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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre E-SHOP 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SANIMA TRADE, s.r.o. pre e-shop 
www.strecovefolie.sk 

 

Včasné a pohodlné vybavenie Vašich objednávok a Vaša spokojnosť je naším cieľom. V prípade, 
že nastanú komplikácie, postupujeme podľa nasledovných obchodných podmienok. Sme ústretoví 

ku komunikácii, napíšte nám na dorusiak@strecovefolie.sk. 
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 1  Všeobecné ustanovenia 

 1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti  kupujúceho 
a predávajúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv cez e-shop, teda internetový obchod, 

spoločnosti Sanima Trade umiestnený na internetovej stránke www.strecovefolie.sk 
umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného na uvedenej stránke. 

 1.2  Predávajúci je spoločnosť Sanima Trade, s.r.o. so sídlom Muškátová 22, 821 01 Bratislava, 
IČO: 48 028 959, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 
č.: 102214/B, DIČ: 2024186021 (ďalej len „Sanima Trade“). 

 1.2.1  Kontaktné údaje predávajúceho: 

email: dorusiak@strecovefolie.sk 

telefón: +421 905 723 077 

poštová adresa: Muškátová 22, 821 01 Bratislava 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Fio banka, a.s. 

IBAN:  SK2883300000002401038164 BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX 

 1.2.2  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát pre Bratislavský kraj - Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. 
č. 02/58 272 172, 02/58 272 104, fax č. 02/58 272 170, Odbor ochrany spotrebiteľa – 
internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet – 
tel. č. 02/58 272 159,kontakt cez web: www.soi.sk/sk/kontakt.soi. 
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 1.3  Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila 
záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou Sanima Trade kúpnu zmluvu 
ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop 
odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Sanima Trade. Za kupujúceho ako 
právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca. 

 1.4  Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov 
predávajúceho umiestnených v e-shope na internetovej stránke spoločnosti Sanima Trade 
www.strecovefolie.sk. Tovarom je najmä baliaci materiál, ako rôzne druhy fólií, vrecia a sáčky, 
pásky a spony, baliace stroje a lisy. 

 1.5  Kúpna zmluva je úkon, na základe ktorého spoločnosť Sanima Trade dodá kupujúcemu 
objednaný tovar a prevedie vlastnícke právo k nemu na základe návrhu na uzavretie kúpnej 
zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Sanima 
Trade. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prepravné. 

 

 2  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

 2.1  Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti 
Sanima Trade. Objednávku možno uskutočniť vyplnením a odoslaním objednávkového 
formulára na internetovej stránke e-shopu www.strecovefolie.sk.  

 2.1.1  Kupujúci ako spotrebiteľ uvedie do objednávkového formulára svoje meno,   priezvisko,  
fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, telefónne číslo, emailový kontakt. 

 2.1.2  Kupujúci ako podnikateľ  uvedie do objednávkového formulára svoje obchodné meno, sídlo 
(miesto podnikania), fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, IČO, IČ DPH, telefónne 
číslo, emailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. 

 2.2  Objednávka obsahuje vyhlásenie, že kupujúci sa oboznámil so znením Všeobecných 
obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že 
Sanima Trade a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky 
odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy 
uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 2.3  Potvrdenie objednávky je záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, 
v ktorom spoločnosť Sanima Trade písomne potvrdzuje, že objednávku kupujúceho akceptuje. 
Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia 
objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. 

 2.4  Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci 
dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za 
záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom 
upovedomenia kupujúceho o prijatí jeho objednávky. Záväzné akceptovanie objednávky 
obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej 
zmluvy, údaje o cene tovaru a iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje 
o mieste, kde má byť tovar dodaný, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na 
dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o spoločnosti Sanima Trade, 
prípadne iné údaje. 

 2.5  Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu 
kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Sanima Trade. 

 2.6  Údaje v daňovom doklade, faktúre, je možné meniť len v prípade, kedy kupujúci tovar ešte 
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neprijal a nezaplatil. 

 

 3  Platobné podmienky 

 3.1  Kúpna cena ako výmenná hodnota za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke v e-
shope, v objednávke a v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená 
v mene Euro. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. 

 3.2  Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Sanima Trade do miesta 
dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa tarify Slovenskej pošty podľa 
miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. 

 3.3  Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Sanima 
Trade. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru ako jednu z možností: 

 3.3.1  Platba na účet vopred bankovým prevodom. Ak si kupujúci zvolí platbu klasickým 
bankovým prevodom, automaticky na ním uvedenú e-mailovú adresu dostane pokyny 
k úhrade platby. Pošleme Vám zálohovú faktúru a po pripísaní platby na náš účet dostanete 
daňový doklad. 

 3.3.2  Platba na účet vopred platobnou bránou - platba na účet spoločnosti Sanima Trade 
platobnou kartou pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných kariet, 
prostredníctvom online platobnej brány GoPay. Po dokončení objednávky budete 
presmerovaní na stránky platobnej brány GoPay pre dokončenie platby. Priradenie k vašej 
objednávke prebehne v priebehu niekoľkých minút po úhrade. 

 3.3.3  Na dobierku - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty. Tovar 
hradíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi. Táto 
služba je spoplatnená vo výške 1 Eur. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite 
tým predanie zásielky.  

 3.4  Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na 
účet spoločnosti Sanima Trade uvedený v zálohovej faktúre v potvrdení objednávky alebo 
odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti Sanima Trade sa 
kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre v potvrdení 
objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného 
symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke. 

 3.5  Pri platení cez platobnú bránu pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky 
platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť Sanima Trade 
neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť Sanima Trade dostane 
výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk spoločnosť 
Sanima Ttrade neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. 

 3.6  Po pripísaní platby na účet spoločnosti Sanima Trade dostane na e-mailovú adresu uvedenú 
v potvrdení objednávky daňový doklad. 

 3.7  Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru 
a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 

 3.8  V prípade, ak predávajúci vyhlási akcie na niektoré výrobky, tie sú platné do vypredania zásob, 
pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. 
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 4  Dodacie podmienky 

 4.1  Dodacia lehota je lehota, v ktorej je spoločnosť Sanima Trade povinná dodať kupujúcemu 
tovar. Dodacia lehota je uvedená v e-shope pri každom tovare a je závislá od dostupnosti 
tovaru na sklade. Štandardne je to 1-3 pracovné dni. V prípade, že zistíme, že tovar 
z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ nám poskytol inú informáciu 
o dostupnosti, informujeme ihneď zákazníka a ponúkame možnosť rozdeliť prípadne zrušiť 
objednávku. Ak bola objednávka uhradená, vraciame peniaze za vypredaný tovar kupujúcemu. 
Spoločnosť Sanima Trade je povinná objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu 
v lehote najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez 
výhrad akceptuje. 

 4.2  Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Sanima Trade začína 
dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Sanima Trade za 
podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia 
nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby 
k objednávke kupujúceho. 

 4.3  Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom 
uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 
piatich pracovných dní po potvrdení objednávky. V opačnom prípade je možné považovať 
objednávku za zrušenú. 

 4.4  Miesto dodania tovaru je miesto, ktoré si kupujúci vybral v objednávke a spoločnosť Sanima 
Trade ho ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila. Kupujúci si miesto dodania 
vyberie pri objednávaní tovaru ako jednu z možností: 

 4.4.1  osobný odber na odbernom mieste - Sanima Trade, s.r.o., Muškátová 22, 821 01 
Bratislava (mapa) v pracovných dňoch od 9.00 - 15.00 hod. 

 4.4.2  na adresu kupujúceho 

 4.4.3  na pobočku Slovenskej pošty 

 4.5  Prepravca a doručovateľ v oboch prípadoch je Slovenská pošta 

 4.6  Cena prepravy, teda poštovné, je závislé od aktuálnej tarify Slovenskej pošty. Informácia 
o poštovnom a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri 
informáciách o tovare v e-shope. 

 4.7  Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky 
spoločnosťou Sanima Trade. 

 4.8  Záväzok spoločnosti Sanima Trade dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru 
kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne 
potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň dostane. Následne dostane 
kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň 
slúži ako záručný list. 

 4.9  V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Sanima Trade späť, je 
spoločnosť Sanima Trade oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať 
náhradu nákladov súvisiacich s neúspešným doručením objednávky. 

 4.10  Pri preberaní tovaru od Slovenskej pošty je kupujúci povinný skontrolovať zásielku,  teda  
tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar 
alebo obal tovaru je mechanicky poškodený či zničený alebo zistí úbytok obsahu, Sanima 
Trade odporúča zásielku neprebrať. Takúto škodu rieši kupujúci priamo s doručovateľom 
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alebo s pracovníkom pri priehradke pošty na mieste zápisom v reklamačnom liste. V prípade 
prevzatia a zistenia poškodenia zásielky alebo úbytku obsahu, je kupujúci povinný nahlásiť 
túto skutočnosť najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky na ľubovoľnej 
pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu reklamačného listu je potrebný poškodený výrobok, 
obal zásielky, doklad o prevzatí zásielky a nadobúdací doklad - faktúru. Pravidlá pre 
uplatnenie reklamácie na Slovenskej pošte sú uvedené na webstránke 
www.posta.sk/potrebujem/podat-reklamaciu, kde v jej spodnej časti je na stiahnutie 
reklamačný list pre vnútroštátny styk. 

 4.11  O nahlásení a spísaní reklamačného listu na pobočke Slovenskej pošty kupujúci informuje 
spoločnosť Sanima Trade na emailovej adrese dorusiak@strecovefolie.sk. 

 

 5  Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 5.1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 

 5.2  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od 
predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať 
s tovarom. Kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. 

 

 6  Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy 

 6.1  Kupujúci má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy zrušením objednávky doručením 
oznámenia spoločnosti Sanima Trade prostredníctvom elektronickej pošty v lehote do 
24 hodín od doručenia objednávky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky 
uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci 
neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že 
kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, 
Sanima Trade vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 pracovných dní od 
zrušenia objednávky prevodom späť na bankový účet kupujúceho. 

 6.2  V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti Sanima Trade 
a kupujúceho, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť 
od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

 6.3  V odvolaní objednávky a odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie meno a priezvisko, e-mail, číslo 
objednávky, popis objednaného tovaru, číslo účtu na účely vrátenia platby, ktoré je totožné 
s číslom účtu, z ktorého bola platba za tovar poukázaná. Pre zachovanie právnej istoty 
a preukázateľnosti odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby kupujúci odvolanie 
objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe alebo môže vyplniť a zaslať 
vzorový formulár poštou na adresu Sanima Trade, s.r.o., Muškátová 22, 821 01 Bratislava 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu dorusiak@strecovefolie.sk. 

 6.4  V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je Sanima Trade povinná 
zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy. 

 6.5  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od 
zmluvy bolo odoslané spoločnosti Sanima Trade najneskôr v posledný deň lehoty 14 dní na 
odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. 

 6.6  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy poslať tovar 
v neporušenom obale späť spoločnosti Sanima Trade na adresu Sanima Trade, s.r.o., 
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Muškátová 22, 821 01 Bratislava. Odporúčame ho zaslať doporučenou zásielkou. Tovar 
zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Do balíka kupujúci priloží kópiu daňového dokladu 
a v prípade platby za tovar na dobierku kópiu ústrižku od doručovateľa. 

 6.7   Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Sanima Trade povinná: 

 6.7.1  prevziať tovar späť od kupujúceho okrem prípadu, keď ho kupujúci pošle na dobierku, 

 6.7.2  vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane poštovného. 

 6.8  Sanima Trade nie je povinná uhradiť kupujúcemu náklady na vrátenie tovaru, znáša ich 
kupujúci. 

 6.9  Sanima Trade si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia 
tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru Sanima Trade vráti kupujúcemu 
kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Kúpnu cenu alebo jej zvyšok po 
znížení o náhradu škody Sanima Trade vráti kupujúcemu bankovým prevodom na účet, 
z ktorého bola platba realizovaná, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. 

 6.10  Spoločnosť Sanima Trade je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných 
dôvodov: 

 6.10.1   ak pri platbe na účet spoločnosti Sanima Trade kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 
30 dní od potvrdenia objednávky, 

 6.10.2   ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 

 6.10.3   ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Sanima Trade, nie je spoločnosť Sanima Trade 
schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo 
nedodáva a nie je v možnostiach Sanima Trade inak ho zaobstarať, 

 6.10.4   ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Sanima Trade tovar 
nakupuje. 

 6.11  Odstúpenie Sanima Trade od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené 
kupujúcemu vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Sanima Trade kupujúcemu 
v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, 
pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. 

 6.12  V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Sanima Trade z dôvodu, že si kupujúci 
neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote a tovar sa 
vráti spoločnosti Sanima Trade späť, je spoločnosť Sanima Trade oprávnená vrátiť 
kupujúcemu sumu zníženú o náklady za nedoručenú zásielku. 

 

 7  Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) 

 7.1    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od Sanima Trade 
prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.strecovefolie.sk. 
Upravuje podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúce 
zo zodpovednosti za chyby tovaru, vrátane záruky za akosť a postup pri reklamácii tovaru. 
Zodpovednosť za chyby pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Sanima Trade a kupujúcim, ktorý 
nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 7.2    Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú 
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zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 

 7.3    Spoločnosť Sanima Trade zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí 
kupujúcim. 

 7.4    V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom 
v druhu alebo v množstve alebo ak kupujúci nedostal so zakúpeným tovarom správne 
vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po prijatí zásielky 
o tejto skutočnosti informovať spoločnosť Sanima Trade na tel. číslo +421 905 723 077 alebo 
zaslaním e-mailu na adresu dorusiak@strecovefolie.sk. Pokiaľ tak nevykoná a nahlási túto 
skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na zvážení Sanima Trade, či takúto 
neskorú reklamáciu uzná alebo nie. 

 7.5    Sanima Trade nezodpovedá za chyby vzniknuté poškodením tovaru dodávateľom (pozri 
postup v bode 4.10 a 4.11), použitím tovaru alebo jeho opotrebením. Pri tovare predávanom 
za nižšiu cenu Sanima Trade nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

 7.6    Záručná doba pri tovare je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru 
kupujúcim od poštového doručovateľa. 

 7.7    Záručným listom na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby je doklad 
o kúpe,  vystavený spoločnosťou Sanima Trade, odovzdaný kupujúcemu. 

 7.8    Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru. Kupujúci má právo 
uplatniť si u spoločnosti Sanima Trade záruku len na tovar, ktorý bol u nej zakúpený, 
vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, predávajúci Sanima Trade alebo dodávateľ Slovenská 
pošta. 

 7.9    Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže 
uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal 
tovar už v čase prevzatia tovaru. 

 7.10  Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby alebo výmenu 
tovaru za bezchybný. 

 7.11   Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u spoločnosti Sanima 
Trade tak, že súčasne doručí: 

 7.11.1   vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie. Formulár je na stiahnutie na internetovej 
stránke www.strecovefolie.sk TU>>>. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť 
druh, množstvo a rozsah chýb tovaru a zaslať ho na emailovú adresu 
dorusiak@strecovefolie.sk. 

 7.11.2   doklad o kúpe – faktúry na emailovú adresu  dorusiak@strecovefolie.sk 

 7.11.3   reklamovaný tovar do sídla spoločnosti Sanima Trade na adresu Muškátová 22, 821 01 
Bratislava, ak sa nedohodne inak. Tovar zaslaný na dobierku spoločnosť Sanima Trade 
nepreberá. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti Sanima Trade na vlastné 
náklady a nebezpečenstvo. 

 7.12  V prípade akýchkoľvek nejasností sa kupujúci môže obrátiť na spoločnosť Sanima Trade na 
telefónne číslo +421 905 723 077 alebo na emailovú adresu dorusiak@strecovefolie.sk. 

 7.13   Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené podmienky doručenia 
vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a súčasne dokladu o kúpe a súčasne 
doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho spoločnosti Sanima Trade. Začiatok 
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reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. 

 7.14  Práva zo zodpovednosti za chyby zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili 
v záručnej dobe. 

 7.15  O prijatí reklamácie je Sanima Trade povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením 
o prijatí reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné 
vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu 
odoslané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise 
reklamácie. 

 7.16  Sanima Trade je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a informovať kupujúceho 
odoslaním správy na e-mailovú adresu. 

 7.17  Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 
odstránená. Spoločnosť Sanima Trade je povinná chybu odstrániť bez zbytočného odkladu 
a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 7.18  Práva a spôsoby vybavenia reklamácie sú nasledovné: 

 7.18.1   Sanima Trade je oprávnená namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za 
bezchybný alebo ak sa chyba týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to 
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová 
záručná doba od prevzatia nového tovaru. 

 7.18.2   Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci alebo chybnej 
súčasti veci, ak tým Sanima Trade nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu 
tovaru alebo závažnosť chyby. 

 7.18.3   Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne 
užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od 
zmluvy odstúpiť. 

 7.18.4   Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol 
riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo 
na primeranú zľavu. 

 7.19  Ak Sanima Trade reklamáciu nevybaví a lehota 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 
uplynie, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový 
tovar. 

 7.20  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním 
opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej 
zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

 7.21  O vybavení reklamácie je Sanima Trade povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa 
rozumie list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí 
reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim na 
účely komunikácie v popise reklamácie. 

 7.22  Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Sanima Trade 
môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, čo znamená 
vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo 
akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie 
záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Sanima Trade od 
kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady 
súvisiace s odborným posúdením tovaru. 
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 7.23  Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a Sanima Trade ju 
zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie 
uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na 
odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady 
odborného posúdenia a všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša 
Sanima Trade bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným 
posúdením preukáže zodpovednosť Sanima Trade za reklamovanú chybu tovaru, môže 
reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. 
Sanima Trade je povinná kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia 
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace 
účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

 7.24  Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému 
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, 
ktorým Sanima Trade vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sanima Trade 
porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na Sanima Trade so žiadosťou o nápravu. Ak 
Sanima Trade žiadosť kupujúceho zamietne alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania 
neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu ARS v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia 
sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje 
sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná právnická osoba 
zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 
republiky www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-
sporov/146987s. Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, 
v elektronickej podobe, ústne do zápisnice, prostredníctvom formulára na webovej stránke 
SOI http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo 
prostredníctvom platformy ARS dostupnej na 
webovej stránke EÚ https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=S
K. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od 
kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 
Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia. 

 

 8  Osobné údaje a ich ochrana 

 8.1  Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby tzv. informačná  
povinnosť prevádzkovateľa 

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou 
prevádzkovateľa len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na 
splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené 
prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov 
prevádzkovateľa. 

Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi: 

Zmluvy, klienti, dodávatelia 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené 
je evidencia klientov v rámci zmluvného a predzmluvného (ponukové konania) vzťahu 
s prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb  prevádzkovateľom. 

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný/predzmluvný vzťah prevádzkovateľa 
a dotknutej osoby. 
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Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania 
po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.  

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné 
naplniť účel.  

Účtovné doklady 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené 
je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa a spracovanie účtovných dokladov.  

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.  

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: sprostredkovateľ: účtovnícka spoločnosť: 

Obchodné meno a adresa: Beáta Nagyová, Rumančeková 48, 821 01 BRATISLAVA 

IČO: 41155084 DIČ: 1044862247 

Zastúpenie: Beáta Nagyová 

a štátne orgány kontroly a dozoru. 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania 
po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.  

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa osobitných 
predpisov. V prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel 
spracúvania prevádzkovateľom.  

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba spracovaním jej osobných údajov má tieto práva: 

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho 
súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na 
adrese dorusiak@strecovefolie.sk, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás 
spracúvali.  

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme 
k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine 
prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ 
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali 
elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť 
a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými 
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby 
sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných 
údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné 
na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu 
všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, 
čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby 
sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné 
údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje 
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nepotrebujeme využívať.  

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos 
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na 
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu 
alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený 
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, 
že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť 
na dozorný orgán, ktorým je: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27  

tel. číslo:  +421 /2/ 3231 3214;  

mail:   statny.dozor@pdp.gov.sk 

web:   https://dataprotection.gov.sk 

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

 8.2  Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov 

Ako návštevník nemusíte pri používaní našej Webovej stránky poskytovať žiadne osobné 
údaje. Ako kupujúci v našom e-shope: http://strecovefolie.sk/eshop/ nám dobrovoľne 
poskytujete osobné údaje. Chceme Vás uistiť, že všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, 
spracovávame v súlade s legislatívou EÚ a SR výlučne za účelom: 

 
1.   Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, evidencie objednávok, 
kúpnych zmlúv a prípadných reklamácii v internetovom obchode  
http://strecovefolie.sk/eshop/ 

v rozsahu:  Na právnom základe a preto sme oprávnený 
spracúvať 

Meno, priezvisko, adresa, 
tel. číslo, e-mail a číslo 
účtu. 

zmluvných 
a predzmluvných vzťahov 

osobné údaje kupujúceho 
ako dotknutej osoby bez 
jej súhlasu 

 
2. Doručenia objednaného tovaru 

v rozsahu:  Na právnom základe a preto sme oprávnený 
spracúvať 

Meno, priezvisko, tel. číslo 
a adresa dodania tovaru 
v poštovom styku 

zmluvných 
a predzmluvných vzťahov 

osobné údaje kupujúceho 
ako dotknutej osoby bez 
jej súhlasu 

Za účelom doručenia Vami objednaného tovaru poskytujeme v uvedenom rozsahu Vaše 
osobné údaje Slovenskej pošte, a.s., ktorá doručuje zásielky vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť a ako samostatný prevádzkovateľ.  

 
3. Na účely marketingu 

Registrácia zákazníka je v našom e-shope dobrovoľná. Ak sa zaregistrujete do databázy 
internetového obchodu http://strecovefolie.sk/eshop/ ako náš klient, umožníte nám tým 
zasielanie aktuálnej ponuky Sanima Trade vo forme newsletter správ na Vami zadanú e-
mailovú adresu: 
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v rozsahu:  Na právnom základe a preto sme oprávnený 
spracúvať 

Meno, priezvisko, adresa, 
tel. číslo, e-mail 

Oprávnený záujem: 
„skvalitnenie a 
personifikácia služieb 
dlhodobému zákazníkovi.“ 

osobné údaje kupujúceho 
ako dotknutej osoby bez 
jej súhlasu 

Napriek uvedeným skutočnostiam, Vás zo slušnosti žiadame o prihlásenie sa k odberu 
noviniek, ktorým vyjadríte svoj súhlas s ich zasielaním za účelom poskytnutia informácií 
o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch http://strecovefolie.sk/  

Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej 
e-mailovej adresy v kontaktnom formulári http://strecovefolie.sk/kontakt/ alebo ako kupujúci 
môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby 
predávajúci spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: 

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailový kontakt, za účelom:  zasielania informácií 
o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a upozornenia na 
reklamné kampane na  https://www.facebook.com/SanimaTrade/.     
 
Informácie o reklamných kampaniach na https://www.facebook.com/SanimaTrade/ 
a podmienkach ochrany osobných údajov v rámci spotrebiteľských súťaží, nájdete v našej 
„Politike spotrebiteľských súťaží“ umiestnenej na http://strecovefolie.sk/ochrana-osobnych-
udajov/   
 
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu do splnenia účelu spracúvania 
osobných údajov kupujúceho. Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase 
nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t.j. počas 
objednávky a záručnej lehoty. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí 
bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.  
 
Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, kliknite na odhlasovací odkaz, 
ktorý je umiestnený v spodnej časti každého emailu, alebo nám napíšte na: 
dorusiak@strecovefolie.sk a my vás odhlásime max. do 1 mesiaca od doručenia Vašej 
žiadosti. 

 
IP adresa a cookies 

Naša stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log 
information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj 
odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky 
a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať 
taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové 
prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať 
návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre 
zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne 
(nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely 
funkčnosti tejto web stránky. Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi 
obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), 
a sú uchovávané po dobu max. 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – 
www.networkadvertising.org.  
 
Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. 
    
Informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich 
môžete mať pod kontrolou, nájdete v našej „Politike používania cookies“, ktorú nájdete na 
http://strecovefolie.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 
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Prevádzkovateľ prehlasuje, že: 

1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci 
svojich obchodných aktivít. 

2. Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osob-
ných údajov (citlivé osobné údaje). 

3. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu. 
 

Externé webové služby 

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia 
obrázkov, niekedy používame externé webové služby. Nie sme schopní týmto externým 
stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah 
vložený na naše Webové stránky.  

Tretie strany 

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné 
údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri 
vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás napríklad pri 
platobných transakciách, doručení tovaru alebo riešení vašich podnetov. Títo partneri sú 
zmluvne viazaní mlčanlivosťou, súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú 
ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na 
základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi 
Slovenskej republiky. 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté len subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, 
ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov 
je nasledujúci: 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 
124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 
803/S. 

Odkazy tretích strán 

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky 
týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na 
našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto 
tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak 
máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás 
na adrese: dorusiak@strecovefolie.sk 

Facebook plugin 

Naša stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našej stránke je označený logom 
Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je 
potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ 
navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook 
zaznamená informáciu o návšteve. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje 
informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré 
zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie 
týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy 
kontakt s Facebookom, alebo oboznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na 
adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev 
na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu 
na Facebooku. 
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Sociálne médiá 

Naša Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, 
ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych 
médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych 
médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom 
nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov 
nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené 
nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte 
do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov. 

Zabezpečenie informácií 

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov 
poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom našej Webovej stránky proti 
neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu. 

Ochrana osobných údajov detí 

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete 
internetu. Naša Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 
rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších 
ako 16 rokov.  
 
Spoločné ustanovenia: 

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného, 
kontaktného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny 
ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa. 

Máte právo na základe písomnej žiadosti od nás požadovať: 

Právo na prístup 
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na 
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše 
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované 
inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám 
poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
 
Právo na nápravu 
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú 
nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto 
informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 
 
Právo na vymazanie 
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na 
naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas 
so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že 
nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 
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Právo na obmedzenie spracovania 
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné 
údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť 
nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
 
Právo na prenosnosť údajov 
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám 
poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len 
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej 
ste jednou zo zmluvných strán. 
 
Právo  namietať 
Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete 
a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na 
spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 
 
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním 
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás 
vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva 
automatizované rozhodovanie alebo profilovanie. 
 
Právo odvolať súhlas 
Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa 
však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to 
urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.  
 
Právo podať sťažnosť 
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane 
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa nás obrátiť na tel. č.: +421 / 905 723 077 
alebo  poslaním e-mailu na adresu: dorusiak@strecovefolie.sk, alebo písomnou žiadosťou 
zaslanou do sídla prevádzkovateľa Muškátová 22, Bratislava 821 01.  

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje 
spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, 
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27 

Web:     https://dataprotection.gov.sk 
email:     statny.dozor@pdp.gov.sk 
tel. číslo:   +421 /2/ 3231 3214 

 

 8.3  Politika súborov cookies 

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k našej Webovej stránke a služby prispôsobené 
Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom 
používate našu Webovú stránku. 

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. 

Čo sú súbory cookies? 

Cookies sú malé textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači 
alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webu. Vďaka týmto súborom si webový server 
zapamätá na určitý čas Váš pohyb a preferencie na webovej stránke (napr. zvolený jazyk, 
veľkosť písma a pod.) a pri ďalšej návšteve webovej stránky ich už nemusíte znovu zadávať. 
Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. 
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Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciach. Ten 
v § 55, odseku 5) hovorí, že „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým 
v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na 
základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa 
považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného 
počítačového programu.“ 

Súbory cookie, na ktoré Váš súhlas NEPOTREBUJEME, pretože sú jasne vyňaté 
zo súhlasu podľa poradného orgánu EÚ pre ochranu údajov - WP29   zahŕňajú: 

1. užívateľsky vstupné cookies (session-id), ako sú súbory cookie prvej strany za úče-
lom sledovania návštev používateľa, pri vypĺňaní online formulárov, nákupné košíky, 
atď, po dobu trvania návštevy na web stránke, 

2. autentifikačné súbory cookie, aby sa identifikoval registrovaný používateľ po jeho pri-
hlásení počas trvania návštevy, 

3. používateľsky orientované bezpečnostné súbory cookie, ktoré sa používajú na de-
tekciu zneužitia autentifikácie, a to na obmedzenú dobu trvania, 

4. súbory cookie prehrávača multimediálneho obsahu, ktoré sa používajú na ukladanie 
technických údajov na prehrávanie videa alebo zvukových obsahov počas trvania náv-
števy 

5. vyváženie záťaže servera počas trvania návštevy, 

6. súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania, napríklad predvoľby ja-
zyka alebo písma, počas trvania návštevy (alebo dlhšie podľa nastavenia Vášho pre-
hliadača), 

7. sociálnych súborov cookie zdieľania obsahu pre tretie strany pre prihlásených čle-
nov sociálnej siete. 

Existujú dva typy súborov cookie: 

   Súbory cookies prvej strany vytvárajú weby, ktoré navštívite. Ich doména je uvedená 
v paneli s adresou. 

    Súbory cookies tretích strán sú vytvárané ďalšími webmi. Tieto weby sú vlastníkmi prvkov 
obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívenej webovej stránke (napr. reklamy alebo obrázky). 

Rozdelenie súborov cookies podľa životnosti 

    Krátkodobé (session cookie) – po zavretí prehliadača sa vymažú z Vášho počítača 
    Dlhodobé (persisten cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú uložené vo Vašom počítači 

a vymažú sa po uplynutí určitej doby. (Podľa nastavenia Vášho prehliadača). Zmazať ich 
môžete aj ručne – ako? čítajte ďalej. 

Podľa účelu sa rozdeľujú na: 

   Technické – slúžia k základným funkciám webu alebo stránky (prehrávanie videa, zdieľa-
nie obsahu, prihlasovanie,...) 

    Analytické – slúžia na zbieranie neanonymných dát o Vašom chovaní. Na ich základe   
môžeme upravovať web tak, aby bol viac používateľsky príjemnejší. 

    Remarketingové – slúžia k cielenému zobrazovaniu reklám na používateľa. 
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Aké druhy súborov cookies sa používajú a na čo slúžia? 

Skupina súborov 
cookie 

Účel 

Technické 
súbory cookie 

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie určitých častí 
našich stránok, ako napríklad prístup k elektronickému obchodu, ponuka 
produktov pre vás a uvedenie cenových kombinácií vzťahujúcich sa k vášmu 
regiónu. Ďalej nám umožňujú vyvážiť záťaž na našich serveroch, 
zaznamenávajú predvoľby používateľa týkajúce sa používania súborov 
cookie, atď. Súbory cookie tejto kategórie obsahujú tak súbory cookie pre 
danú návštev/reláciu, ako aj trvalé súbory cookie. Naše stránky nemusia bez 
týchto súborov cookie fungovať správne alebo vôbec, a preto sa tieto súbory 
cookie používajú vždy, bez ohľadu na predvoľby používateľa. Súbory cookie 
v tejto kategórii vždy nastavujú naše stránky, a nie domény tretích strán.   

Analytické 
súbory cookie 

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako 
používate naše stránky. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ 
a pomáhajú nám zlepšiť naše stránky, urobiť ich prívetivejšie pre používateľov 
a sledovať, či fungujú správne. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje 
v anonymnej forme o vašej aktivite na našich stránkach, vrátane podstránok, 
ktoré navštívite a o tom, z ktorej internetovej stránky na naše stránky 
prichádzate. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať naše stránky 
alebo domény tretích strán. Viac informácií o niektorých z týchto súborov 
cookie je k dispozícii nižšie v časti o Google Analytics.   

Sledovacie 
súbory cookie 
tretích strán 

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako 
používate naše stránky a aké kľúčové slová ste použili pre nasmerovanie na 
naše stránky, ako aj odkiaľ ste na naše stránky prišli. Tieto informácie 
využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám tiež zlepšovať naše 
stránky a vo všeobecnosti prispôsobovať naše produkty a služby vašim 
potrebám. Tieto súbory cookie môžu nastavovať buď naše stránky alebo 
domény tretích strán.  

Integračné 
súbory cookie 
tretích strán 

Tieto súbory cookie sa používajú na integrovanie funkcií tretích strán do 
našich stránok, ako napríklad videá na serveri YouTube™, formuláre na 
odoslanie názorov alebo ikony sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať 
náš obsah. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať tretie strany 
a môžu zahŕňať okrem iného aj súbory cookie nastavené týmito doménami: 
YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com a Facebook.com. 

 

Ako používame súbory cookies MY? (cookie sa nebude používať na iný účel, ako je 
uvedené) 

Naša web stránka používa súbory cookies na tieto účely: 

   Technické súbory cookie na nevyhnutnú funkcionalitu webu a zapamätanie si Vašich pou-
žívateľských nastavení 

   Analytické súbory cookie na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií 
o návštevníkoch – (Google Analytics) 

 
Google Analytics 

Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Slúži na získavanie 
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a zhromažďovanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky 
používateľmi. Účelom použitia služby je bližšie pochopenie potrieb našich návštevníkov 
a uistiť sa o ich spokojnosti. Google Analytics ukladá informácie o tom aké stránky 
navštevujete, ako dlho sa na nich zdržíte, odkiaľ ste na stránky prišli a na aké odkazy klikáte. 
Všetky informácie spolu so súbormi cookies sú spoločnosťou Google, Inc. prenesené 
a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Tieto dáta neobsahujú žiadne 
dôverné údaje, na základe ktorých, by sme boli schopní identifikovať konkrétneho 
návštevníka. Dĺžka uchovávania týchto informácií je nastavená na neurčito. Spoločnosť 
Google, Inc. môže tieto údaje poskytnúť tretím stranám, len ak to bude vyžadovať zákon. Pre 
viac informácií o ochrane súkromia kliknite 
sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 

Pre nainštalovanie softvérového doplnku na odmietnutie súborov cookies Google Analytics 
kliknite sem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Ak používate Google Chrome, máte možnosť stiahnuť si rozšírenie Crumble Chrome, 
bezplatný doplnok, ktorý pomáha predchádzať sledovaniu súborov cookie naprieč webovými 
lokalitami.  

Návštevou našej Webovej stránky súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo 
zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie, na základe nastavenia 
Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu. 

Nastavenie prehliadača - väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby 
blokovala súbory cookies. A to aj napriek tomu, že niektoré prvky na webovej stránke nemusia 
pracovať správne. Nastavenie súborov cookies sa obvykle nachádza v záložke „Možnosti“ 
alebo „Nastavenia“. 

Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače: 

   Internet Explorer    https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

   Mozilla Firefox       https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies 
   Google Chrome      https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk 
   Safari              https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK 

 
Postup pre Google chrome 

Vymazanie, povolenie a správa súborov cookie v Chrome 

Môžete odstrániť existujúce súbory cookies, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookies 
a nastaviť predvoľby pre konkrétne weby v rozšírených „Nastaveniach“. 

Postup pre vymazanie všetkých súborov cookie v počítači 

Ak odstránite súbory cookie, systém vás odhlási zo všetkých webov a uložené predvoľby 
môžu byť odstránené. 

1.  Otvorte v počítači Chrome. 

2.  Vpravo hore kliknite na položky Viac   Nastavenia. 

3.  V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené. 

4.  V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu. 

5.  Kliknite na položky Súbory cookie  Zobraziť všetky súbory cookie a údaje webov  Od   
strániť všetko. 

6.  Voľbu potvrďte kliknutím na tlačidlo Vymazať všetko. 
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chrome://settings/                   chrome://settings/content 
 
chrome://settings/content/cookies 
Tu môžete zakázať stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie 
chrome://settings/siteData 
 
Tu si môžete zobraziť všetky súbory cookie, ktoré sú uložené vo Vašom 
počítači/mobile...a vymazať 
 
Postup pre vymazanie všetkých súborov cookie v zariadení ANDROID 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oc
o=1 
 
Vymazanie všetkých súborov cookie – iPHONE a iPOD 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1 
 
Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich využití nájdete na stránkach  
https://aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 
  

 8.4  Pravidlá spotrebiteľskej súťaže 

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže usporadúvanej na  
sociálnych sieťach spoločnosťou Sanima Trade, s.r.o. Tieto pravidlá slúžia ako doplnenie 
informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže („informácie o súťaži“) uvedených organizátorom na 
sociálnej sieti, kde je súťaž organizovaná.  
 
Organizátorom súťaže je:  

Sanima Trade , s.r.o. so sídlom na  Muškátová 22, Bratislava 821 01 
IČO: 48 028 959, DIČ: 2024186021, IČ DPH: SK2024186021 
Email: dorusiak@strecovefolie.sk 
Tel. č.: +421 905 723 077 
 
Sanima Trade s.r.o. prehlasuje, že Facebook voči nám nemá žiadne záväzky, súťaž nie 
je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nemá s ním 
žiaden vzťah.  
 
Účel súťaže  - Účelom organizovania súťaže je zabezpečiť vyššiu návštevnosť a aktivitu na 
webovej stránke/ e-shope http://strecovefolie.sk/ a profile na sociálnej sieti 
https://www.facebook.com/SanimaTrade/ a na podporu predaja baliaceho materiálu 
a príslušenstva firmy Sanima Trade, s.r.o.  
  
Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky. 
Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré 
v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len 
„Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky 
zverejnené na internetovej stránke  http://strecovefolie.sk/ . Súťaže sa nemôže zúčastniť 
zamestnanec Organizátora a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa na účely Podmienok 
rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka. 
   
Začiatok a ukončenie Súťaže je uvedené pri každej súťaži osobitne a to nasledovne: 

Súťaž (s názvom ... alebo súťaž o... v hodnote...) sa uskutoční v termíne od ...do ... (vrátane).  
 
Prihlásenie sa do Súťaže a pravidlá žrebovania  

Do súťaže sa zapojíte prostredníctvom Vášho účtu na sociálnej sieti Facebook po kliknutí 
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na fanpage stránku organizátora https://www.facebook.com/SanimaTrade/, stanete sa 
fanúšikom FB stránky organizátora a zodpoviete na súťažnú otázku uverejnenú organizátorom 
na stránke. Do žrebovania budú zaradení Účastníci, ktorí splnia podmienky súťaže. Každý 
účastník bude do žrebovania zaradený len raz. Po uplynutí doby trvania súťaže bude víťaz 
vyžrebovaný prostredníctvom aplikácie Good Luck fairy. Vyžrebovaný bude 1 výherca , ktorý 
splnil všetky podmienky uvedené na stránke organizátora. Výhrou je .... /vždy uvedené na FB 
stránke o čo sa hrá. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy 
na sociálnej sieti.  V prípade, že si výherca neprevezme svoju výhru najneskôr do 30 dní odo 
dňa prvého kontaktu (odo dňa prijatia správy na FB účte Organizátorom Súťaže, 
prostredníctvom, ktorých bol Účastník informovaný o výhre alebo poslania výhry na adresu 
kuriérom – výhru sa nepodarí aj napriek opakovanej snahe doručiť ), prepadá takáto výhra 
v prospech Organizátora Súťaže; uvedené platí aj v prípade pokiaľ výherca výhru odmietne. 
Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave a nie je 
povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť výhercom, ktorým výhra patrí, žiadnu 
náhradu.  
 
Účasť v Súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov  

Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov 
v rámci Súťaže je 
Sanima Trade , s.r.o. so sídlom na  Muškátová 22, Bratislava 821 01, IČO: 48 028 959.  
Účastník zapojením sa do súťaže a oboznámením sa s podmienkami súťaže zároveň udeľuje 
Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov 
v rozsahu podmienok a údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v súťaži ( meno, priezvisko, 
fotka) a na doručenie výhry (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo ).  
 
Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade 
s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, fotky 
výhercu Súťaže na vyššie uvedenej facebookovej stránke Organizátora). Osobné údaje 
Účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže a následne 30 dní 
počas lehoty prebratia výhry. 
 
Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov je dobrovoľné a nie je 
podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru). Súhlas môžete 
odvolať kedykoľvek prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na e-mailovú 
adresu Organizátora dorusiak@strecovefolie.sk.  V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas 
udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho 
odvolaním. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním 
osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez 
potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne 
zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych 
predpisov.  
 
Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže poskytujete len prevádzkovateľovi stránky na 
sociálnej sieti na účely ich zverejnenia za vyššie uvedených Podmienok, a to v nevyhnutnom 
rozsahu: meno, priezvisko, fotka (ak ju máte na svojom profile  na FB zverejnenú) výhercu 
Súťaže, tiež budú poskytnuté prepravcovi pri doručení výhry prostredníctvom kuriéra 
Slovenskej pošty v rozsahu ( meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo ).   
 
Vaše práva 

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov má 
dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu 
nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) 
právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) 
právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa 
získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich 
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spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje 
spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. 
  
Na tieto účely môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese 
sídla spoločnosti Sanima Trade s.r.o. alebo na e-mailovej adrese Organizátora: 
dorusiak@strecovefolie.sk. Vašu žiadosť vyriešime bez zbytočného odkladu a v každom 
prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
 
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický 
kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä 
v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov. 
 
Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase od do (vrátane) na stránke sociálnej 
sieti: https://www.facebook.com/SanimaTrade/. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce 
sa Súťaže môžu Účastníci písať na uvedený mail organizátora dorusiak@strecovefolie.sk. 
 
Osobitné ustanovenia 

Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, 
je výherca povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. 
nahradiť Organizátorovi všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry. Organizátor 
Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených 
so Súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú 
v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže 
nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa daňových 
právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry. Výsledky 
Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhru v Súťaži nemožno vymáhať. Účastníci 
Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom 
množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné 
plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace 
s výhrou a jej užívaním.  
Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť 
či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, 
technické problémy). Zmeny Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako 
pôvodné Podmienky. Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát 
prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.  
 
Záverečné ustanovenia 

Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na facebookovej 
stránke https://www.facebook.com/SanimaTrade/  
 
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými 
ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je 
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor 
zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac 
zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

 9  Spoločné a záverečné ustanovenia 

 9.1  Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky v znení platnom k dátumu 
uzatvorenia zmluvy. 

 9.2  Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy, to znamená 
obsahom objednávky a potvrdenia objednávky, ustanoveniami týchto obchodných podmienok 
a právnym poriadkom SR. Primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, 
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Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, Zákona 
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzatvorenej na diaľku, Zákona č.  50/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto 
obchodných podmienok a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia ustanovenia 
vyššie uvedených právnych predpisov. 

 9.3  Sanima Trade si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. 
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je 
splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Sanima Trade 

www.strecovefolie.sk. 

 9.4  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal 
a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

 9.5  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018. 
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Prílohy 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy  (čl. 6.3) 

Vyplňte tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia 
tovaru. 

Komu: Sanima Trade, s.r.o. 

Sídlo:  Muškátová 22, 821 01 Bratislava, IČO: 48 028 959 DIČ: 2024186021,  

 IČ DPH: SK2024186021 

Týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy za tovar: 

Číslo objednávky: 

Dátum objednania: 

Dátum prijatia: 

Meno spotrebiteľa: 

Adresa spotrebiteľa: 

Email spotrebiteľa: 

Číslo účtu: 

Suma: 

 

Forma vrátenia tovaru: poštou na adresu Sanima Trade, s.r.o., Muškátová 22, 821 01 Bratislava 

 

 

V    ................................, dňa: .........................., podpis spotrebiteľa....................................... 
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Formulár na uplatnenie reklamácie  (čl. 7.11) 

Vyplňte tento formulár v prípade, že si želáte reklamovať tovar. 

 

Komu: Sanima Trade, s.r.o. 

Sídlo:  Muškátová 22, 821 01 Bratislava, IČO: 48 028 959 DIČ: 2024186021,  

IČ DPH: SK2024186021 

Týmto oznamujem, že reklamujem nižšie uvedený tovar zakúpený v e-shope www.strecovefolie.sk. 

Číslo objednávky: 

Dátum objednania: 

Dátum prijatia: 

Meno spotrebiteľa: 

Adresa spotrebiteľa: 

Email spotrebiteľa: 

Telefón spotrebiteľa: 

Reklamovaný výrobok - presný názov tovaru podľa ponuky na www.strecovefolie.sk: 

 

 

popis závady: 

 

 

 

Požadujem, aby bola reklamácia vybavená jedným z nasledujúcim spôsobov -  opravením tovaru, 
výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením zľavy z ceny tovaru – uveďte spôsob: 

 

 

Reklamačný formulár je potrebné zaslať emailom na dorusiak@strecovefolie.sk a kópiu dokladu 
o kúpe tovaru s reklamovaným tovarom poštou na adresu Sanima Trade, s.r.o., Muškátová 22, 
821 01 Bratislava. 

 

 

 

V    ................................, dňa: .........................., podpis spotrebiteľa....................................... 

 

 

 


