Všeobecné obchodné podmienky prezentácie a predaja umeleckých diel
organizáciami prostredníctvom web-domény www.europeanart.sk
a www.europeanart.eu
Oddiel I
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Definície
1.1.

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie
1.1.1. Autorským zákonom zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení,
1.1.2. Dielom výsledok vlastnej tvorivej činnosti Umelca spĺňajúci podmienky predmetu
autorského práva podľa Autorského zákona,
1.1.3. europeanart.sk web-doména www.europeanart.sk alebo www.europeanart.eu,
1.1.4. Občianskym zákonníkom zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
1.1.5. Obchodným zákonníkom zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
1.1.6. Organizáciou právnická osoba, orgán štátnej, územnej alebo záujmovej
samosprávy alebo iná inštitúciou, ktorá Dielo Umelca vystavuje a prípadne aj ponúka na
predaj prostredníctvom europeanart.sk v súlade s týmito VOP,
1.1.7. Prevádzkovateľom obchodná spoločnosť Creative Design s.r.o., so sídlom Topoľová
1983/13, 914 41 Nemšová, IČO: 47 617 713, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 29986/R, korešpondenčná adresa: Topoľová 1983/13, 914 41
Nemšová, tel. kontakt: 0903 697 886, e-mail: lubka@creatived.sk
1.1.8. Umelcom fyzická osoba, ktorá Dielo vytvorila,
1.1.9. Virtuálnou galériou funkcionalita europeanart.sk umožňujúca vystavenie a prezeranie
vystavených Diel v elektronickom prostredí imitujúcom reálne alebo fiktívne prostredie,
1.1.10. VOP tieto všeobecné obchodné podmienky prezentácie a predaja umeleckých diel
Organizáciou prostredníctvom web-domény europeanart.sk,
1.1.11. Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov zákon č. 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení,
1.1.12. Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
1.1.13. Záujemcom akákoľvek fyzická, právnická alebo iná osoba s právnou subjektivitou, ktorá
navštívi europeanart.sk.

Článok 2
Predmet VOP
2.1.

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Organizácie a Záujemcov pri registrácii
Organizácie, prezentácii a predaji Diel.

Článok 3
Prevádzkovateľ
3.1.

Prevádzkovateľ prostredníctvom europeanart.sk zabezpečuje prezentáciu Diel Umelcov
s možnosťou predaja týchto Diel Organizáciami Záujemcom.

3.2.
3.3.

Prevádzkovateľ nie je predajcom Diel a ani sprostredkovateľom predaja Diel podľa Občianskeho
zákonníka, Obchodného zákonníka alebo iného aplikovateľného právneho predpisu.
Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne a bez ďalších obmedzujúcich podmienok
3.3.1. zrušiť registráciu Organizácie v prípade zistenia porušenia týchto VOP zo strany
Organizácie,
3.3.2. zrušiť registráciu Organizácie v prípade vypršania predplatného za poskytovanú službu,
3.3.3. vymazať údaje o ktoromkoľvek Diele vystavenom na europeanart.sk v prípade zistenia,
že vystavenie takéhoto Diela porušuje alebo je spôsobilé porušiť všeobecné právne
predpisy alebo zasahuje alebo je spôsobilé zasiahnuť do práv tretích osôb,
3.3.4. zmeniť formu i obsah užívateľského rozhrania na europeanart.sk,
3.3.5. ukončiť registráciu a používanie domény europeanart.sk aj bez uvedenia dôvodu.
V takom prípade je Prevádzkovateľ povinný finančne vyporiadať nespotrebované
predplatné Organizácie.

Článok 4
Vyhlásenie a záruky
4.1.

4.2.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za
4.1.1. nepravdivosť alebo neúplnosť údajov o Organizácii alebo Umelcovi zverejnené na
europeanart.sk,
4.1.2. nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov Organizáciou pri prezentácii
a predaji Diela, najmä, nie však výlučne, práv a povinností z oblasti duševného
vlastníctva, daňového, colného, správneho, obchodného alebo občianskeho práva,
4.1.3. nepravdivosť alebo neúplnosť údajov o Diele vystavenom na europeanart.sk,
4.1.4. neoriginálnosť, nekvalitu, faktickú a právnu vadnosť Diela vystaveného na
europeanart.sk,
4.1.5. neautentickosť zobrazenia Diela vystavenom na europeanart.sk,
4.1.6. nedostupnosť Diela vystaveného na europeanart.sk alebo porušenie povinnosti
Organizácie za jeho včasné alebo riadne dodanie,
4.1.7. porušenie akýchkoľvek záväzkov, ktoré vzniknú medzi Organizáciou a Záujemcom pri
rokovaní o uzavretí zmluvy ako aj zo samotnej uzavretej zmluvy, ktorej predmetom je
akékoľvek nakladanie s Dielom, najmä akékoľvek scudzenie majetkových práv k Dielu,
najmä, nie však výlučne, práv a povinností súvisiacich s dodaním Diela, zaplatením
odplaty za Dielo, uplatnením práv zo zodpovednosti za vady alebo za škodu, odstúpením
od zmluvy a pod.,
4.1.8. dočasnú nefunkčnosť europeanart.sk z dôvodu technických porúch alebo potreby
technickej údržby na strane Prevádzkovateľ, registrátora domén alebo poskytovateľa
webhostingu.
Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovaných služieb podľa Občianskeho zákonníka.
Reklamáciu, sťažnosť alebo podnet je potrebné vykonať bez zbytočného odkladu, a to písomne
na korešpondenčná adresu Prevádzkovateľa alebo na e-mail Prevádzkovateľa, uvedené v týchto
VOP. O vybavení reklamácie, sťažnosti alebo podnetu bude dotknutá osoba vyrozumená
písomne.
Oddiel II
Prezentácia a predaj Diel

Článok 5
Registrácia

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

Podmienkou prezentácie a predaja Diel Organizáciou na europeanart.sk je jej registrácia.
Potvrdením registrácie vzniká medzi Prevádzkovateľom a Organizáciou záväzkovo-právny vzťah
uzavretý na diaľku, na základe ktorého sa Prevádzkovateľ zaväzuje počas trvania predplatného
služby, ak sa predplatné požaduje, najdlhšie však počas trvania registrácie Organizácie,
poskytovať Organizácii Organizáciou zvolenú službu (čl. 6) a Organizácia sa zaväzuje za
poskytovanú službu Prevádzkovateľovi zaplatiť, ak táto služba nie je poskytovaná
Prevádzkovateľom zdarma, a to všetko za podmienok vyplývajúcich z týchto VOP
a aplikovateľných právnych predpisov.
Jedna Organizácia môže mať na europeanart.sk len jednu registráciu.
Registrácia je účinná a záväzná len v prípade, ak Organizácia pri registrácii udelí súhlas s týmito
VOP a zaviaže sa ich dodržiavať.
Organizácia potvrdením registrácie potvrdzuje, že
5.4.1. je plne spôsobilá na právne úkony,
5.4.2. k ňou prezentovaným alebo predávaným Dielam má na základe zákonnej alebo
zmluvnej licencie majetkové práva na takéto použitie Diela podľa Autorského zákona,
5.4.3. sa oboznámila s týmito VOP a bez výhrad ich prijíma,
5.4.4. bola poučená Prevádzkovateľom o tom, že nakoľko je služba Organizácii poskytnutá ešte
pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, udelením súhlasu Organizácie
s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca
Organizácia právo na odstúpenie od zmluvy,
5.4.5. bola informovaná o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov,
5.4.6. bola oboznámená s tým, že súčasťou registrácie je povinnosť zaplatiť cenu, a to
v prípade, ak je služba poskytovaná odplatne.

Článok 6
Cenník produktov
6.1.

6.2.

Organizácii je pri registrácii poskytnutý nasledovný balík produktov:
6.1.1. Business Basic, za týchto podmienok:
6.1.1.1. maximálny počet vystavených Diel: 4,
6.1.1.2. počet predplatených výstav vo Virtuálnej galérii: 0,
6.1.1.3. cena balíka: zdarma,
6.1.1.4. časová platnosť využívania balíka: 1 rok od zaregistrovania organizacácie.
6.1.2. Business Standard, za týchto podmienok:
6.1.2.1. maximálny počet vystavených Diel: 25,
6.1.2.2. počet predplatených výstav vo Virtuálnej galérii: 0,
6.1.2.3. cena balíka: 45,- Eur,
6.1.2.4. časová platnosť využívania balíka: 1 rok od zakúpenia balíka.
6.1.3. Virtuálna galéria za týchto podmienok:
6.1.3.1. cena balíka:
6.1.3.1.1. typ základná virtuálna galéria: 5,- Eur,
6.1.3.2. časová platnosť využívania balíka: dva týždne od zakúpenia balíka.
Platba za poskytnutú službu bude realizovaná pomocou online platobnej služby
https://www.besteron.sk/ alebo pomocou integrovanej platobnej metódy Braintree
(https://www.braintreegateway.com) pre platby platobnými kartami. Registrácia je účinná až
zaplatením predplatného za zvolený balík.

Článok 7

Práva a povinnosti Organizácie
7.1.

7.2.

7.3.

Organizácia je povinná:
7.1.1. uviesť úplne a pravdivé informácie o sebe a vystavovanom Diele,
7.1.2. v prípade uvedenia neúplných a nepravdivých informácií tieto bez zbytočného odkladu
opraviť alebo doplniť,
7.1.3. bez zbytočného odkladu aktualizovať poskytnuté informácie o sebe alebo vystavovanom
Diele.
Organizácia výslovne súhlasí s tým, že
7.2.1. prevádzkovateľ poskytne Organizácii službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od
zmluvy podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, čím stráca po úplnom
poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy,
7.2.2. jej zaniká nárok na vrátenie nespotrebovaného predplatného alebo jeho pomernej časti,
ak
7.2.2.1. dobrovoľne pred uplynutím lehoty trvania predplatného zruší svoju registráciu,
7.2.2.2. Prevádzkovateľ za podmienok uvedených v čl. III ods. 3.3.1. alebo 3.3.2. zruší
registráciu Organizácie.
Organizácia je oprávnená:
7.3.1. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej s Prevádzkovateľom za podmienok
vyplývajúcich zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a to v prípade, ak
v právnom vzťahu s Prevádzkovateľom vystupuje v postavení spotrebiteľa.

Oddiel III
Autorské práva
Článok 8
Ochrana autorských práv
8.1.

Týmito VOP nie sú dotknuté práva a povinnosti Organizácie podľa Autorského zákona alebo
ostatných aplikovateľných právnych predpisov.
Oddiel IV
Záverečné ustanovenia

Článok 9
9.1.
9.2.

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby tieto VOP boli zverejnené počas trvania registrácie a používania
domény europeanart.sk na stránke europeanart.sk, a to v aktuálnom znení.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť VOP, a to aj bez
predchádzajúceho upozornenia.

