
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu tretích strán  
 

  
 

1. Článok 
Marketingový súhlas 

1.1. Ja Používateľ tohto Portálu udeľujem súhlas Predávajúcemu na spracúvanie mojich 
osobných údajov v rozsahu údajov: titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje 
(doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová́ adresa) na účely vykonávania 
marketingu a marketingového prieskumu bez ohľadu na ich formu. Súhlas udeľujem 
po dobu trvania Zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a/alebo Zmluvného vzťahu 
s Predávajúcim i  po ich skončení na dobu neurčitú. 

1.2. Súhlas môžem bezplatne kedykoľvek bez uvedenia dôvodu odvolať písomne, na 
Obchodnom mieste Predávajúceho, Prevádzkovateľa, elektronicky alebo telefonicky. 

1.3. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v §28 a nasl. 
Zákona o ochrane osobných údajov. 

1.4. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je uvedený vo 
Všeobecných obchodných podmienkach portálu kusokstastia.megusta.sk alebo v 
príslušných produktových obchodných podmienkach Predávajúceho. 

 
 

2. Článok 
Základné pojmy a ustanovenia – vyňatok zo všeobecných obchodných podmienok 

2.1. Portál je internetový portál, dostupný na URL adrese kusokstastia.megusta.sk, v 
ktorom Používatelia prostredníctvom prehliadača v počítači alebo v mobilnom 
zariadení môžu prehliadať ponuku Predávajúceho zverejnenú na tomto Portáli a 
objednávať tovar, jedlo alebo nápoje on-line z tejto ponuky Predávajúceho. 

2.2. Prevádzkovateľ je spoločnosť KOLLÁR services s. r. o., so sídlom Karpatské 
námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50369954,  DIČ: 
2120306375, IČDPH: SK2120306375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, vložka číslo 112076/B, kontakt: helpdesk@kollarservices.sk, a ktorá 
zabezpečuje prevádzku Portálu na základe zmluvného vzťahu s Predávajúcim. 
Prevádzkovateľ je na základe tohto zmluvného vzťahu oprávnený s Používateľmi v 
mene Predávajúceho uzatvoriť Kúpnu zmluvu na tovar prezentovaný prostredníctvom 
funkcionalít Portálu. 

2.3. Predávajúci je spoločnosť BIZMARK, s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06 
Bratislava, IČO: 35850957, IČ DPH: SK2021704553, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 28099/B. Kontakt: 
restauracia@kusokstastia.sk, +421905666656. 

2.4. Používateľ je každá fyzická osoba, ktorá navštívi Portál a/alebo využíva akékoľvek 
a/alebo všetky funkcionality Portálu, predovšetkým prehliadanie ponuky, či on-line 
objednávanie Tovarov z ponuky Predávajúceho zverejnenej na tomto Portáli.  



2.5. Zmluvným vzťahom medzi Používateľom a Prevádzkovateľom sa rozumie vzťah, 
ktorý vznikol na podnet Používateľa odsúhlasením Podmienok používania portálu v 
čase Registrácie a/alebo Objednávky. Na základe tohto vzťahu Prevádzkovateľ 
umožňuje Používateľovi bezodplatne využívať funkcionality Portálu, najmä uzatvoriť 
s ním v mene Predávajúceho Kúpnu zmluvu na Tovar prezentovaný prostredníctvom 
funkcionalít Portálu; uložiť kontaktné a adresné údaje a pod. Zmluvný vzťah trvá po 
celú dobu platnej registrácie Používateľa, a/alebo po celú dobu od Objednávky, až kým 
nedôjde k riadnemu a úplnému vysporiadaniu vzťahov medzi Používateľom a 
Prevádzkovateľom a/alebo Používateľom a Predávajúcim. V prípade ak dôjde k 
zrušeniu konta zo strany Používateľa po vytvorení Objednávky, zmluvný vzťah sa 
považuje za ukončený až po vysporiadaní vzťahov medzi Používateľom a 
Predávajúcim. 

 

 


