Obchodné podmienky Zmluvy o zhotovení diela — fotografií
1. Objednávateľ si u zhotoviteľa objednáva zhotovenie diela — zhotovenie fotografií na účel
súkromného použitia objednávateľa.
2. Autorské práva k fotografiám su majetkom autora diela.

Zásady ochrany osobných údajov
I. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
Prevádzkovateľom: živnosť Alica Blechová, so sídlom: Na vrátkach 5275/999O, 841
01 Bratislava, IČO: 44061811
Osobnými údajmi: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa,
cookies
II. Prevádzkovateľ ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a
rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je
tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov, v
súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
“Nariadenie”);
III. Účastník je fyzickou osobou, ktorá zamýšla uzatvoriť alebo uzatvára
s prevádzkovateľom zmluvu o dielo a v tejto súvislosti si rezervuje termín
prostredníctvom webového rozhrania.

3. Autor je oprávnený prezentovať fotografie verejne ako svoje autorské dielo, a to najmä na svojej
webstránke, sociálnych sieťach a propagačných materiáloch.
4. V prípade, že objednávateľ nesúhlasí s verejným prezentovaním fotografií, ako je to uvedené v bode
3, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi, a uhradiť príplatok 50% z celkovej
ceny dodanej fotografickej služby, ktorá predstavuje kompenzáciu zhotoviteľa za nezverejnenie
fotografií.
5. Zhotoviteľ na základe objednávky, vyplnenej objednávateľom v termíne fotografovania, vystaví
faktúru so splatnosťou do 10 dní. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v dátume splatnosti.
6. Odovzdanie fotografi í prebieha osobne, poštou alebo elektronicky na základe dohody objednávateľa
a zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný hotové fotografie a tovar odovzdať do 14 dní, a to po úhrade faktúry
objednávateľom.
7. V prípade, ak výroba a dodanie objednaného tovaru (fotka na plátne, pozdravy a iné) vyžaduje dlhší
termín, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi a primerane predĺžiť dobu
odovzdania.
8. Ak objednávateľ požaduje expresné spracovanie fotografií do 2 dní, je povinný za túto službu uhradiť
zhotoviteľovi príplatok vo výške 50% z objednaných služieb.

IV. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov za
účelom rezervácie termínu a rokovania o uzatvorení zmluvy o dielo.

9. Zhotoviteľ nie je povinný archivovať fotografie viac ako 2 mesiace po odovzdaní. Zhotoviteľ

V. Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné rezervovať
termín, uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom a poskytnúť služby z nej vyplývajúce.

10. Náhľady, ktoré zhotoviteľ posiela objednávateľovi na výber, nemusia byť všetky fotografie zhotovené
počas fotografovania. O tom, ktoré fotografie budú vo výbere, rozhoduje zhotoviteľ na základe kvality
fotografií a svojich skúseností.

VI. Doba uchovávania údajov je jeden rok. Po uplynutí tejto lehoty Prevádzkovateľ
Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
VII. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné
údaje.
VIII. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému
spracovaniu.
IX. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe
neautomatizovaným spôsobom.
X. Účastník má právo na
a/ odovolanie súhlasu, obmedzenie spracovania alebo vymazanie Osobných
údajov
b/ opravu osobných údajov

nearchivuje zdrojové súbory ani fotografie, ktoré si objednávateľ nevybral z náhľadov.

11. Zhotoviteľ neposkytuje objednávateľovi zdrojové raw súbory, pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak.

Darčekové kupóny a poukazy
1. Plnenie je služba uvedená na Darčekovom voucheri alebo poukaze (ďalej len “poukaz”).
2. Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
3. Klient je prijímateľ poukazu. Môže to byť osoba odlišná od osoby, ktorá poukaz objednala a
zaplatila.
4. Záväzky vyplývajúce z kúpy poukazu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany
zhotoviteľa Klientovi s využitím kupónu, alebo neuplatnením kupónu zo strany Klienta v dobe platnosti
kupónu.

