
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE bikeAngel 
 

Obchodná spoločnosť INFOCAR a.s., so sídlom Račianska 30/A, 831 02  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
35 773 090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 2206/B (ďalej len „INFOCAR 
a.s.“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.bikeAngel.eu (ďalej len „Internetová 
stránka“) a mobilnej aplikácie “bikeAngel” (ďalej len „Aplikácia“) vydáva tieto podmienky používania Internetovej 
stránky a Aplikácie (ďalej len „Podmienky“): 
 

Definícia pojmov 
1.  Aplikácia: Mobilná aplikácia “bikeAngel” je elektronický prostriedok spoločnosti INFOCAR a.s., ktorý jej 

užívateľom umožňuje prístup k informáciám alebo službám obsiahnutým v rámci tejto Aplikácie. Táto je 
umiestnená a voľne stiahnuteľná na Apple Store pre iOS a na Google Play pre Android bezplatne. Podrobnejší 
popis Aplikácie je na internetovej stránke www.bikeAngel.eu 

2.  Používatelia Aplikácie:  Osoby, ktoré sú zaregistrované v mobilnej Aplikácii bikeAngel a súhlasia so všeobecnými 
podmienkami používania Aplikácie.  

3.  Podmienky: Tieto všeobecné podmienky, ktoré upravujú používanie Aplikácie. 
4.  Prevádzkovateľ Aplikácie: Obchodná spoločnosť INFOCAR a.s., so sídlom Račianska 30/A, 831 02  Bratislava, 

Slovenská republika, IČO 35 773 090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 
2206/B. 

 

Úvodné ustanovenia 
1.1  Predmetom týchto Podmienok je používanie Internetovej stránky a Aplikácie. 
1.2  Tieto Podmienky ustanovujú všeobecné podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie. Zvolením alebo 

použitím Internetovej stránky a/alebo Aplikácie (ďalej len „Použitie“) akceptujú všetci užívatelia a návštevníci 
(ďalej len „Užívatelia“ alebo „Užívateľ“) platnosť Podmienok používania. 

1.3  Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Internetovú stránku a Aplikáciu. 
1.4  INFOCAR a.s., si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť Podmienky používania. 
1.5  Prístup na Internetovú stránku a prístup k Aplikácii a ich Používanie sú bezplatné. 
1.6  Ak nie je uvedené na Internetovej stránke alebo v Aplikácii výslovne inak, obsah zverejnený na Internetovej 

stránke a/alebo v Aplikácii má výlučne informačný charakter. 
1.7  Internetová stránka a Aplikácia, ako aj ich jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových práv autora k Internetovej stránke a Aplikácii je INFOCAR 
a.s., ktorá je zároveň oprávnená vykonávať majetkové práva autora k tejto Internetovej stránke a Aplikácii. 
Podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne INFOCAR a.s. 

1.8  Akýkoľvek neoprávnený zásah do Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí, akékoľvek neoprávnené 
používanie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie 
Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí sú v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky a EÚ, a preto sa zakazujú. Ochranná známka, dizajn, obrázky, 
texty, časti textov a ostatný obsah Internetovej stránky a/alebo Aplikácie sa nesmú bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prevádzkovateľa, meniť, kopírovať, rozmnožovať, používať, doplňovať alebo iným spôsobom 
používať. 

1.9  Internetová stránka a/alebo Aplikácia obsahujú externé linky, ktoré vedú k iným internetovým stránkam tretích 
osôb. INFOCAR a.s., nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných internetových stránok a 
nepreberá zodpovednosť za obsahy externých internetových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou 
formou spôsobia Užívateľom škodu. 

1.10 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Používateľovi obmedzenú, osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na 
používanie Aplikácie 

1.11 INFOCAR a.s., nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním Aplikácie alebo Internetových stránok 
bikeAngel či internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje Internetová stránka a/alebo Aplikácia. 

 

Práva a Povinnosti Používateľov Internetovej stránky a Aplikácie 
2.1 INFOCAR a.s., dáva právo využívať Internetovú stránku a Aplikáciu výhradne na osobnú potrebu Užívateľov. 

Akékoľvek iné použitie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie (tak celku, ako aj ich jednotlivých častí) podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu INFOCAR a.s., v súlade s autorským zákonom. 

2.2  Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Internetovej stránky a/alebo Aplikácie Užívateľmi sú 
zakázané. 

2.3  Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní Internetovej stránky a/alebo Aplikácie sa nesmie správať v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ a/alebo s pravidlami morálky a 
slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže: 
•  propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby 

pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, 
príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; 

•  propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, 
ospravedlňovaním alebo schvaľovaním; 

•  otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov 
alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok; 
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•  používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy 
význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou; 

•  propagovať detskú pornografiu, ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať 
ich duševné zdravie a emocionálny stav, odosielať príspevky s erotickým alebo pornografickým obsahom; 

•  otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov; 
•  otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, 

akýmkoľvek výrobkom alebo službám; 
•  uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe. 

 

Práva a Povinnosti Prevádzkovateľa Aplikácie 
3.1  INFOCAR a.s., si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo dopĺňať Internetovú stránku alebo Aplikáciu vrátane 

týchto Podmienok podľa svojej potreby a obchodných zámerov. 
3.2  Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia 

Internetovej stránky a Aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť 
Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Internetovej stránky a/alebo Aplikácie. 

3.3  V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľov uvedených v týchto 
Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie 
Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu. 

3.4  Prevádzkovateľ Aplikácie má právo vypnúť SIM kartu v GPS zariadení v prípade, ak si používateľ ani po 12 
mesiacoch od uplynutia poslednej platnosti jeho licencie službu bikeAngel neobnoví. 

 

Ochrana osobných údajov 
4.1  Prevádzkovateľ zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o 

ochrane osobných údajov. 
4.2  Potvrdením týchto Zmluvných podmienok udeľuje Používateľ súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním jeho 

osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu identifikačných 
údajov používateľa, ako sú v prípade fyzickej osoby – podnikateľa napr. meno, priezvisko, mailová adresa, 
telefónne číslo, v prípade právnickej osoby napr. obchodné meno, IČO, sídlo právnickej osoby, mailová adresa 
a telefónne číslo. Spôsoby spracovania sú najmä zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, 
doplňovanie, úprava, blokovanie a likvidácia. Doba spracovania osobných údajov je doba, počas ktorej má 
Používateľ za účelom využívania Aplikácie aktívny používateľský účet. 

4.3  Spracovanie osobných údajov Používateľa sa deje za účelom zasielania informácií súvisiacich s Aplikáciou, s 
vývojom legislatívy dotýkajúcej sa Mobilnej aplikácie a pre marketingové účely Prevádzkovateľa, t. j. ponúkanie 
výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj 
zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., 
v platnom znení, a to po dobu, počas ktorej má Používateľ aktívny používateľský  účet s tým, že k týmto údajom 
môžu byť priradené i ďalšie údaje. 

4.4  Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a využívať technické údaje a súvisiace 
informácie, mimo iného vrátane technických informácií o zariadení používateľa, systému a aplikačných 
softvéroch a periférnych zariadeniach, ktoré sú pravidelne zbierané s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií 
softvéru, podpory produktov a ďalších služieb súvisiacich s Aplikáciou. Prevádzkovateľ môže tieto informácie 
využívať, pokiaľ sú vo forme, ktorá používateľa osobne neidentifikuje, k vylepšeniu svojich produktov alebo 
k poskytovaniu služieb či technológií, a to iba po nevyhnutne dlhú dobu. Súhlas platí rovnako pre správcom 
povereného spracovateľa. 

4.5  Používateľ berie na vedomie, že má práva podľa § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Zb., t. j. najmä, že poskytnutie 
údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo 
prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných 
údajov, ich likvidáciu atď. 

 

Odplata za používanie Aplikácie 
5.1  Internetová stránka a Aplikácia ponúkajú na výber viaceré verzie možnosti dĺžky predplatených služieb na 

zvolené obdobie, ako aj mimoriadnej „AKCIE“ prvého roka prevádzky ZDARMA. Bližšie informácie o možnostiach 
predplatených služieb za Aplikáciu sú v cenníku uvedenom na adrese www.bikeAngel.eu/cena. 

 

Záverečné ustanovenia 
6.1  Používanie internetovej stránky a Aplikácie, a tieto Podmienky používania Internetovej 

stránky a Mobilnej aplikácie sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ. 
6.2  Ak zákon neustanovuje inak, súdy Slovenskej republiky majú výhradnú právomoc a sú miestne príslušné pre 

akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním Internetovej stránky a Aplikácie, alebo s 
týmito Podmienkami používania. 

6.3  Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil, 
porozumel im a súhlasí s nimi. 

6.4  Tieto podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia, t. j. odo dňa 9.04.2018. 
 
INFOCAR a.s. 
 

(v. 06092022) 
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