
                                                    VSEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
                                                               WWW.POWERCORE.SK 

                                                                 Best Body Pilates s.r.o.

Vaše osobné údaje su chranené podla Zákona NRSR c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnych 
údajov v znení neskorších zmien a doplnení.

                                                                        Článok    I

                                                                  Základné pojmy

- Prevádzkovatel je spoločnost Best Body Pilates s.r.o. , so sídlom Zahradnícka 46/B , 821 08 
Bratislava , IČO : 50934724, DIČ: 2120560695, zapisaná v Obchodnom registri Okrésneho 
súdu Bratislava I odd. Sro,vl.č120328/B , email : info@powercore.sk , telefónny kontakt :
+421 908 545 138 .
- Powercore.sk je internetová stránka, na ktorej Použivatelia môžu nakupovat tréningové 
hodiny a následne si rezervovat tréningovu hodinu podla aktuálnej ponuky.
- Použivatel je každá fyzická osoba, ktorà využiva akékolvek služby internetovej stránky 
powercore.sk  predovšetkym online nákup a rezerváciu treningovych hodin.
-Rezervacia treningovej hodiny je proces, kde si Použivatel závazne rezervuje presne 
vybranú treningovú hodinu určenú rokom, mesiacom, dnom a hodinou.
- Miesto vyuzivania zakúpenych téningovych hodin je vo fitness centre POWERCORE STUDIO
, ktorého prevadzkovatel je Best Body Pilates s.r.o., na adrese Zadunajská cesta 12/B , 851 
01 Bratislava.

                                                                      Článok   II

                                                               Základné podmienky 

1. Využivanie služieb internetovej stránky powercore.sk je možné so sùhlasom 
Použivatela s tymito Pomienkami použivania powercore.sk

2. Internetová stránka powercore.sk využiva registraciu prostredníctvom systému , 
ktory je uschovany v Slovenskej republike.

3. Použivatel si môže rezervovat akúkolvek volnú tréningovú hodinu pokial má dostatok
zakúpenych hodin a tréningové hodiny sú volné.

4. Použivatel vyplnením registračného formulára , kliknutim na tlačidlo ,, zaregistrovat 
sa,, uzatvára platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Best Body Pilates s. r .o. zaväzuje 
dodat služby v požadovanej kvalite . Storno rezervacie treningovej hodiny je možne 
do 24 hodin pred začatim rezervovanej tréningovej hodiny. Po tomto termine celá 
suma prepadá v prospech Prevádzkovatela .

                                                                    

http://WWW.POWERCORE.SK/
mailto:info@powercore.sk


                                                                Článok III

                                              Práva a povinnosti Použivatela

1. Použivatel vyhlasuje, že je plne spôsobily na právne úkony.
2. Použivatel je povinny poskytnút aktuálne , správne a pravdivé údaje.
3. Použivatel je zodpoveny za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho 

použivatelského konta.
4. Použivatel sa zaväzuje kontaktovat Prevádzkovatela ihned po zistení 

neautorizovaneho použitia svojho použivatelského konta a svojich údajov .
5. Použivatel nie je opraveny využivat služby internetovej stránky powercore.sk k 

akymkolvek učelom odporujucim zákonom alebo tymito podmienkam. Použivatel 
nesmie služby internetovej stránky powercore.sk využivat spôsobom , ktory by 
mohol poškodit , znemožnit, pretažit alebo zhoršit funkciu serverov prevadzkovanych
Prevadzkovatelom alebo jeho partnermi alebo rušit použivanie tychto severov alebo 
služieb serveru inymi osobami.Použivatel nesmie akymkolvek spôsobom ziskavat ani 
sa pokúšat zīskavat akékolvek materiály či informácie tykajúce sa služieb internetovej
stránky powercore.sk , ktoré nie su a neboli verejne sprístupnené alebo poskytnuté 
prostredníctvom serverov prevádzkovanych Prevádzkovatelom.

               
                                                              Článok  IV
 
                                                   Zodpovednost za škodu 

1. Používateľ  si  je  vedomý  toho  ,že  využíva  služby  internetovej
stránky powercore.sk výhradne na vlastne riziko.   Prevádzkovateľ  nezodpovedá za
činnosť  používateľov  služieb  internetovej  stránky powercore.sk ,  ani  za  spôsobom
akým  služby  internetovej  stránky powercore.sk používatelia  využívajú  .
Prevádzkovateľ  nenesie  žiadnu  zodpovednosť  za  pripadne  zneužitie  služieb
internetovej stránky powercore.sk používatelom , či tretími osobami .

2.  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ktoré by vznikli používatelom
alebo tretím osobám priamo , nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s 
využívaním služieb internetovej stránky powercore.sk 

3.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody , ktoré by vznikli používatelom alebo tretím 
osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb internetovej 
stránky powercore.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou .

4.  Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnost internetovej stránky powercore.sk , 
jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie . Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť 
funkčnost internetovej stránky powercore.sk bez akéhokoľvek upozornenia a 
uvedenia dôvodu . 
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5.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu , ktorá by mohla byt používateľovi 
spôsobená v súvislosti s používaním služieb na internetovej stránky powercore.sk , 
alebo v súvislosti s nefunkčnostou a chybovostou internetovej 
stránky powercore.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných 
dôvodov . 

6.  Uzatvorením zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a 
Best Body Pilates s.r.o .

7. Tréningové hodiny zakúpené na internetovej stránke www.powercore.sk sú 
neprenosné a majú obmedzenú platnosť . 

8. Tréningové hodiny nie je možné stornovať áni vrátiť .
9.  Ak prevadzkovatel zverejní akciovú ponuku ktorých môže  byt počas roka aj viac,

 tieto sú vždy čašovo obmedzené so stanoveným počtom  hodín . Hodiny su 
neprenosné a nedajú sa vrátiť .

10. Tréningové hodiny nie je možné stornovať ani vrátiť . 
11. Rezervovanu tréningovú hodinu je možné preniesť na iný termín do 24hodin pred 

začatím rezervovanej tréningovej hodiny .
12. Ak klient nestihne zrušiť rezerváciu do 24 hodín a nezúčastní sa tréningovej hodiny , 

tak tato tréningová hodina prepadne v prospech Best Body Pilates s.r.o 
13. 1 , 5, 10 tréningových hodín je možné zakúpiť prostredníctvom platobnej brány , 

ktorú ako dodoavatel prevádzkuje 24-Pay s.r.o Kráľov 356 , 010 01 Žilina .

                                                                  Článok V

Ochrana osobnych údajov

1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobne údaje v rozsahu meno, priezvisko , 
adresa , e-mailová adresa , telefónne číslo , adresa, dátum narodenia , pohlavie 
podľa úst. Zákona c. 122/2013 Z. z. O ochranné osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 84/2014 Z. z ( ďalej len ,, Zákon o 
ochrane osobných údajov “) za účelom poskytovania služieb na internetovej 
stránke powercore.sk  . Používateľ  ako opravená , resp. Dotknutá osoba je 
oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho 
osobných údajov v zmysle paragrafu 28 Zákona o ochrane osobných údajov . 
Pristúpenim k týmto podmienkam používania internetovej 
stránky powercore.sk používateľ vyhlasuje , že bol poučený ohľadom práv dotknutej 
osoby , a to že na základne písomnej žiadosti oprávnený od prevádzkovateľa 
vyžadovať : 
- potvrdenie , či sú alebo nie sú osobne údaje o ňom spracúvané 
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v 
informačnom systéme v rozsahu podľa paragrafu 15 ods. 1 pism. a) až e) druhý až 
diéty bod Zákona o ochrane osobných údajov ; pri vydaní rozhodnutia je používateľ 
opravený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácii . 
- vo všeobecne zrozumitelnej forme presne informácie o zdroji , z ktorého získal jeho 
osobne údaje na spracúvanie 
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- vo všeobecne zrozumitejnej forme zoznam pouzivatelovych osobných údajov , ktoré sú 
predmetom spracúvania . 
- opravu alebo likvidáciu pouzivatelovych nesprávnych , neúplných alebo neaktuálnych 
osobných údajov , ktoré sú predmetom spracúvania 
- likvidácia osobných údajov používateľa , ktorých účet spracúvania sa skončil : ak sú 
predmetom spracúvania úradne doklady obsahujúce osobne údaje , možno požiadať o ich 
vrátenie . 
- likvidáciu osobných údajov používateľa , ktoré sú predmetom spracúvania , ak došlo k 
porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov 
- blokovanie osobných údajov používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času 
jeho platnosti , ak prevádzkovateľ spracúva osobne údaje na základe súhlasu používateľa . 
2.   Práva používateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť , len ak 
takéto ombezednie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená 
ochrana používateľa , alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb . 
3.  Ak používateľ uplatní svoje právo , písomne a z obsahu jeho ziadnosti vyplýva , že 
uplatňuje svoje právo , žiadosť sa považuje za podanu podľa Zákona o ochrane osobných 
údajov : žiadosť podanu elektronickou poštou , alebo doručí písomne najneskôr do troch dni
odo dňa jej odoslania , osobne ústnou formou do zápisnice , z ktorej musí byt zrejme , kto 
právo uplatnil , čoho sa domáha a keď a kto vyhotovil zápisnicu , jeho podpis a podpis 
používateľa : kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať používateľovi , u 
sprostredkovateľa , je ten povinný zápisnicu bezodkladne odovzdať prevádzkovateľovi . 
4.  Používateľ poskytuje svoje osobne údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho oboje 
údaje môžu byt v súvislosti so službami poskytovanými na internetovej 
stránky powercore.sk sprístupnené na marketingové účely , alebo iným partnerským 
subjektom . Partnerské subjekty sú prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou 
pri rešpektovaní zákonných ustanoveni. Osobne údaje môžu byt poskytnuté i partnerských 
subjektom mimo územia Slovenskej republiky , najmä do členských štátov v zmysle Zákona o
ochrane osobných údajov alebo do Spojených štátov amerických . Medzi iné partnerské 
subjekty patrí spoločnosť THe Rocket Sience Group , LLC d/b/ a MailChimp. 
5.  Údaje o používateľoch internetovej stránky powercore.sk použije prevádzkovateľ iba v 
medziach Zákona o ochrane osobných údajov . Prevadzkovatel uchováva len meno, 
priezvisko , adresa , e-mailová adresa , telefóne číslo , dátum narodenia , pohlavie 
používateľa a adresu , ktorú si používateľ zadal sám pri registrácii na internetovej 
stránke powercore.sk alebo vo svojom používateľskom konte v zmysle osobitných predpisov
.

 

                                                            Článok VI

                                                   Záverečné  ustanovenia 

1. Podmienky používania portálu internetovej stránky powercore.sk nadobúdajú platnosť a 
účinnosť snom ich uverejnenia . Používateľ a prevádzkovateľ sa výslovne dohodli , že ich 
vzájomný vzťah sa bude v zmysle úst. Paragrafu 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, Obchodný zákonník “) 
spravovať Obchodným zákonníkom . Na otázky neupravené podmienkami používania sa 
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vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel
pre internetovú stránku powercore.sk prevádzkované spoločnosťou Best Body Pilates  s.r. o. 
2. Prevadzkovatel má právo meniť , inovovať a inak modifikovať služby internetovej 
stránky powercore.sk bez predchádzajúceho upozornenia používateľov ako aj bez ich 
súhlasu . 
3. Prevadzkovatel je oprávnený kedykoľvek obmedziť , pripadne úplne zablokovať prístup 
Používateľa na internetovej stránke powercore.sk 
4. Prevadzkovatel je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok . Zmena 
podmienok je platna a účinná okamihom zverejnenia na stránkach internetovej 
stránky powercore.sk . Tieto zmeny budú zapracovane do textu a budú zverejnené vo forme 
úplného znenia podmienok používania . Je v zaujme používateľa , aby priebežne sledoval 
znenie podmienok . Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami podmienok
. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb  portálu po prevedení týchto zmien 
prevádzkovateľom , má sa za to , že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí . 

V Bratislave , dna 07.07.2017 
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