
Strana 1/3 
 
 

 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

(ďalej len "VOP") 

 

1. Prevádzkovateľom služby je: 

 

Obchodné meno: WOF Group, s.r.o.  

Sídlo/Miesto podnikania: Ulica Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

IČO: 52897320 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46027/T 

Štatutárny orgán: Tomáš Kočner, konateľ  

Tel.: +421 904 950 001 

E-mail: tomas.kocner@wofexpo.com  

Web: www.wofexpo.com  

 

(ďalej len "Usporiadateľ"). 

 

2. Usporiadateľ je právnická osoba založená a existujúca podľa slovenského práva, ktorá 

má v úmysle zorganizovať a pripraviť výstavu v oblasti prepravy, logistiky a e-commerce, 

ktorá sa uskutoční v októbri 2021 v Bratislave (ďalej len "Výstava"). Úlohou VOP je 

upraviť práva a povinnosti spojené s predajom vstupeniek na Výstavu prostredníctvom 

internetovej stránky www.b2match.com (ďalej len "Stránka"). 

 

3. Pri kúpe vstupenky prostredníctvom Stránky užívateľ vstupuje do právnych vzťahov 

priamo s Usporiadateľom. Každý užívateľ Stránky je povinný používať Stránku výlučne 

spôsobom a za podmienok stanovených vo VOP. 

 

4. Užívateľ nesmie:  

 

a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku; 

b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku iným spôsobom ako je 

povolené vo VOP; 

c) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta, ktorých obsah môže ohrozovať 

alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva; ktorých obsah môže ohrozovať 

alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa 

osobitných právnych predpisov; ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych 

koňov, adware, malware, spyware, phishingu, pharmingu a iných znakových a 

číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb, 

neoprávnené získanie údajov týkajúcich sa tretích osôb alebo neautorizovaný 

zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo 

softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku; ktorých obsah môže ohrozovať alebo 

poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, 

ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, 

rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie; ktorých 

obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, 

zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania; 

 

5. Užívateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Stránku v plnej miere zodpovedá za 

prípadné porušenie svojich povinností. 
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REGISTRÁCIA, UZAVRETIE ZMLUVY 

 

6. Na riadne používanie Stránky je nevyhnutná registrácia užívateľa na Stránke. Návrh na 

uzavretie zmluvy zasiela užívateľ Usporiadateľovi prostredníctvom Stránky, a to 

stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“. 

 

7. Pri zasielaní návrhu na uzavretie zmluvy je užívateľ povinný zaplatiť Usporiadateľovi 

preddavok vo výške ceny objednaných vstupeniek, ku ktorej bude pripočítaná DPH 

v prípade, že je Usporiadateľ platcom DPH. Úhrada preddavku podľa predchádzajúcej 

vety sa uskutočňuje spravidla s využitím platobnej brány Stripe, prípadne Paypal. 

 

8. K uzavretiu zmluvy dochádza v okamihu, kedy Usporiadateľ doručí užívateľovi prijatie 

návrhu na uzavretie zmluvy. Okamihom uzavretia zmluvy sa preddavok, ktorý užívateľ 

Usporiadateľovi zaplatil považuje za úhradu ceny vstupenky. 

 

9. Po uzavretí zmluvy a úhrade ceny vstupenky, je Usporiadateľ povinný doručiť vstupenku 

užívateľovi. 

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

10. Za účelom uzavretia zmluvy, resp. predzmluvných vzťahov spracúva Usporiadateľ 

osobné údaje užívateľa. Usporiadateľ spracúva osobné údaje tiež na základe zákona, 

resp. za účelom splnenia zákonom stanovenej povinnosti. Poučenie dotknutej osoby 

o spracovaní osobných údajov sa nachádza tu: 

 

https://wofexpo.com/wp-

content/uploads/2021/03/Spracovanie_osobn%C3%BDch_%C3%BAdajov.pdf  

 

11. Stránka štandardne používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré Usporiadateľ 

ukladá na zariadení užívateľa za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky Stránky. 

Cookies umožňujú Usporiadateľovi zapamätať nastavenia a stav Stránky, aby sa pri 

najbližšej návšteve užívateľa Stránka zobrazila v nezmenenej podobe. Cookies môžu 

slúžiť aj na zber štatistických údajov o návštevách užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s tým, 

aby v súvislosti s prevádzkou Stránky dochádzalo k ukladaniu cookies na jeho zariadení, 

je povinný na svojom prehliadači upraviť spôsob používania cookies Stránkou, prípadne 

používanie cookies Stránkou úplne zakázať. Obmedzenie resp. zákaz používania 

cookies Stránkou môže mať vplyv na funkčnosť Stránky ako celku, resp. niektorých jej 

častí. 

 

VSTUPENKA 

 

12. Vstupenka je elektronický dokument, ktorý umožňuje jej oprávnenému držiteľovi (ďalej 

len "držiteľ") zúčastniť sa Výstavy za podmienok a v rozsahu stanovenom 

Usporiadateľom. Rozsah práv spojených s určitým druhom vstupenky vyplýva z popisu 

uvedeného na Stránke pri príslušnom druhu vstupenky.  

 

https://wofexpo.com/wp-content/uploads/2021/03/Spracovanie_osobn%C3%BDch_%C3%BAdajov.pdf
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13. Za včasné a riadne uplatnenie práv vyplývajúcich zo vstupenky zodpovedá jej držiteľ Za 

zneužitie vstupenky zodpovedá držiteľ. 

 

14. Držiteľ je oprávnený na získanie plnení, ktorých poskytnutie je spojené s príslušným 

druhom vstupenky. 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, UKONČENIE ZMLUVY 

 

15. Spotrebiteľ (užívateľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie 

služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci 

zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. 

 

16. V prípade, že sa Výstava neuskutoční z dôvodov opatrení, rozhodnutí alebo akýchkoľvek 

iných skutočností prijatých/vzniknutých v súvislosti s ochorením COVID-19, je 

Usporiadateľ oprávnený užívateľovi: 

 

a) predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa Výstava uskutoční v náhradnom termíne do 

30. novembra 2022; 

b) ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného 

podujatia Usporiadateľa alebo výberu podujatia u inej osoby spolupracujúcej s 

Usporiadateľom s platnosťou najmenej do 30. novembra 2022; 

c) vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia Výstavy, ak užívateľ 

odmietol predĺženie podľa písmena a), alebo neprijal ponuku podľa písmena b) 

tohto odseku. 

 

17. V prípade, že držiteľ počas Výstavy poruší prevádzkový poriadok alebo nedodrží pokyny 

Usporiadateľa, je Usporiadateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V dôsledku odstúpenia od 

zmluvy podľa predchádzajúcej vety nevzniká držiteľovi právo na vrátenie ceny vstupenky. 

 

18. Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva, kolízne normy sa nepoužijú. Výklad 

práv a povinností vyplývajúcich z VOP alebo zo zákona sa uskutoční podľa práva 

Slovenskej republiky. Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky 

patrí do právomoci slovenských súdov. 

 

19. Pre účely preukázania komunikácie Usporiadateľa a užívateľa sa za záväznú považuje 

komunikácia prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov (email), pričom 

použitie kvalifikovaného elektronického podpisu sa nevyžaduje. Usporiadateľ a užívateľ 

sú tiež oprávnení komunikovať písomnou formou, a to zaslaním doporučenej zásielky na 

adresu, ktorú adresát riadne oznámil odosielateľovi. 

 

20. Pokiaľ nie je vo VOP výslovne uvedené inak, Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený na 

základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena VOP je účinná odo dňa 

ich zverejnenia na Stránke alebo na stránke Usporiadateľa. 

 

 

WOF Group, s.r.o. 


