
Všeobecné podmienky
na poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť  GIMEX Slovakia s.r.o.,  so sídlom Horná 
Huta 48, Banská Štiavnica (ďalej len „GIMEX Slovakia“) 
IČO:  31  567  070,  zapísaná  v  OR  Okresného  Súdu 
Banská  Bystrica,  vložka  č.  550,  ako  poskytovateľ 
verejnej elektronickej komunikačnej služby vydáva podľa 
Zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v 
platnom  znení  (ďalej  len  „Zákon  o  elektronických 
komunikáciách)  tieto  Všeobecné  podmienky 
poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby 
s použitím vlastnej mikrovlnnej siete v pásme 2,4GHz a 
5,8GHz. (ďalej len „všeobecné podmienky“).

1.2. GIMEX  Slovakia  je  oprávnená  poskytovať  verejnú 
elektronickú  komunikačnú  službu  na  základe 
všeobecného povolenia na poskytovanie sietí a služieb 
vydaného  Úradom  pre  reguláciu  elektronických 
komunikácií  a  poštových  služieb  (ďalej  len  „Úrad“). 
Predmetom  týchto  všeobecných  podmienok  je  úprava 
podmienok  poskytovania  elektronickej  komunikačnej 
služby  sprostredkovania  prístupu  do  siete  internet  a 
doplnkových služieb prostredníctvom TCP/IP protokolu, 
s  použitím  mikrovlnej  rádiovej  siete  a  káblových 
rozvodov (ďalej len „služba“) a podrobnejšia úprava práv 
a povinností spoločnosti  GIMEX Slovakia, s.r.o. ako jej 
poskytovateľa  a  užívateľov  tejto  služby  pri  jej 
poskytovaní.

1.3. GIMEX Slovakia poskytuje službu na základe zmluvy 
o pripojení medzi GIMEX Slovakia a účastníkom, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné podmienky 
(ďalej len „zmluva“).

1.4. GIMEX Slovakia poskytuje elektronické komunikačné 
služby v súlade s technickou špecifikáciou vymedzenou 
v objednávkovom formulári.

1.5. Parametre (tiež „opis“) a rozsah (tiež „kvalita“) služby 
sú  uvedené  v  objednávke  (technická  špecifikácia) 
služieb,  ktorá  tvorí  neoddeliteľnú  súčasť  zmluvy  (ďalej 
len „objednávka“).

Článok 2.
Vymedzenie základných pojmov

2.1. „Servisný zástupca“ je fyzická, alebo právnická osoba, 
ktorá  je  oprávnená  vykonávať  technické  obhliadky, 
inštaláciu  a  servis  technických  zariadení  súvisiacich  s 
poskytovaním  siete,  alebo  služieb  spoločnosti  GIMEX 
Slovakia na základe servisnej  zmluvy so spoločnosťou 
GIMEX Slovakia.

2.2. „Poskytovateľ“  je  spoločnosť  GIMEX  Slovakia  ako 
poskytovateľ  telekomunikačných  služieb účastníkovi  na 
základe zmluvy.

2.3. „Užívateľ“  je  fyzická,  alebo  právnická  osoba,  ktorá 
používa, alebo požaduje poskytovanie služby.

2.4. „Účastník“ je koncový užívateľ, ktorý uzavrel s GIMEX 
Slovakia  zmluvu  o  poskytovaní  elektronických 
komunikačných služieb.

2.5. „Všeobecné  podmienky“  sú  tieto  všeobecné 
podmienky  spoločnosti  GIMEX  Slovakia  vydané  podľa 
zákona 351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách.

2.6. „Objednávka“  je  technická  špecifikácia  služieb  a 
doplnkových  služieb  na  formulári  spoločnosti  GIMEX 
Slovakia, ktoré objednáva účastník.

2.7. „Tarifa“ je cenník služieb spoločnosti GIMEX Slovakia, 
ktorý obsahuje sadzobník poplatkov za jednotlivé služby 
a ostatné sadzby vyplývajúce so zmluvy a všeobecných 
podmienok.

2.8. „Zriaďovací  poplatok“  je  poplatok,  ktorý  zaplatí 
účastník za technológiu a / alebo vykonané práce, ktoré 
sú nevyhnutné na aktiváciu služby.

2.9. „Poplatok  za  znovupripojenie“  je  poplatok,  ktorý 
zaplatí  účastník  za  za  opakovanú  aktiváciu  služieb 
deaktivovaných z dôvodu  nezaplatenia splatnej ceny za 
službu.

Článok 3.
Podmienky uzatvorenia zmluvy.

3.1. Uzatváranie zmluvy sa riadi zákonom č.351/2011 Z.z. 
O elektronických  komunikáciách  a  týmito  všeobecnými 
podmienkami

3.2. Záujemca je povinný pred uzatvorením zmluvy:

a) uviesť všetky údaje požadované v zmluve a predložiť 
doklady dokazujúce tieto údaje a to hlavne totožnosť 
(právnu  subjektivitu),  adresu,  miesto  poskytovania 
služby resp.  oprávnenie konať  v mene zastupovanej 
osoby,

b) na  požiadanie  zástupcu  firmy  GIMEX  Slovakia 
preukázať  schopnosť  platiť  svoje  finančné  záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy.

3.3. Účastník  sa  zaväzuje  bezodkladne  informovať  o 
každej zmene údajov, poskytnutých v čase uzatvorenia 
zmluvy, zvlášť tých, ktoré majú vplyv na platnosť, alebo 
plnenie  ustanovení  zmluvy  a  to  najmä  o  zmene 
obchodného mena, adresy, miesta poskytovania služby, 
právnej  formy  alebo  štatutárneho  zástupcu  právnickej 
osoby.

3.4. GIMEX  Slovakia  je  oprávnená  odmietnuť  uzavretie 
zmluvy o poskytovaní služby, ak
a) jej  poskytovanie  v  požadovanom  mieste,  alebo  v 

požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné,
b) záujemca  o  ňu  nedáva  záruku,  že bude  dodržiavať 

zmluvu,  pretože  je  dlžníkom  spoločnosti  GIMEX 
Slovakia,  alebo  iného  podniku,  alebo  niektorý  z 
podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním,

c) záujemca nesúhlasí  so všeobecnými  podmienkami  a 
nesplnil si povinnosti podľa bodu 3.2.

3.5. V  prípade  odmietnutia  uzatvorenia  zmluvy  so 
záujemcom,  je  GIMEX  Slovakia  povinná  oznámiť  túto 
skutočnosť záujemcovi najneskôr do 14 dní od doručenia 
návrhu na uzatvorenie zmluvy.

3.6. Zmeny zmluvných podmienok.
3.6.1. GIMEX  Slovakia  si  vyhradzuje  právo  zmeniť 

všeobecné podmienky bez súhlasu účastníka.
3.6.2. GIMEX Slovakia je povinná zmenu všeobecných 

podmienok vydať a zverejniť najneskôr jeden (1) 
mesiac  pred  nadobudnutím  účinnosti,  pričom je 
povinná  oznámiť  účastníkovi  písomne, 
elektronickou  poštou  alebo  SMS  správou  1 
mesiac  vopred  podstatnú  zmenu  zmluvných 
podmienok  dostupných  na  internetovej  stránke 
http://www.bsnet.sk/sluz.htm a  zároveň  ho 
informuje  o  jeho  práve   odstúpiť  od  zmluvy  o 
poskytovaní  služieb bez  sankcií  ak tieto  zmeny 
neakceptuje.

3.6.3. V prípade že účastník  doručí  svoje pripomienky 
ku  zmene  všeobecných  podmienok  pred 
nadobudnutím  ich  účinnosti,  platí,  že  tieto 
neakceptuje a poskytovateľ  služby je oprávnený 
ukončiť  s  ním zmluvný  vzťah a zaslať  konečné 
vyúčtovanie  za  služby.  Inak  sú  všeobecné 
podmienky  považované  za  akceptované  bez 
výhrad.

Článok 4.
Práva a povinnosti GIMEX Slovakia s.r.o.

4.1. GIMEX Slovakia je povinná
a) uzavrieť zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie 

verejnej  služby,  ak  nie  je  dôvod  na  jej  odmietnutie 
podľa bodu 3.4,

b) pri  podpise zmluvy poskytnúť  účastníkovi  informácie o 
všetkých  skutočnostiach  súvisiacich s  poskytovanou 
službou, a to najmä rozsah služieb, doplnkové služby, 
technické požiadavky a ceny,

c) predkladať  účastníkovi  prehľadné  a  zrozumiteľné 
vyúčtovanie  poskytnutej  služby,  ak z  povahy  služby 
nevyplýva,  že  vyúčtovanie  nie  je  potrebné  a  na 
požiadanie  poskytovať  podrobný  výpis  o  objeme 
prenesených dát,

d) udržiavať  technické  zariadenia  siete  BSNet  v  takom 
technickom  a  prevádzkovom  stave,  aby  bola 
dosahovaná  obvyklá  kvalita  služieb  stanovená 
telekomunikačnými normami, pričom užívateľ berie na 
vedomie,  že  kvalita  služieb  je  závislá  aj  od 
technických zariadení iných účastníkov,

e) vykonať  zmeny  zmluvy  v  rozsahu  voliteľných  služieb 
uvedených  v cenníku  podľa  písomných  požiadaviek 
užívateľa.

f) poskytovať  služby  v  súlade  s  Nariadením  Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 

2015,  ktorým  sa  ustanovujú  opatrenia  týkajúce  sa 
prístupu  k  otvorenému  internetu  (ďalej  len 
„Nariadenie“)

g) Ak poskytovateľ v súlade s Nariadením uplatní opatrenia 
na  riadenie  prevádzky,  ktoré  by  mohli  vplývať  na 
kvalitu služieb prístupu k internetu, je povinný o tom 
Účastníka  informovať.  Poskytovateľ  neuplatní 
opatrenia,  ktoré  by  mohli  negatívne  vplývať  na 
súkromie  koncových  užívateľov  a  na  ochranu  ich 
osobných údajov

4.2. GIMEX Slovakia má právo
a) na zaplatenie ceny za poskytnuté služby podľa cenníka, 

ak  jej  vyúčtovanie  doručil  účastníkovi  najneskôr  do 
troch mesiacov od posledného zúčtovacieho obdobia, 
pričom  za  doručené  sa  považuje  odoslanie 
vyúčtovania  na  korešpondenčnú  adresu,  alebo  e-
mailovú adresu účastníka uvedenú v zmluve.

b) na náhradu škody spôsobenej  účastníkom na verejnej 
sieti a na verejnom zariadení,

c) získavať a zákonným spôsobom si overiť osobné a iné 
údaje  uvedené  účastníkom  a  viest  evidenciu  týchto 
údajov v rozsahu stanovenom zákonom,

d) Uzatvorením zmluvy udeľuje  Účastník  Podniku súhlas 
na uvádzanie svojho obchodného mena, sídla a/alebo 
loga  za  účelom  ich  použitia  ako  referencie  pri 
marketingových aktivitách Podniku.

e) dočasne prerušiť, alebo obmedziť poskytovanie verejnej 
služby z dôvodu 
1. jej  zneužívania  a  to  až  do  odstránenia  jej 

zneužívania, alebo vykonania technických opatrení 
zamedzujúcich jej zneužívaniu,

2. nezaplatenia  splatnej  ceny  za  verejnú  službu  v 
lehote  dvoch  (2)  pracovných  dní,  po 
predchádzajúcom  upozornení  a  poskytnutí 
náhradnej  lehoty  na  zaplatenie  a  to  až  do 
zaplatenia, alebo do zániku zmluvy o pripojení,

3. porušenia  zmluvných  podmienok  zo  strany 
účastníka,

4. krízovej situácie a mimoriadnej situácie podľa $43 
zákona  č351/2011  Z.z.  O  elektronických 
komunikáciách.

4.3. GIMEX Slovakia nezodpovedá za:
a) obsah komunikácií ani za škody, ktoré môže ich obsah 

spôsobiť,
b) škody  spôsobené  v  dôsledku  neuskutočneného 

spojenia  ako  priameho  dôsledku  poruchy,  opravy, 
údržby,  reštrukturalizácie,  alebo  rozširovania  služby, 
alebo jej časti, resp. prekročenia kapacity siete,

c) škody  spôsobené  dočasným  prerušením  alebo 
obmedzením služby podľa bodu 4.1 odst. e)

d) neoprávnené  použitie  siete  alebo  služieb  treťou 
osobou,  ani  za  škody  spôsobené  neoprávneným 
použitím siete alebo služieb.

Článok 5.
Práva a povinnosti účastníka.

5.1. Účastník je povinný
a) používať službu v súlade so zákonom, so zmluvou a v 

zmysle všeobecných podmienok,
b) zabrániť  zneužitiu  služby  treťou  osobou  a  znášať 

výdavky vzniknuté zneužitím služby,
c) platiť cenu za poskytnutú službu podľa zmluvy, v súlade 

so všeobecnými podmienkami a podľa cenníka a na 
základe dokladu o vyúčtovaní,

d) používať  iba  telekomunikačné  zariadenia  spĺňajúce 
požiadavky osobitných predpisov,

e) zachovávať  v  tajnosti  obsah  zmluvy  a  jej 
neoddeliteľných  súčastí  po  celú  dobu  platnosti 
zmluvy.

5.2. Účastník má právo na
a) uzavretie zmluvy s GIMEX Slovakia , ak nie je dôvod na 

jej odmietnutie podľa bodu 3.4,
b) poskytovanie  služieb  podľa  zmluvy,  v  rozsahu  podľa 

objednávky a za cenu podľa platného cenníka,
c) na  prístup  k  informáciám  a  obsahu  a  právo  šíriť 

informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a 
služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného 
výberu,  bez  ohľadu  na  umiestnenie  koncového 

http://www.bsnet.sk/sluz.htm


užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, 
pôvod či  určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo 
služby  prostredníctvom  ich  služby  prístupu  k 
internetu. Týmto odsekom nie je dotknuté právo Únie 
alebo vnútroštátne právo, ktoré je v súlade s právom 
Únie, pokiaľ ide o zákonnosť obsahu, aplikácií alebo 
služieb.

d) bezplatné odstránenie porúch, ktoré nezavinil,
e) zasielanie vyúčtovania,  ktoré obsahuje  podrobný  výpis 

volaní, ak o to účastník požiada,
f) vrátenie  pomernej  časti  ceny  za  čas  neposkytovania 

služby  v  prípade  zavinenia  spoločnosťou  GIMEX 
Slovakia v súlade so všeobecnými podmienkami; toto 
právo si musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov po 
obnovení poskytovania služby.

5.3. Zodpovednosť účastníka
5.3.1. Účastník  zodpovedá  za  prípadné  škody,  ktoré 

vzniknú  nedodržaním  zmluvy,  všeobecných 
podmienok,  alebo  protiprávnym  používaním 
služby.

5.3.2. Účastník  zodpovedá  za  zneužitie  prístupových 
kódov  zverených  v  súvislosti  s  používaním 
služby.

Článok 6.
Cena a platobné podmienky.

6.1. Cena za poskytované služby je dohodnutá v súlade 
so  zákonom  č.  18/1996  Z.  z.  o  cenách.  Cena  za 
poskytované  služby  je  zmluvná.  Ak  nie  je  uvedené 
inak,  cena  je  účtovaná  podľa  platného  cenníka 
zverejneného  na  stránke 
http://www.bsnet.sk/cenn.htm

6.2. GIMEX Slovakia je oprávnená cenník zmeniť, pričom 
každé zvýšenie  cien je povinný  oznámiť  účastníkovi 
najneskôr  1  (jeden)  mesiac  pred  nadobudnutím 
platnosti  a  zároveň  ho  informuje  o  jeho  práve 
odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií 
ak tieto zmeny neakceptuje.

6.3. Ceny za poskytované služby sa začínajú účtovať odo 
dňa  aktivácie  služby  účastníkovi.  Fakturačným 
obdobím je prebiehajúci kalendárny mesiac.

6.4. Cenu  služieb  vyúčtuje  GIMEX  Slovakia  účastníkovi 
faktúrou,  ktorá  je  daňovým  dokladom  v  súlade  s 
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
Faktúra je splatná do dátumu splatnosti uvedeného na 
faktúre,  pričom  za  uhradenú  sa  považuje  v  deň 
pripísania  úhradu na účet  GIMEX Slovakia.,  inak je 
účastník s platbou v omeškaní.

6.5. GIMEX  Slovakia  je  oprávnená  zasielať  účastníkovi 
zálohové faktúry v prípade, ak sa domnieva, že výška 
ceny  účtovanej  užívateľovi  ho  k  tomu  oprávňuje. 
Užívateľ  môže  získať  informácie  o  platbách  za 
poskytnuté  služby  telefonicky  alebo  e-mailom, 
prostredníctvom  zverejnených  kontaktov,  alebo 
osobne.

6.6. Platba  sa  uskutoční  bezhotovostným  prevodom  na 
bankový  účet  GIMEX  Slovakia,  číslo  ktorého  je 
uvedené  na  faktúre,   alebo  iným  spôsobom  ktorý 
GIMEX Slovakia umožní.

6.7. Ak  účastník  neuhradil  cenu  služieb  vyúčtovanú 
faktúrou v lehote splatnosti, GIMEX Slovakia upozorní 
účastníka  na  jeho  povinnosť  zaplatiť  dlžnú  čiastku. 
Poplatok  za  upomienku  znáša  účastník  a  bude 
vyúčtovaný  v  nasledujúcom  fakturačnom  období 
podľa cenníka.

6.8. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  GIMEX  Slovakia  je 
oprávnená účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% 
zo splatnej ceny, za každý deň omeškania až do jej 
úplného  zaplatenia  Zmluvnú  pokutu  je  účastník 
povinný zaplatiť v lehote stanovenej GIMEX Slovakia 
uvedenej vo vyúčtovaní o zmluvnej pokute. Účastník 
sa zaplatením zmluvnej pokuty nezbavuje povinnosti 
uhradiť  dlžné  čiastky.  Právo  GIMEX  Slovakia 
domáhať  sa  náhrady  vzniknutej  škody  zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknuté. Okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť  nemajú  vplyv  na  povinnosť  zaplatiť 
zmluvnú pokutu.

6.9. Účastník  súhlasí,  že  akékoľvek  finančné  zálohy  a 
preplatky podľa tejto zmluvy môžu byť započítané na 
splatenie  pohľadávok  GIMEX  Slovakia  voči 
účastníkovi.

Článok 7.
Reklamácie.

7.1. Účastník je oprávnený uplatniť reklamáciu:
7.1.1. proti  výške  účtovanej  ceny,  v  prípade  ak  nebola 

vyúčtovaná  v  súlade  so  zmluvou,  všeobecnými 
podmienkami a tarifou,

7.1.2. týkajúcu sa kvality služby v prípade poskytnutia služby 
v  rozpore  s  ustanoveniami  zmluvy,  všeobecných 
podmienok a tarify

7.1.3. v prípade nedodržania práv Účastníka stanovených v 
čl.  3  ods.  1  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a 
Rady (EÚ) 2015/2120

7.2. Spôsob a postup uplatnenia reklamácie je 
uvedený  v  Reklamačnom  poriadku  pre  služby 
elektronických  komunikácií,  ktorý  je  súčasťou  týchto 
Všeobecných podmienok.

Článok 8.
Riešenie sporov

8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z 
tejto zmluvy prednostne formou zmieru.  Účastník má 
právo obrátiť sa na podnik so žiadosťou o nápravu, ak 
nie je spokojný so spôsobom, ktorým podnik vybavil 
jeho  reklamáciu,  alebo  ak  sa  domnieva,  že  podnik 
inak porušil jeho práva. Svoju žiadosť o nápravu môže 
zaslať aj elektronicky na adresu info@bsnet.sk.

8.2. Účastník  ktorý  je  spotrebiteľom  podľa  osobitného 
predpisu, má v zmysle § 75 zákona o elektronických 
komunikáciách a v súlade s §12 zákona č. 391/2015 
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 
právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia 
sporu  (ďalej  len  „návrh“)  orgánu  alternatívneho 
riešenia  sporov,  ak  podnik  na  žiadosť  o  nápravu 
odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 
dní odo dňa jej odoslania. Spotrebiteľ predloží návrh 
bezodkladne,  najneskôr  do  1  roka  od  doručenia 
zamietavej  odpovede  podniku  k  žiadosti  o  nápravu, 
alebo odo dňa márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na 
vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu zo strany podniku.

8.3. Úrad  pre  reguláciu  elektronických  komunikácií  a 
poštových služieb je orgánom alternatívneho riešenia 
sporov  pre  spory  vyplývajúce  zo  Zmlúv,  ktoré  sa 
týkajú kvality a ceny Služieb; v ostatných prípadoch je 
orgánom  alternatívneho  riešenia  sporov  Slovenská 
obchodná inšpekcia. Postupom podľa tohto článku nie 
je dotknuté právo účastníka domáhať sa ochrany na 
súde.

8.4. Účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného 
predpisu  a  ktorý  nesúhlasí  s  výsledkom  reklamácie 
alebo  spôsobom  jej  vybavenia  je  oprávnený  na 
základe  ním  podaného  návrhu  podať  Úradu  pre 
reguláciu  elektronických  komunikácií  a  poštových 
služieb  návrh  na  mimosúdne  riešenie  sporu  podľa 
pravidiel  §  75a  zákona  o  elektronických 
komunikáciách. Tým nie je dotknuté právo účastníka 
domáhať sa ochrany na súde.

Článok 9.
Doba platnosti zmluvy a jej ukončenie.

9.1. Ak  zmluvnými  stranami  nebolo  dohodnuté  inak, 
zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  jej 
podpisu  oboma  zmluvnými  stranami;  ak  medzi 
podpismi  jednotlivých  strán  je  časový  odstup, 
podpisom posledného účastníka

9.2. Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  poskytovania  služby 
uvedenú  v  objednávke.  Ak  nie  je  uvedená  doba 
poskytovania, platí, že sa bude služba poskytovať na 
neurčitý čas a platnosť  zmluvy môže byť zmluvnými 
stranami ukončená v súlade s týmito podmienkami.

9.3. Po uplynutí doby poskytovania služieb na dobu určitú 
pokračuje zmluvný vzťah ďalej, akoby bol uzatvorený 
na dobu neurčitú.

9.4. GIMEX  Slovakia  môže  odstúpiť  od  zmluvy,  ak 
účastník

a) opakovane  neoprávnene  zasahuje  do  zariadenia 
verejnej  siete,  alebo  takýto  zásah  umožní  tretej 
osobe, hoci aj z nedbanlivosti,

b) nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po 
splatnosti faktúry,

c) opakovane  používa  verejnú  službu  spôsobom,  ktorý 
znemožňuje GIMEX Slovakia kontrolu jej používania,

d) opakovane porušuje podmienky zmluvy o pripojení,

e) v  čase  podpisu  zmluvy  poskytol  chybné,  neúplné, 
alebo  nepravdivé  údaje,  alebo  ak  neinformoval  o 
zmene takýchto údajov.

9.5. GIMEX  Slovakia  môže  vypovedať  zmluvu,  ak  ďalej 
nemôže  poskytovať  službu  v  dohodnutom  rozsahu, 
alebo  požadovanej  kvalite  z  dôvodu  technickej 
neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.

9.6. Účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií (§ 44 
ods. 7 ZEK), ak mu GIMEX Slovakia

a) oznámi  zmenu  podmienok  a  účastník  tieto  zmeny 
neakceptuje,

b) opakovane,  ani  po  reklamácii  neposkytuje  službu 
podľa  zmluvy,  alebo  ju  opakovane  poskytuje  s 
podstatnými vadami,

c) opakovane  neodstráni  reklamovanú  vadu  služby  v 
určenom čase.

d) neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok; v 
tomto prípade účastník má právo odstúpiť od zmluvy 
do 1 mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel najneskôr 
do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmeny podmienok.

9.7. Účastník  môže vypovedať  zmluvu uzavretú na dobu 
neurčitú  z  akéhokoľvek  dôvodu  alebo  bez  udania 
dôvodu v súlade s podmienkami zmluvy.

9.8. Zmluva  zaniká  v  prípade  smrti  účastníka  –  ak  je 
účastníkom fyzická osoba, alebo zánikom spoločnosti 
–  ak  je  účastníkom  právnická  osoba  a  zanikla  bez 
právneho nástupcu. V takomto prípade zmluva končí 
dňom  právoplatného  zdokladovania  takejto 
skutočnosti.

9.9. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac, je rovnaká pre 
obidve zmluvné strany, a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane.

Článok 10.
Osobné a prevádzkové údaje

10.1 Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na účastníkov, 
ktorí  sú  fyzickými  osobami.  Podnik  je  oprávnený 
podľa § 56 ods. 3 písm. a)  zákona o Elektronických 
komunikáciách,  zákona č.  18/2018  Z.  z.  o Ochrane 
osobných  údajov  v  znení  neskorších  predpisov 
zhromažďovať a spracúvať tieto osobné údaje

10.2 Podľa § 13 odst. 1 písm. b) je spracúvanie osobných 
údajov  nevyhnutné  na  plnenie  zmluvy,  ktorej 
zmluvnou  stranou  je  dotknutá  osoba,  alebo  na 
vykonanie  opatrenia  pred  uzatvorením  zmluvy  na 
základe žiadosti dotknutej osoby 

10.3 Podľa § 23 odst.  2 písm. a)  je Podnik  povinný  bez 
zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak už nie 
sú potrebné  na účel,  na ktorý sa získali  alebo  inak 
spracúvali.

10.4 Podnik spracováva prevádzkové údaje vzťahujúce sa 
na  užívateľa  na  účely  prenosu  v  sieťach  alebo 
fakturácie  a  to:  adresa  užívateľa,  druh  koncového 
zariadenia a množstvo prenesených dát. 

10.5 Podnik je povinný uchovávať prevádzkové údaje pre 
splnenie povinnosti poskytnúť súčinnosť oprávneným 
orgánom  štátu,  alebo  orgánom  činným  v  trestnom 
konaní,

10.6 Podnik  je  povinný  zachovávať  telekomunikačné 
tajomstvo,  predmet  telekomunikačného  tajomstva  je 
oprávnený sprístupniť len v prípadoch ustanovených 
Zákonom.

Článok 11.
Všeobecné ustanovenia.

11.1. Skutočnosť,  že  jedna  zo  strán  v  danom  momente 
nevyžaduje  striktné  dodržiavanie  ustanovení 
uvedených  v  zmluve,  nemôže  byť  vykladaná  ako 
vzdanie sa práv podľa zmluvy a nebude brániť tejto 
strane  žiadať  následné  striktné  dodržiavanie  týchto 
ustanovení  alebo  ďalších  podmienok  zmluvy,  ak 
nebolo dohodnuté inak.

11.2. V  prípade,  že  jedno  alebo  viac  ustanovení  týchto 
Všeobecných  podmienok  bude  považované  za 
nezákonné,  neplatné  alebo  nevynútiteľné,  taká 
nezákonnosť,  neplatnosť  alebo  nevynútiteľnosť  sa 
nebude  dotýkať  ostatných  ustanovení  týchto 
Všeobecných podmienok,  ktoré budú vykladané tak, 
ako  keby  tieto  nezákonné,  neplatné  alebo 
nevynútiteľné  ustanovenia  neexistovali.  Užívateľ 
súhlasí  s tým, že všetky nezákonné, neplatné alebo 
nevynútiteľné  ustanovenia  budú  nahradené 
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ustanoveniami  zákonnými,  platnými  a  vynútiteľnými, 
ktoré  sa  najviac  blížia  zmyslu  a  účelu  týchto 
Všeobecných  podmienok.  Všetky  ustanovenia  budú 
vykladané v súlade s účelom, pre ktorý bola zmluva 
uzavretá.

11.3. Zmluva  ako  aj  všetky  jej  súčasti  sú  vyhotovené  v 
slovenskom  jazyku.  Ak  sú  zmluvnými  stranami 
podpísané  aj  inojazyčné  vyhotovenia,  je  v  prípade 
rozporov rozhodujúcim slovenské vyhotovenie.

11.4. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného 
zákonníka dohodli,  že tieto Všeobecné podmienky a 

vzájomné  vzťahy  a  záväzky  z  nich  vyplývajúce,  sa 
budú riadiť  ustanoveniami  Obchodného zákonníka v 
platnom  znení,  ako  aj  ďalšími  súvisiacimi  platnými 
právnymi predpismi.

11.5. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  v  prípade  sporu  je 
miestne príslušný súd podľa sídla GIMEX Slovakia.

Článok 12.
Záverečné ustanovenia.

12.1. Zmluvné strany prehlasujú, že s textom Všeobecných 
podmienok  súhlasia,  nepovažujú  zmluvu  za 

jednostranne  nápadne  nevýhodnú,  uzatvorili  ju 
slobodne,  vážne,  bez  akéhokoľvek  obmedzenia  ich 
zmluvnej voľnosti a na dôkaz toho ju podpísali.

12.2. Tieto  všeobecné  podmienky  strácajú  platnosť  a 
účinnosť  dňom  nadobudnutia  platnosti  a  účinnosti 
nových  všeobecných  podmienok.  Tieto  všeobecné 
podmienky  nadobúdajú  platnosť  a  účinnosť  dňa 
1.7.2018
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