Všeobecné obchodné podmienky
pre sprostredkovanie predaja tovarov a služieb /klient/
PREAMBULA
1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ upravujú právny vzťah medzi
COOL-CARS, s.r.o. so sídlom Business center ARUBA, Galvaniho 7/D, 821 04
Bratislava, IČO 51 188 872, DIČ: 2120636375, zapísaná do OR OS Bratislava I,
Oddiel:

Sro,

vložka

číslo:

124186/B

/ďalej

ako

"COOL-CARS"

alebo

"sprostredkovateľ"/ a záujemcom o sprostredkovanie predaja tovarov a služieb.
2) COOL-CARS

prevádzkuje

spoločenstvo

fyzických

osôb,

fyzických

osôb

–

podnikateľov a právnických osôb, vďaka ktorému získavajú účastníci - členovia (ďalej
ako „členovia“) výhody systému pri kúpe, predaji, sprostredkovaní alebo leasingu
akýchkoľvek tovarov a služieb za zvýhodnené podmienky a ceny - najmä dopravné
prostriedky, motorové vozidlá, technológie a doplnky k nim.
1. ČLENSTVO V COOL-CARS
1) Na základe týchto VOP sa záujemca stáva členom COOL-CARS , keď je zaregistrovaný
do systému cez stránku www.cool-cars.sk,
2) Členstvo v COOL-CARS je na dobu neurčitú a je bezplatné.
3) Nový člen pri registrácii na stránke www.cool-cars.sk zadáva , okrem osobných údajov
/meno, emailovú adresu a pod./ aj údaj o tom, ako sa o systéme dozvedel /reklama,
sociálne siete a iné, príp. kto ho do systému odporučil/ a súhlas s týmito VOP.
4) Členovia systému COOL-CARS môžu využívať všetky výhody a poradenstvo ako
klient a získať výhodnejšie nákupy a akékoľvek ďalšie výhody pre členov COOLCARS.
5) Členovia systému COOL-CARS sa združujú za účelom získania množstevných zliav
a ďalších výhod najmä pri kúpe motorových vozdiel, ale aj pri akýchkoľvek finančných
produktoch priamo súvisiacich s ich kúpou príp. predajom ako leasing, poistenie,
zjednotenie a zníženie existujúcich splátok, právnu ochranu a pod.
6) Finančné poradenstvo môže byť poskytované členom COOL-CARS len oprávnenými
osobami so skúškami NBS, pre jednotlivé sektory, čím sú zabezpečené pre členov
COOL-CARS profesionálne služby.
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7) Spoločnosť COOL-CARS poskytuje poradenstvo pri kúpe, predaji, leasingu a poistení
nových, predvádzacích a zánovných vozidiel, u ktorých je prevažne najazdených menej
ako 80000 km a nie starších ako 4 roky.
8) COOL-CARS vie zabezpečiť ponuky na predaj a kúpu vozidiel od slovenských
aj zahraničných dodávateľov. V prípade ponúk na predaj predvádzacích vozidiel
s pôvodom v SR vyžaduje COOL-CARS od predávajúceho certifikát originálnosti
vozidla, ak ide o cenu vozidla nad 20 000 EUR a v prípade ponúk na predaj vozidiel zo
zahraničia vyžaduje COOL-CARS certifikát originálnosti vozidla zakaždým /bez
ohľadu na cenu vozidla/.
9) Za účelom zníženia emisií, udržania čistejšieho ovzdušia a zachovania Zelenej planéty
poskytuje spoločnosť COOL-CARS aj poradenstvo pri kúpe vybraných elektrických
a hybridných modeloch s dotáciami.
2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
I.

Prevádzkovateľ informačného systému
Prevádzkovateľ informačného systému prevádzkovaného prostredníctvom webovej
stránky www.cool-cars.sk je spoločnosť COOL-CARS, s.r.o. so sídlom Business center
ARUBA, Galvaniho 7/D, 821 04

Bratislava, IČO 51 188 872, DIČ: 2120636375,

zapísaná do OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 124186/B.
II.

Súhlas dotknutej osoby
Záujemca resp.

člen /ďalej aj ako „dotknutá osoba“/ potvrdením záujmu

o sprostredkovanie kúpy alebo predaja tovaru alebo služieb dáva COOL-CARS /ďalej aj
ako prevádzkovateľ“/ súhlas v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby COOL-CARS spracovával a
uschovával jeho osobné údaje na účel a v rozsahu uvedenom nižšie a ktoré sú potrebné
pri činnosti COOL-CARS a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch. Dotknutá osoba zároveň prehlasuje, že dáva svoj súhlas COOL-CARS so
spracúvaním jeho osobných údajov, . COOL-CARS nezamýšľa prenos údajov do iných
krajín. COOL-CARS sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby
zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. COOL-CARS po
splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej
osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať
kedykoľvek písomnou formou.
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III. Účel spracúvania osobných údajov
a)

Uzatvorenie sprostredkovania kúpy a predaja tovarov a služieb,

b)

Vystavenie daňového dokladu – faktúry,

c)

Úkony v súvislosti s vykonávaním sprostredkovateľskej činnosti COOL-CARS
/potvrdenie objednávky, príp. platby, sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby
- telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty/,

IV.

d)

Evidencia členov, objednávok, požiadaviek a pod. na administratívne účely,

e)

Marketingové aktivity, informácie o akciách, novinkách a zľavách,

Rozsah a právny základ spracúvaných osobných údajov
1) COOL-CARS spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom
v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch tak, ako
budú, tieto osobné údaje poskytnuté do COOL-CARS.
2) COOL-CARS spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno
a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (tel. č., email), údaje
o objednávkach a prípadne aj bankové spojenie.
3) Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle § 13 ods. 1 písm. a/
a b/ ZOOÚ súhlas dotknutej osoby a nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov
na plnenie zmluvy.

V.

Poskytnutie osobných údajov
1. COOL-CARS získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie činnosti
COOL-CARS.
2. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba nemusí
dať súhlas s použitím osobných údajov. Neposkytnutie súhlasu však znemožní
spoločnosti COOL-CARS zabezpečovať služby v rozsahu jeho predmetu činnosti
a požiadaviek dotknutej osoby.

VI.

Sprístupnenie osobných údajov
COOL-CARS je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb vo vyššie
uvedenom rozsahu a za vyššie uvedeným účelom nasledovným príjemcom záujemcovi o predaj alebo kúpu tovaru alebo služby v zmysle činnosti COOL-CARS,
obchodným

zástupcom

a partnerom

COOL-CARS,

účtovnej

prostredkovateľovi v súlade so ZOOÚ a prípadne prepravnej spoločnosti.
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spoločnosti,

VII.

Zverejnenie údajov
Prevádzkovateľ osobné údaje kupujúcich nezverejňuje.

VIII.
1)

Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na:
a) informáciu, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané a má právo
požadovať prístup k týmto osobným údajom,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme COOL-CARS,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého získal COOLCARS jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
e) opravu

a vymazanie

osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania

osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na
prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100
ZOOÚ na Úrade pre ochranu osobných údajov.
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže
požiadať o ich vrátenie,
2)

Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z
osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby,
alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3)

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u COOL-CARS namietať voči
a)

spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich
likvidáciu,

b)

využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,

4) Dotknutá osoba môže svoje práva vyplývajúce zo ZOOÚ uplatniť na emailovej adrese
............................ alebo osobne v sídle COOL-CARS.
IX.

Povinnosti COOL-CARS pri ochrane osobných údajov

1) Povinnosťou COOL-CARS, jej poverených pracovníkov a licencovaných partnerov je
zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch záujemcov, registrovaných členov, klientov
a ďalších dokumentoch

a skutočnostiach týkajúcich sa know-how a interného
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fungovania COOL-CARS a zaväzuje sa tiež, že tieto osobné údaje využije len na účely
činnosti COOL-CARS.
2) COOL-CARS, jeho licencovaní partneri a jeho poverení pracovníci sa zaväzujú, že
všetky dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje klientov a potencionálnych zákazníkov
budú chrániť pred zneužitím. Ďalej sa zaväzujú, že ich budú medzi sebou zasielať
takým spôsobom, aby zabezpečili ochranu osobných údajov a že ich budú chrániť pred
zverejnením v súlade so ZOOÚ.
3) Predstavitelia COOL-CARS a registrovaní licencovaní partneri môžu za účelom
identifikácie klientov a ich zástupcov v rozsahu nevyhnutnom na účely spracovania
ponúk

a realizáciu

sprostredkovania

predajov

a služieb,

kopírovať,

skenovať

a uchovávať osobné údaje a dokumenty záujemcov, členov a klientov, ktorými môžu
byť fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby.
4) Aj pri nezavinenom porušení mlčanlivosti uvedenej v tomto článku alebo vyplývajúcom
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, bude registrovaný licencovaný partner
zodpovedať za škodu, ktorú tým spôsobí.
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) COOL- CARS si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu týchto VOP, zmena je platná odo
dňa ich zverejnenia na webovej stránke COOL-CARS.
2) Ak záujemca, člen alebo klient poruší podmienky týchto VOP, poškodí meno alebo spôsobí
spoločnosti COOL-CARS akúkoľvek

škodu, môže byť vylúčený, pričom spoločnosť

COOL-CARS je oprávnená vymáhať takto spôsobenú škodu v plnom rozsahu.
3) COOL-CARS v rozsahu týchto VOP vykonáva prevažne sprostredkovateľskú činnosť
a preto medzi COOL-CARS a záujemcom, členom alebo klientom nevzniká žiadna
kúpnopredajná zmluva. Právny vzťah kúpy a predaja vzniká výhradne medzi záujemcom,
členom alebo klientom na strane jednej a predávajúcim prípadne kupujúcim na strane
druhej. Z uvedeného dôvodu COOL-CARS nenesie žiadnu zodpovednosť za vady /zjavné
ani skryté/, škody a iné nároky, ktoré môžu vzniknúť medzi záujemcom, členom alebo
klientom na strane jednej a predávajúcim prípadne kupujúcim na strane druhej pri
uzatvorení kúpnej zmluvy. COOL-CARS sa nestáva vlastníkom žiadneho tovaru, ktorého
predaj alebo kúpu sprostredkuje a preto si záujemca, člen alebo klient všetky práva týkajúce
sa predaja alebo kúpy tovaru bude uplatňovať u predávajúceho resp. kupujúceho.
Záujemca, člen alebo klient súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že bol s vyššie uvedeným
oboznámený a plne mu porozumel.
4) Tieto VOP sú platné a účinné od ...........................
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V Bratislave, dňa .................

COOL-CARS
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