
REAL PRESS s.r.o P.O.BOX 3, 820 18 Bratislava

Kontakt: office@realpress.sk
www.realpress.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY REAL PRESS s.r.o.  
pre predplatné, súťaže a iné akcie a projekty

Kedy platia tieto obchodné podmienky

Toto sú obchodné podmienky spoločnosti REAL PRESS s.r.o., IČO 52 218 511, so sídlom 29. augusta 2275/18, 811 08 
Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 135921/B 
(ďalej len REAL PRESS alebo My).

Obsah obchodných podmienok tvorí súčasť zmluvy, ktorú s Vami REAL PRESS uzatvára v nasledujúcich prípadoch: 

1. pokiaľ si u nás alebo našich partnerov objednáte časopis, ktorý vydávame, formou predplatného alebo 
jednotlivo, alebo si od nás stiahnete obsah súvisiaci s tematikou časopisu – platený aj neplatený časopis alebo iný 
obsah (ďalej len Časopisy a ďalší obsah).

2. pokiaľ sa zúčastníte súťaže alebo inej akcie, ktorú organizujeme a ktorá spravidla súvisí s tematikou nášho 
časopisu /ďalej len Akcia),

3. pokiaľ používate internetové stránky, ktoré prevádzkujeme a ktoré spravidla súvisia s tematikou nášho časopisu,

4. pokiaľ používate naše profily na sociálnych sieťach, ktoré spravidla súvisia s tematikou nášho časopisu alebo s 
niektorou našou Akciou,

5. pokiaľ sa prihlásite k odberu našich newsletterov.

Tým, že si objednáte Časopisy a ďalší obsah, zúčastníte sa našej súťaže alebo inej Akcie, alebo používate našu 
webovú stránku alebo naše profily na sociálnych sieťach, alebo si objednáte náš newsletter, stávate sa naším 
zákazníkom a náš vzájomný vzťah sa riadi týmito obchodnými podmienkami a, pokiaľ existujú, potom aj 
podrobnejšími podmienkami pre danú súťaž alebo inú Akciu /Podmienky Akcie) alebo pre danú webovú stránku. V 
prípade nezrovnalostí majú prednosť Podmienky Akcie alebo podmienky konkrétnej webovej stránky pred týmito 
obchodnými podmienkami.

Kto môže byť naším zákazníkom

Naším zákazníkom môžu byť iba ľudia starší ako 18 rokov bez obmedzenia svojprávnosti a ďalej spoločnosti, za 
ktoré koná oprávnená osoba. Pokiaľ nespĺňate tieto podmienky, nesmiete si objednať predplatné, zúčastniť sa 
súťaže ani inej Akcie. Podmienky Akcie môžu stanoviť iný vekový limit a ďalšie podmienky účasti. Používať naše 
webové stránky a profily na sociálnych sieťach môžete používať už od veku 15 rokov, ale nesmiete sa registrovať, 
pokiaľ Vám nebolo 18 rokov. Podmienky webovej stránky môžu stanoviť iný vekový limit a ďalšie podmienky 
registrácie. Súťaží sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby, nie spoločnosti.
Pred objednaním Časopisu a ďalšieho obsahu, prihlásením alebo účasťou na Akcii a pred použitím webovej 
stránky sa musíte zoznámiť s obchodnými podmienkami, našimi Zásadami ochrany súkromia, ktoré sú dostupné 
na webovej stránke www.realpress.sk a s podmienkami Akcie alebo inými podrobnými podmienkami, pokiaľ sa na 
danú Akciu, webovú stránku vzťahujú.
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Osobné údaje ďalších osôb

Pri poskytovaní služieb pracujeme s Vašimi osobnými údajmi a môžeme pracovať aj s osobnými údajmi ďalších 
osôb, pokiaľ nám takéto údaje poskytnete (napríklad u predplatného ako darček). V tom prípade musíte zaistiť, aby 
sa aj tieto osoby oboznámili s našimi Zásadami ochrany súkromia.

Fotky a iné príspevky, informácie od Vás a záznamy z Akcií a prípravy článku

Pokiaľ nám v súvislosti s užívaním našich služieb dobrovoľne poskytnete akékoľvek informácie alebo iné príspevky 
(napríklad fotky alebo dopisy s vašimi príbehmi, alebo fotky ďalších osôb), vrátane príspevkov chránených 
autorským právom a príspevkov, ktoré obsahujú osobné údaje, potom súhlasíte s tým, aby sme tieto príspevky 
použili pri poskytovaní našich služieb, vrátane toho, že ich môžeme uverejniť vrátane osobných údajov, ktoré sú 
uvedené v príspevku. Spolu s príspevkom môžeme uverejniť aj Vaše krstné meno a obec, v ktorej bývate. Nebudeme 
ale uverejňovať Vaše ostatné identifikačné údaje okrem údajov v príspevku, bez toho, aby sme sa na tom výslovne 
dohovorili, a ďalej obmedzíme použitie Vašich príspevkov, pokiaľ nám pri ich poskytnutí vyslovene poviete, že ich 
môžeme použiť iba určitým spôsobom. Pokiaľ je súčasťou príspevku fotografia alebo osobné údaje inej osoby, 
potom nám takýto príspevok môžete poskytnúť iba v prípade, že táto osoba súhlasila so zverejnením fotografie 
alebo osobných údajov a oboznámila sa s našimi Zásadami ochrany súkromia a týmito obchodnými podmienkami.
Pokiaľ sa zúčastníte našej Akcie, môžeme Vás vyfotografovať, nafilmovať aj nahrať a takýto záznam môžeme použiť 
pri poskytovaní našich služieb, vrátane toho, že ho môžeme aj uverejniť. Ak to bude možné, budeme sa Vás snažiť o 
vytvorení záznamu informovať aj na mieste akcie.

Pokiaľ nám pre prípravu článku dobrovoľne poskytnete informácie alebo iné príspevky a umožníte nám urobiť si 
fotografie a iné záznamy, potom súhlasíte, že tieto príspevky a záznamy môžeme použiť pri poskytovaní našich 
služieb, najmä pri príprave, vydaní a propagácii článku, a to aj opakovane. Okrem toho môžeme u záznamu uviesť 
aj ďalšie informácie, ktoré ste nám pri príprave článku povedali, najmä Vaše meno, zamestnanie a obec, v ktorej 
žijete.

Pokiaľ nám pri príprave článku umožníte zaznamenať iné osoby, veci, priestory, potom nám tým potvrdzujete, že 
zaznamenané osoby a osoby, ktoré prípadne vykonávajú k zaznamenaným veciam alebo priestorom akékoľvek 
práva, súhlasia so záznamom a jeho použitím v rovnakom rozsahu ako vy a musíte zaistiť, aby sa tieto ďalšie osoby 
oboznámili s našimi Zásadami ochrany súkromia a týmito obchodnými podmienkami.

Vami poskytované informácie musia byť pravdivé a nezavádzajúce.

Príspevky a záznamy môžeme použiť opakovane, môžeme ich upraviť alebo ich nemusíme vôbec použiť. Konkrétne 
článok a súvisiace informácie, materiály a záznamy môžeme publikovať aj vo viacerých časopisoch a online 
prostredníctvom našich webových stránok alebo profilov na sociálnych sieťach alebo iným obdobným spôsobom.
Pokiaľ sú poskytnuté materiály chránené ako duševné vlastníctvo, udeľujete nám ich poskytnutím nevýhradnú, 
bezplatnú a časovo a miestne neobmedzenú licenciu k tomu, aby sme ich mohli použiť podľa týchto obchodných 
podmienok a prípadne tak, ako si zjednáme. V podmienkach Akcie si môžete dojednať podrobnejšie podmienky a 
licencia môže byť zjednaná aj ako výhradná.

Za poskytnuté materiály ani informácie ani za vytvorenie záznamu nemáte Vy ani žiadne iné osoby nárok na žiadnu 
odmenu, iba ak by sme si to vopred výslovne dojednali.

Základné pravidlá súťaží a iných Akcií
Podmienky Akcie môžu mať aj podobu jednoduchých pravidiel pre určenie výhercu, napísaných v časopise, 
webovej stránke alebo prostredníctvom profilu na sociálnej sieti.
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Niektoré Akcie organizujeme spolu s partnermi uvedenými v Podmienkach Akcie (každý z nich ďalej iba partner). 
V tomto prípade ste povinní sa pred registráciou a účasťou na Akcii zoznámiť aj s prípadnými obchodnými 
podmienkami všetkých Partnerov a ich zásadami ochrany osobných údajov.

Výhercu súťaže môžeme vyhlásiť oznámením v časopise, v ktorom bola súťaž vyhlásená alebo propagovaná a na 
akýchkoľvek našich webových stránkach, profiloch na sociálnych sieťach alebo iným podobným spôsobom. Pokiaľ 
v Podmienkach akcie neuvádzame niečo iné, uverejníme u výhercu celé jeho meno, priezvisko a obec. Rovnakým 
spôsobom môže výhercu uverejniť aj Partner súťaže. V prípade, že sa v priebehu Akcie zmenia informácie, ktoré ste 
nám v súvislosti s Akciou poskytli, ste povinní nám zmenu oznámiť.

Môžeme kedykoľvek zmeniť podmienky alebo pravidlá akejkoľvek Akcie, najmä súťaže, prípadne Akciu čiastočne 
alebo úplne zrušiť, prerušiť alebo predĺžiť čas trvania Akcie, a to bez udania dôvodu. Žiadny účastník nemá v takom 
prípade nárok na akékoľvek odškodnenie alebo vysporiadanie.

Sme oprávnení kontrolovať podmienky pre účasť na Akcii. V prípade sporu sme oprávnení posúdiť a s konečnou 
platnosťou rozhodnúť konečné poradie v súťaži.

Pri účasti na Akcii sa musíte správať tak, aby Vám ani nikomu inému nevznikla žiadna ujma. 

Účasť v súťaži ani inej Akcii nezaručuje výhru, ani nie je možné domáhať sa výhry právnou cestou.

Nemáme zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizácii súťaže ani inej Akcie a nezodpovedáme za 
žiadnu ujmu spôsobenú účasťou v súťaži ani inej Akcii ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

Z každej súťaže aj inej Akcie sú vylúčené osoby v pracovnom, dodávateľskom alebo obdobnom vzťahu k REAL 
PRESS s.r.o., Partnerom danej súťaže alebo Akcie a k ďalším subjektom povereným organizovaním súťaže alebo inej 
Akcie alebo plnením výhry v tejto súťaži, a ďalej osoby, ktoré sú osobami blízkymi ku ktorejkoľvek z týchto osôb.

Výhry v súťažiach nie sú prenositeľné, iba ak s tým súhlasí REAL PRESS s.r.o.

Výhra je poskytovaná vo forme plnenia zo strany Usporiadateľa/Organizátora alebo prípadných Partnerov.

Informácie o skončení predplatného

Pri skončení doby predplatného Vás budeme informovať o tom, že Vám predplatné končí a ako si ho môžete 
obnoviť.

Zasielanie noviniek

Vám, ako našim zákazníkom, budeme zasielať novinky a ponuky ohľadom našich služieb a produktov podobné tým, 
ktoré využívate alebo ste v minulosti využívali. Pokiaľ ste nám k tomu dali súhlas, budeme Vám zasielať aj novinky 
a ponuky ohľadom ďalších služieb a produktov a ďalej ponuky ohľadom služieb a produktov našich partnerov. 
Novinky a ponuky sa budeme snažiť vyberať tak, aby pre Vás boli zaujímavé. Pokiaľ sa z odberu odhlásite, zasielanie 
ukončíme.
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Poučenie pre spotrebiteľov

Spotrebiteľom je každý, kto využíva naše služby mimo svojho podnikania. REAL PRESS je podnikateľom, ako 
spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili na základe týchto obchodných podmienok, 
bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Pokiaľ chcete od zmluvy odstúpiť, môžete použiť tento formulár pre 
odstúpenie: „Oznámenie o odstúpení od zmluvy. Oznamujem týmto, že odstupujem od ... (predplatného časopisu – 
doplňte názov / účasti na Akcii – doplňte Akciu. Ďalej uviesť Vaše meno, adresu a podpíšte sa).

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv spotrebiteľa: REAL PRESS s.r.o., P.O.BOX 3, 820 18 Bratislava, e-mail: office@
realpress.sk

Pokiaľ vznikne akýkoľvek spor medzi spotrebiteľom a REAL PRESS, ktorý sa nepodarí urovnať zmierom, môže 
sa spotrebiteľ domáhať mimosúdneho riešenia sporu u Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá je príslušným 
subjektom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.

Ochrana a dostupnosť našich služieb

Obsah aj podoba časopisov, Akcií, webových stránok, profilov na sociálnych sieťach a prípadných ďalších projektov 
sú chránené autorským právom. Nesmiete robiť nič, čo by mohlo Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene 
zasahovať alebo použiť takýto obsah alebo podobu alebo čo by mohlo obmedziť alebo ohroziť prevádzku našich 
projektov. REAL PRESS negarantuje žiaden konkrétny rozsah ani dostupnosť svojich projektov. Pri obmedzení alebo 
prerušení prevádzky alebo iných technických ťažkostiach nášho projektu Vám neprináleží žiadna náhrada ujmy.

Zmeny obchodných podmienok a záverečné ustanovenia

Zakaždým, keď sa zúčastníte našej akcie, používate našu webovú stránku, profil na sociálnych sieťach alebo 
si objednáte ďalší Časopis a ďalší Obsah alebo predĺžite predplatné, súhlasíte tým s aktuálnym znením týchto 
obchodných podmienok.

REAL PRESS môže tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť aj jednostranne v celom rozsahu, pokiaľ Vám 
zmenu oznámi na svojej internetovej stránke alebo e-mailom. Zmena je účinná uplynutím 14 dní od oznámenia. 
Pokiaľ so zmenou nesúhlasíte, môžete kedykoľvek po oznámení zmeny vypovedať zmluvu s nami ku dňu účinnosti 
zmeny obchodných podmienok.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami, sa riadia 
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok alebo Podmienok Akcie neplatným 
alebo neúčinným, potom namiesto týchto neplatných ustanovení nastúpi také ustanovenie, ktorého zmysel sa čo 
najviac približuje účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého 
ustanovenia iba vo vzťahu k určitému subjektu alebo k určitej skupine subjektov nie je dotknutá platnosť a účinnosť 
týchto ustanovení voči iným subjektom.

Obchodné podmienky platné od 1.5.2019


