Všeobecné obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť Dr. Oliver, s. r. o. vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov. Pokiaľ hodláte uskutočniť objednávku alebo máte
záujem o bližšie informácie týkajúce sa nákupu tovaru na stránkach www.droliver.sk, venujte prosím pozornosť časti A týchto podmienok. Pokiaľ spoločnosti Dr. Oliver, s. r. o.
udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov alebo máte záujem o bližšie informácie týkajúce spracúvania osobných údajov získaných pri uskutočnení objednávky a
používaní stránok www.droliver.sk, venujte prosím pozornosť časti B týchto podmienok, ktorá sa nachádza na konci týchto podmienok.

ČASŤ A: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Vymedzenie pojmov
Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:
„Predávajúcim" spoločnosť Dr. Oliver, s. r. o., so sídlom Starorímska 1371/6, 851 1 O Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 703 723, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 150320/B, emailový kontakt: ahoj@droliver.sk, telefonický kontakt: +421 948 027 062.
Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
,,Kupujúcim" osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom Internetového obchodu;
„Spotrebiteľom" Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti
alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;
„Podnikateľom" Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej
odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;
,,Registrovaným užívateľom" osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou;
,,Zmluvnými stranami" Predávajúci a Kupujúci;
,,Zmluvou" kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu;
,,Internetových obchodom" obchod prevádzkovaný pod doménou droliver.sk.
II. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie Zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na dialku, ktorých predmetom je tovar ponúkaný v Internetovom
obchode Predávajúceho, a sú neoddeliteľnou súčasťou každej takto uzavretej Zmluvy.
Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto
obchodné podmienky. Uzavretím Zmluvy sa Zmluvné strany v súlade s ustanovením článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito
obchodnými podmienkami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo"). V prípade, že Kupujúci je
Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, na ktorú sa Internetový
obchod zameriava a v ktorej má Spotrebiteľ svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Spotrebiteľa priaznivejšia.

III. Tovar
Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, účelu použitia,
ceny, možností platby, možností dopravy a ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.
Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v
Internetovom obchode.
Ak sú u tovaru na Internetových stránkach uvedené dve rôzne sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter a kúpnou
cenou je suma nižšia, ktorá nie je prečiarknutá.
Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, špecifikácia jeho hlavných vlastností, fotografie atď., sú informáciami dostupnými
Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy
menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia jeho popisu do súladu so skutočnosťou.
Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevné obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode
alebo v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej
možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.
UPOZORNENIE: Predávajúcim ponúkaný tovar, ktorý obsahuje zložku s označením 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol (ďalej len
,,CBD"), je výlučne určený na iné účely, než sú tovary s charakterom potravín a potravinových doplnkov, tj. nie je určený na konzumáciu, ani na perorálne užívanie.
Akákoľvek prípadná podobnosť ponúkaného tovaru s potravinou, potravinovým doplnkom alebo rôznymi prípravkami na perorálne užitie je čisto náhodná. Smerodajnými
informáciami súvisiacimi s účelom a spôsobom použitia ponúkaných tovarov sú informácie uvedené v popise produktu v internetovom obchode alebo na spotrebiteľskom
balení samotného produktu.

IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy
Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
Možné spôsoby platby sú uvedené v čl. Vl. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok;
Pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok;
Výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok;
Údaje o záruke a právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. VIII. týchto obchodných podmienok;
Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie;
Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie
kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu on-line podľa článku. Vl. týchto obchodných podmienok;
Bližšie informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na dialku sú uvedené v čl. II. ods. 3 týchto obchodných podmienok;
Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na dialku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci, pričom výška týchto nákladov je

1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykol\tek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej
osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky, pokiaľ sa takáto otázka zverejňuje pri konkrétnych produktoch či službách, alebo do doby zodpovedania Dotknutou
osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez online helpdesk alebo kontaktný formulár. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám
s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne
obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným
spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo
Zákonom. Formulár pre hodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.
IV. Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb spojených s registráciou
v Internetovom obchode, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený
Sprostredkovateľ (s výnimkou poskytovateľov doručovacích a účtovných služieb). Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv
a povinností pri poskytovaní služieb spojených registráciou v Internetovom obchode, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu. Osobné údaje budú spracované
po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude
dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani
3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo
vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované
automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore
s Nariadením a/alebo Zákonom. Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.
V. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupov zverejňovaných na stránkach cenových porovnávačov
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia Dotknutou osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe, sú: meno či
prezývka, emailová adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby. Spracovaním týchto dobrovoľne poskytnutých osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený
sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení nákupov, a ktorý tieto hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje,
predovšetkým prevádzkovateľ internetového porovnávača cien. Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v overovaní
spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania služieb Prevádzkovateľa pre ďalších zákazníkov. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby
o zverejnenie hodnotenia jej nákupu. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou spomínaného sprostredkovateľa. Dotknutá osoba
má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na
ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Formulár pre hodnotenie nákupu nie je
primárne určený pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.
Vl. Používanie súborov cookies
čo sú súbory cookies a ako fungujú? Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto osoba
navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve
týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie
vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok. Ako súbory cookies používa Prevádzkovatel? Prevádzkovateľ používa súbory cookies za
účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto
webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy - v tom taktiež spočíva právny záujem prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom
spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou. Ako je možné
používanie súborov cookies nastaviť a zakázať? Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače
majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má
Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže
však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto webových stránok nebude možné. Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie? To, ako dlho
si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača.
Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.
VII. Používanie IP adresy a iných nástrojov
Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré
Prevádzkovateľ použije za účelom oslovenia Dotknutej osoby s ponukou jeho produktov a služieb po tom, čo Dotknutá osoba opustí tieto webové stránky, a to na základe
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré Dotknutá osoba prejavila záujem pri návšteve jeho webových stránok. Takýmto
nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na
stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;
Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva
v neustálom zlepšovaní týchto webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, ktoré umožňujú
analýzu spôsobu používania týchto webových stránok, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy.
Väčšina údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však Prevádzkovateľ
pripomína, že Dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v časti B týchto podmienok.

