú internetová služba ktorú prevádzkuje spoločnosť IT Helps, s.r.o., so
sídlom Dohňany 298, Dohňany 020 51, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29430/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
0.2. Užívateľmi služby eTreningy.sk sú:


Športové kluby, prevádzkovatelia športovísk a iné osoby organizujúce
športové aktivity (ďalej len „Kluby“)



Osoby využívajúce službu eTreningy.sk na prihlasovanie na športové aktivity
vytvorené Klubmi. (ďalej len „Užívatelia systému“)

0.3. Tieto obchodné podmienky upravujú používanie služby eTreningy.sk, vrátane
prevádzkovania internetovej stránky www.etreningy.sk (ďalej len „Webové sídlo“)
0.4. Tieto podmienky obsahujú:
1. všeobecné podmienky služby eTreningy.sk,
2. súhlas so spracovaním osobných údajov.
1. Všeobecné podmienky služby eTreningy.sk
1.1. Predmet zmluvy
1.1.1. Služba eTreningy.sk je nástrojom pre športové kluby a športoviská
prostredníctvom ktorého môžu organizovať agendu súvisiacu s prevádzkou
športového klubu resp. s prevádzkovaním športoviska najmä vypisovanie
tréningov, správu poplatkov za tréningy a hromadné informovanie.
1.1.2. Prevádzkovateľ je zodpovedný iba za funkčnosť systému. Obsah systému
tvoria jednotlivé Kluby samé. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie ktoré
do systému zadávajú Kluby . Za správnosť informácii o účasti na tréningoch ako
aj za informácie o zaplatených poplatkoch zodpovedajú výlučne Kluby.
1.1.3. Právo Užívateľa systému na užívanie služby eTreningy.sk je viazané na
existenciu vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klubom.
1.1.4. Služba eTreningy.sk je po uplynutí skúšobnej doby 3 mesiace spoplatnená.
Poskytovanie služby sa viaže na riadne zaplatenie poplatku za užívanie v zmysle
cenníka uverejneného na Webovom sídle.
1.2. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.2.1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
1.2.1.1.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Klubom službu vyšpecifikovanú

v bode 1.1 Predmet zmluvy.
1.2.1.2.

Prevádzkovateľ má právo na odmenu v zmysle cenníka dostupného na

Webovom sídle.
1.2.1.3.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov v systéme. Za

správnosť údajov zodpovedajú Kluby.
1.2.1.4.

Prevádzkovateľ sa nezúčastňuje finančných transakcii medzi

Užívateľom systému a Klubom.
1.2.2. Práva a povinnosti Klubu
1.2.2.1.

Klub má právo na poskytnutie služby v zmysle bodu 1.1. Predmet

zmluvy.
1.2.2.2.

Klub má povinnosť platiť odmenu Prevádzkovateľovi za služby

v zmysle cenníka uverejneného na Webovom sídle.
1.2.2.3.

Klub zodpovedá za správnosť údajov ktoré do systému zadáva.

1.2.3. Práva a povinnosti Užívateľa systému
1.2.3.1.

Užívateľ systému má právo využívať služby počas trvania zmluvy

medzi Prevádzkovateľom a Klubom.
1.2.3.2.

Užívateľ systému má právo požadovať vymazanie svojho užívateľského

účtu po skončení využívania služby.
1.2.3.3.

Užívateľ systému využíva službu vo vzťahu k Prevádzkovateľovi

bezplatne.
1.2.3.4.

Dobíjanie kreditu je výlučnej kompetencii klubov. Prevádzkovateľ

nezodpovedá za správu kreditov v systéme. Prevádzkovateľ nezodpovedá za
pohľadávky Užívateľov systému voči Klubom ani naopak.
1.3. Balíčky služieb
1.3.1. Prevádzkovateľ rozdelil služby podľa počtu Užívateľov systému a počtu
tréningov na Baličky.
1.3.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zverejňovať balíčky služieb, ich obsah a ceny na
Webovom sídle služby.
1.3.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať kluby o akejkoľvek zmene v rozsahu
alebo v cene balíčku najneskôr 15 dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca,
v ktorom sa má takáto zmena uplatniť.
1.4. Ostatné ustanovenia

1.4.1. Táto zmluva vzniká súhlasom zmluvných strán s obchodnými podmienkami
a je uzavretá na dobu neurčitú.
1.4.2. Strany sa dohodli, že spravuje zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodným
zákonníkom bez ohľadu na to, povahu druhého účastníka zmluvného vzťahu.
1.4.3. Táto zmluva zaniká vypovedaním zmluvy jednou zo strán. Výpovedná lehota
v prípade výpovede jednej zo zmluvných strán je 1 mesiac.
1.4.4. Obojstrannou dohodou zmluvných strán.
1.4.5. V prípadoch upravených v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Z.z.)
1.4.6. Odstúpením od zmluvy:
a. V prípade omeškania Klubu s poplatkom presahujúcom 15 dní.
b. V prípade výpadku služby počas obdobia presahujúceho 30 dní.
c. V prípade, že Klub zdieľa v systéme obsah, ktorý je v rozpore s právnymi
predpismi SR alebo v rozpore s dobrými mravmi.
d. V prípade, že Klub nesúhlasí so zmenou Všeobecných obchodných
podmienok alebo so zmenou rozsahu služieb poskytovaných v rámci ním
užívaného balíčku.

2 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto spoločnosti IT Helps, s.r.o. udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov
v rozsahu meno a priezvisko ako aj na spracovanie kontaktných údajov (e-mailovú adresu
a číslo telefónu) v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť IT
Helps, s.r.o. má oprávnenie na spracovanie osobných údajov v rozsahu potrebnom pre
vedenie databázy užívateľov služby eTreningy.sk a pre poskytovanie služby eTreningy.sk,
teda na poskytovanie systému prihlasovania na športové aktivity ako aj vedenie evidencie
o kreditoch pripísaných užívateľom v tomto systéme.
Spoločnosť IT Helps, s.r.o., sa zaväzuje pri spracovávaní vyššie uvedených údajov
postupovať v súlade s platnou legislatívou. IT Helps, s.r.o. neposkytne osobné údaje
užívateľa tretím osobám, okrem iných užívateľov eTreningy.sk a to v rozsahu nevyhnutnom
pre poskytovanie tejto služby.
Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Užívateľ má právo svoj súhlas s poskytnutím
svojich osobných údajov kedykoľvek písomne alebo elektronicky prostredníctvom emailovej

správy odvolať, a to na poštovú adresu alebo email Spoločnosti, ktoré sú uvedené
v kontaktoch na stránkach etreningy.sk.

