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Všeobecné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. www.klubsubaru.sk (ďalej len klub) sú verejné internetové stránky poskytujúce fyzickým 
i právnickým osobám (návštevníkom a užívateľom) priestor na získavanie, zhromažďovanie 
a zdieľanie informácií týkajúcich sa najmä áut značky Subaru.

2. Klub prevádzkuje Občianske združenie Slovenský SUBARU KLUB so sídlom Podháj 63, 
97405 Banská Bystrica, IČO 42 17 50 11 (ďalej len prevádzkovateľ).

3. Povinnosti prevádzkovateľa, návštevníka a  užívateľa sú uvedené nižšie. Tí, ktorí nesúhlasia 
s týmito podmienkami, nemôžu využívať služby prevádzkovateľa a  nebudú registrovaný. 

4. V prípade akéhokoľvek podozrenia zo zneužitia postavenia prevádzkovateľa, môže sa 
návštevník alebo užívateľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Dolná 46, 974 00 Banská 
Bystrica. 
 
II. Podmienky členstva a prihlásenie do Klubu

1. Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné.

2. Členom klubu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s  Všeobecnými
podmienkami stránky klubu a vykoná elektronickú registráciu prostredníctvom stránky 
www.klubsubaru.sk. Každá osoba môže podať len jednu prihlášku, viacnásobné členstvo nie je 
možné.

3. Vyplnením elektronickej prihlášky člen klubu súhlasí s  registráciou a s podmienkami členstva 
a vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo schvaľovať jednotlivé registrácie. Pri registrácii je potrebné
uviesť osobné údaje a to: Meno, Priezvisko, e-emailovú adresu. Každý člen si zároveň vyplní 
prihlasovacie meno a heslo, určené na opakované prihlasovanie do klubu. 

5. O prijatí do klubu je člen informovaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii 
a prostredníctvom internej pošty.

6. Registrovaný člen má možnosť vyplniť ďalšie nepovinné údaje akými sú dátum narodenia, 
adresa bydliska, zamestnanie, pohlavie, krajina pôvodu, telefónny kontakt. Ich vyplnením 
automaticky dáva súhlas na spracovanie týchto údajov pre interné potreby prevádzkovateľa 
v rámci komunikácie alebo organizácie, ktorý ich nebude poskytovať tretím osobám.

7. Ďalšia komunikácia s členmi klubu bude vedená prostredníctvom webovej 
stránky www.klubsubaru.sk a prostredníctvom elektronickej pošty, ak člen klubu dobrovoľne udelil
prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním informácií o  novinkách a komerčných a marketingových 
ponukách, ktoré sú spojené s členstvom v klube, prostredníctvom elektronickej pošty.
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8. Člen klubu sa zaväzuje oznámiť bezodkladne prevádzkovateľovi zmenu osobných údajov, 
ktoré uviedol pri registrácii a ku ktorým dôjde počas trvania členstva.
 
 III. Výhody členstva v klube

1. Člen klubu bude mať možnosť využívať stránky www.klubsubaru.sk.

2. Prevádzkovateľ  bude podľa vlastného uváženia a  možností rozširovať výhody členstva 
v klube, napr. bezplatnou občianskou inzerciou, prístup k  informáciám nedostupných pre 
neregistrovaných užívateľov, chatová komunikácia, možnosť vkladania nových tém, registrácia na
podujatiach organizovaných prevádzkovateľom.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určovať a  meniť ponuku výhod vyplývajúcich z  členstva 
v klube

4. Výhody vyplývajúce z členstva v klube nie je možné voči prevádzkovateľovi vymáhať alebo sa 
domáhať ich náhrady formou finančnej alebo inej kompenzácie. Na výhody a  odmeny získané 
z klubu bezodplatne nie je možné uplatniť práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby.
 
IV. Súhlas so zasielaním komerčných informácií

1. Člen klubu je oprávnený (nie však povinný) udeliť prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie 
informácií o novinkách a komerčných a marketingových ponukách, ktoré sú spojené s  členstvom 
v klube, prostredníctvom elektronickej pošty (t. j. na e-mail uvedené pri registrácii do klubu).

2. Súhlas na zasielanie informácií sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktoré priamym spôsobom 
participujú, resp. spolupracujú na organizovaní marketingových akcií prevádzkovateľa.

3. Udelený súhlas je člen klubu oprávnený kedykoľvek a  bez uvedenia dôvodu odvolať zaslaním 
žiadosti na info@klubsubaru.sk.
 
 V. Zmena podmienok členstva v klube

1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť podmienky členstva v  klube. Nové podmienky
platia dňom, keď sú zverejnené na internetovej stránke www.klubsubaru.sk.

 
VI. Ukončenie a zánik členstva v klube

1. Člen klubu môže svoje členstvo kedykoľvek a  bez uvedenia dôvodu zrušiť, a  to zaslaním 
žiadosti o ukončenie členstva elektronicky na  info@klubsubaru.sk alebo písomne listom 
doručeným na adresu sídla prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo zrušiť členstvo v  klube, ak člen poruší všeobecné 
podmienky členstva alebo ak svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, bude poškodzovať 
dobré meno prevádzkovateľa a/alebo klubu.
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VII. Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, vrátane chránených osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za
účelom registrácie a poskytovania služieb klubom a sprístupňovania týchto údajov ostatným 
užívateľom klubu v nevyhnutnej miere na dobu neurčitú. Užívateľ výslovne udeľuje súhlas 
prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov a nakladanie s nimi a to vrátane údajov 
podliehajúcich osobitej ochrane. 

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nezneužiť oprávnenie udelené vyššie a okrem nevyhnutnej 
potreby nesprístupní údaje užívateľa tretej strane. To neplatí v zákonom odôvodnených 
prípadoch.

VIII. Práva a povinnosti užívateľa

1. Užívateľ je povinný správať sa na klube slušne, so zachovaním všeobecne uznávaných 
morálnych pravidiel a platného právneho poriadku SR.

2. Zakazuje sa:

- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných 
látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

- ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné 
zdravie a emocionálny stav;

- otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej 
osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám, okrem na to oficiálne určených miestach určeným 
spôsobom;

- odosielať príspevky s erotickým obsahom, propagovať pornografiu;

- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich 
nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, 
rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo 
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy 
alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a 
etikou;

- otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom 
zbrane a strelivo opisovať;

- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

- propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky;



- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. 
najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu 
prospech;

- využívať klub prostredníctvom automatizovaných prostriedkov (napr. zberné roboty, pavúky či 
scrapery);

- nahrávať vírusy a iné škodlivé kódy;

- obchádzať vyššie uvedené zákazy.

3. Užívateľ nesmie brániť inému užívateľovi v jeho možnostiach využitia funkcie a služby klubu 
ani ho nesmie zbytočne obťažovať. Rovnako sa nesmie užívateľ prihlasovať namiesto iného 
užívateľa ani inak poškodzovať ďalších užívateľov.

4. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a  dobrovoľne. Užívateľ nemá za
jeho príspevky v klube nárok na žiadnu, ani autorskú odmenu.

5. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa ani jeho dobré meno.

6. Užívateľ sa zaväzuje pri spravovaní svojho profilu dodržiavať všetky pravidlá Všeobecných 
podmienok a to aj pri propagácii akcií alebo ponúk na svojom profile.

IX. Audiovizuálny obsah klubu

1. Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na klube len fotografie, videá a  zvukové nahrávky, ku 
ktorým má autorské práva resp. súhlas autora s výnimkou odkazov na VIMEO/YOUTUBE, kde za
obsah zodpovedá priamo VIMEO/YOUTUBE.

2. V prípade porušenia predchádzajúceho bodu zodpovednosť znáša v plnom rozsahu užívateľ 
vrátane prípadnej náhrady škody spočívajúcej v nákladoch prevádzkovateľa za náhrady a 
sankcie udelené treťou osobou.

X. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a 
zabezpečenia klubu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú užívateľom v 
súvislosti s používaním funkcii a služieb klubu.

2. Prevádzkovateľ má právo zrušiť registráciu užívateľa bez povinnosti predchádzajúceho 
upozornenia užívateľa. Prevádzkovateľ má právo prerušiť poskytovanie funkcií klubu ako aj 
odstaviť klub na časove obmedzený úsek ako aj neobmedzene a to aj bez predchádzajúceho 
upozornenia užívateľov.

3. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v 
týchto Všeobecných podmienkach a právnom poriadku SR berie užívateľ na vedomie, že je 
povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu, vrátane nákladov 
súvisiacich s obranou prevádzkovateľa, ako sú právne služby, poplatky a hotové výdavky.

4. Prevádzkovateľ môže meniť podobu a obsahovú stránku klubu bez predchádzajúceho 
informovania užívateľov.

5. Prevádzkovateľ má právo podľa potrieb meniť Všeobecné podmienky počas celej doby 
prevádzkovania klubu. V prípade zmeny podmienok užívateľ akceptuje skutočnosť, že je povinný 



postupovať v zmysle zmenených Všeobecných podmienok. Prevádzkovateľ je povinný umožniť 
užívateľovi kedykoľvek sa oboznámiť s aktuálnym znením Všeobecných podmienok. Ak užívateľ 
pokračuje v používaní funkcii a služieb klubu po prevedení zmien prevádzkovateľom, má sa za 
to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.

6. Hoci prevádzkovateľ stanovuje pravidlá správania užívateľov formou Všeobecných podmienok,
nenesie žiadnu zodpovednosť za správanie žiadneho užívateľa klubu. Akúkoľvek škodu, stratu 
alebo výdavok, ktoré svojím správaním užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi, musí užívateľ 
prevádzkovateľovi nahradiť. 

XI. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ sa snaží udržať klub bezpečný, prevádzkyschopný a  bez chýb. Nenesie 
zodpovednosť za činy, obsah a informácie, ktoré môžu viesť k omylu užívateľa. 

2. Prečítaním a prejavením súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami užívateľ prehlasuje, že 
sa s nimi oboznámil a bude ich dodržiavať. 
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