
     

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE 
APLIKÁCIU YELLOW VITAL (ďalej ako „VOP“)
      

1. PREDMET ÚPRAVY
      
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti 
predávajúceho a kupujúceho v oblasti predaja tovaru a služieb pri uzatváraní kúpnych zmlúv 
prostredníctvom internetu, cez aplikáciu umiestnenú na internetovej 
stránke www.yellowvital.sk.
      
1.2. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi 
súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením 
objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
      

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku, majú na účely týchto VOP význam, uvedený v 
nasledovných bodoch tohto článku.
      
2.2. „E-shop“, alebo „Aplikácia“ je internetový obchod spoločnosti Total Vital Max s.r.o. 
umiestnený na internetovej stránke www.yellowvital.sk umožňujúci nakupovanie tovaru a 
služieb ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke.
      
2.3. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie 
údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje zvýraznené aplikáciou sú povinné 
údaje a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu v aplikácií. Registrácia nie je 
nevyhnutnou podmienkou využívania aplikácie.
      
2.4. Predávajúci je spoločnosť Total Vital Max s.r.o., so sídlom: Ďurgalova 2, Bratislava 831 
01, IČO: 46 589 104, zapísanej na Okresnom súde Bratislava I, Vložka číslo: 128040/B (ďalej 
len „Total Vital Max s.r.o.“ alebo len „predávajúci“).
      



2.5. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá 
prejavila záujem nakupovať tovar a služby cez aplikáciu a uzavrieť s predávajúcim Kúpnu 
zmluvu ohľadom tovaru a služieb ponúkaných cez aplikáciu, a ktorá za tým účelom riadne 
vyplnila a cez aplikáciu odoslala záväznú objednávku a doručila ju predávajúcemu.
      
2.6. Oprávnená osoba je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako 
osoba, ktorej má byť objednaný tovar a služby odovzdané. Uvedenie mena oprávnenej osoby
v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného 
tovaru a služieb.
      
2.7. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho
v rozsahu meno, priezvisko, ďalej adresu pre doručenie (ulica, mesto, PSČ), e-mail 
a telefónne číslo kupujúceho, označenie objednaného tovaru a služieb, kúpnu cenu 
objednaného tovaru a služieb vrátane DPH, spôsob doručenia (prepravy) tovaru.
      
2.8. Aktuálna ponuka tovaru a služieb je ponuka tovaru a služieb zverejnená na internetovej
stránke www.yellowvital.sk, ktorá obsahuje najmä názov a popis ponúkaného tovaru a 
služieb, množstvo a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru a služieb 
(vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke 
www.yellowvital.sk. Na objednávky urobené a kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou 
aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä výživové doplnky a 
poskytnutá služba je ich balenie, manipulácia a doprava.
      

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
      
3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný 
tovar a služby (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej 
zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho, a písomného prijatia návrhu na uzavretie 
zmluvy informatívnym e-mailom zo strany predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho.
      
3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa (kupujúceho) adresovaná 
predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru na 
internetovej stránke www.yellowvital.sk a jeho odoslaním cez aplikáciu.
      
3.3. Objednávka obsahuje tiež udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím 
svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre interné účely predávajúceho, a v prípade, ak 
kupujúci (objednávateľ) uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar a služby, 
že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a 
povinnosťami v týchto VOP.

3.4. Registráciou alebo odoslaním objednávky nakupujúci udeluje súhlas so zasielaním 
aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na 
e-mailovú adresu nakupujúceho uvedenú registračnom formulári alebo v objednávke. 
      
3.5. Prijatím návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho 
adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie 
zmluvy, prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia 
návrhu kupujúcemu na e- mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo 
nečinnosť predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.



      
3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť 
návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
      
3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda 
účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej 
Kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta 
dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť 
zaň kúpnu cenu a prepravné.
      

4. KÚPNA CENA TOVARU, SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY
      
4.1. Kúpna cena za objednaný tovar a služby je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, 
ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany 
predávajúceho. Kúpna cena je v aplikácií vždy aktuálna a zahŕňa DPH a je stanovená v mene 
Euro.
      
4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do 
miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do 
miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
      
4.3. Všetky akcie platia len v rozsahu uvedenom pri konkretnej ponuke na stránke www.
yellowvital.sk.
      
4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu 
platbou v hotovosti pri odovzdaní doručení tovaru alebo vopred bezhotovostným bankovým 
prevodom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníctvom predávajúceho.
      
4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený odovzdaním kúpnej ceny 
predávajúcemu.
      

5. DODACIE PODMIENKY (DODACIA LEHOTA, MIESTO DODANIA A 
SPÔSOB DORUČENIA TOVARU)
      
5.1. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v 
potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, dodacia lehota je 
stanovená na základe ústenej alebo písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
      
5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú 
odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy 
informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
      
5.3. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a 
predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.
      
5.4. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese 
objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
      



5.5. Spôsoby dodania tovaru kupujúcemu je:
• Osobný odber na prevádzke predávajúceho
• Doručenie tovaru na miesto dodania kupujúceho poverencom predávajúceho
      
5.6. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta 
dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.
      

6. DODANIE TOVARU
      
6.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru 
kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci 
povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s 
dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
      
6.2. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci 
bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom 
umožní prevzatie tovaru, a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na 
strane predávajúceho.
      
6.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je 
predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu 
nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
      

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
           
7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za 
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 
mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručný list slúži ako účtovný 
doklad.
      
7.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri 
reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe 
uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady. 
      

8. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
      
8.1. Dokiaľ nebolo kupujúcemu (objednávateľovi) doručené prijatie objednávky (t.j. kým 
nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom 
elektronickej pošty alebo telefonicky do 24 hodín od uskutočnenia objednávky. V prípade 
odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola 
zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 8.1., predávajúci vráti 
objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet 
objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
      



8.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné 
poplatky.
      
8.3. Podľa § 7 a nasl. zákona 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 je 
kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 
14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
      
8.4. V odvolaní objednávky ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a 
priezvisko kupujúceho (objednávateľa), e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. 
Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od 
zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy 
zaslali prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo poštou.
      
8.5. Včasné odstúpenie podľa bodu 8.2. a 8.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené 
predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
      
8.6. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:     
• prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: 

Považská 1706, 91 101 Trenčín, Slovensko. Náklady na vrátenie tovaru znáša v súlade s § 10 
ods.3 zákona 102/2014 Z.z. kupujúci. K zásielke priložte kópiu daňového dokladu

• vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy 
všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal v súlade s § 9 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z.  
               

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia 
tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu 
zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody 
zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, 
resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, vráti predávajúci kupujúcemu v hotovosti alebo 
bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
      
8.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledovných dôvodov:
• ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných 

dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho
• ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote
• ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je 

predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába 
alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať

• ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje
             
8.9. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené 
kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme elektronickej 
pošty e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní 
odo dňa doručenia odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s 
kupujúcim nedohodne inak.
      
8.10. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na 
náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o 
dodanie tovaru kupujúcemu.
      
8.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z 



peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
      

9. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie
      
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi 
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo 
telefónu, mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, 
spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 
Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho 
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia 
predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim 
ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, 
predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre 
zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.
      
9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a 
na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj 
súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového 
obchodu www.vitalnymuz.sk alebo iným vhodným spôsobom.
      
9.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci 
ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho 
bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude 
vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných 
údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci 
ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj 
súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci 
spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo 
ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových 
produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich 
informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách 
a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 
určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení 
účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas 
zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

      
9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web 
stránke internetového obchodu, v  sekcii môj účet, ihneď po prihlásení.

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude 
získavať výlučne na účel uvedené v bode 1.1., 1.2. a 1.3. týchto podmienok.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa 
osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli 



zhromaždené.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné 
údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným 
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 
systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných 
údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania 
osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených 
záujmov v rozsahu najmä poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované 
osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu 
kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho 
povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu 
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, 
predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí 
ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, tretie strany, ak sa predpokladá alebo 
je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo 
je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, formu zverejnenia, ak majú byť osobné 
údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín 
uskutoční prenos osobných údajov.
3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné 
údaje na spracúvanie,
4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 
spracúvania,
5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 
zákona,
8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho 
platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

9.9. Právo kupujúceho podľa bodu 1.8. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno 
obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by 
bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať 
voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané 
na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, 
mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 
poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

9.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo 



u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 
10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením 
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú 
alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; 
ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, 
predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného 
odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má 
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, 
ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá 
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci 
má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od 
automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho 
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená 
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v 
lehote 14 dní. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v 
ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak 
v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal 
rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy 
prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje 
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou 
poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa 
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je 
predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu, u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto 
odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať 
predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

9.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať 
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane 
osobných údajov.

9.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť 
zákonný zástupca.

9.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka 
osoba.

9.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a 
ods. 1.10. až 1.12. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.

9.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.8. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví 
predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne 
vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických 
nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 1.17. a 1.18. 
týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.



9.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 1.9. týchto Obchodných podmienok 
predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky.

9.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné 
údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto 
sprostredkovateľov:
 
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,
Balíková preprava
Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36624942  zapísaná v Obchodnom registri OS Bánska Bystrica odd. Sro, Vložka č.9084/S
 
Slovenská pošta, a.s.
Sidlo: Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, Vložka. č. 803/S
 
Podvodné kliknutia (сlick fraud) na google adwords reklamy Vital Max s.r.o.
Google adwords reklamy na naše stránky www.vitalnymuz.sk sú vysielané cez sledovaciu 
šablónu service.bancoynegro.com.
Šablóna nastavuje cookie s názvom „cf“ na strane klienta na 5 dní a uchováva informácie o IP 
adrese, type zariadenia, type prehliadača a cookie v databáze bancoynegro.com 90 dní.
Tieto data su používané výhradne len pre zistenie, či klik na reklamu nebol podvodným 
klikom. Data nie sú poskytované tretím stranám.
 
Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek 
odvolať písomnou formou.
Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach 
spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke 
www.vitalnymuz.sk
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – vernostné programy
Ak kupujúci požiada o registráciu, resp. prejaví svoj súhlas so zaradením do vernostného 
programu, zároveň tým udelí súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov 
uvedených v žiadostiach resp. v prihláškach do vernostných programov spoločnosťou, Total 
Vital Max s.r.o., so sídlom: Ďurgalova 2, 83101 Bratislava, IČO: 46 589 104, zapísanej na 
Okresnom súde Bratislava I, Vložka číslo: 128040/B na účely vedenia vernostného programu. 
Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania 
osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.
yellowvital.sk
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu 
emailová adresa spoločnosťou Total Vital Max s.r.o., so sídlom: Ďurgalova 2, 83101 Bratislava, 
IČO: 46 589 104, zapísanej na Okresnom súde Bratislava I, Vložka číslo: 128040/B na 
marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím 
stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach 
spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.



10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
      
10.1. Tieto VOP sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne so zákonom č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v 
znení neskorších predpisov a zákonom 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 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2014.
      
10.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej 
stránke www.yellowvital.sk.
      
10.3. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej 
zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, 
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, 
pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú 
prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
      
10.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, 
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných 
právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného 
odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je 
neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením 
novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného 
ustanovenia.
      
Za spoločnosť Total Vital Max s.r.o. schválil Ing.Stefan Hulin
1.11.2014


