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§ 1 OBECNÉ 
AUTO1.com zabezpečuje databázu motorových vozidiel dotupnú pomocou internetu. 
Zverejňujeme automobily na predaj a autorizovaní obchodníci s automobilmy (ďalej 
‘’Užívatelia’’ alebo ‘’Obchodníci’’), môžu vyhľadávať pomocou funkcie poskytovanej 
AUTO1.com AUTO1.com vlastní všetky ponúkané vozidlá.  

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ‘’podmienky’’) sa týkajú použitia našich 
internetových stránok alebo služieb. Používaním našich internetových stránok záväzne 
súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzujete, že ste sa s ich 
obsahom oboznámili a porozumeli im. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek, bez 
udania dôvodu zmeniť. Prípadné nároky užívatela v rozpore s týmito podmienkami niesú právne 
významné pre zmluvný vzťah.  

§ 2 REGISTRÁCIA 
Registrácia v systéme AUTO1.com na internetových stránkach je umožnená prevažne 
obchodníkom s motorovými vozidlami. Obchodníci sa môžu zaregistorvať ako právnické alebo 
fyzické osoby. Registrujúca sa osoba musí byť oprávnená žiadať o prístup pre užívatela.  

Po obdržení žádosti se AUTO1.com podle svého uvážení rozhodne, zda umožní obchodníkovi 
přístup do databáze. Žádost obchodníka je přijata písemným potvrzením nebo zasláním 
přístupových údajů (uživatelské jméno a heslo).  

AUTO1.com má právo kdykoli si vyžádat, jako součást žádosti nebo během další spolupráce, 
zaslání aktuálního výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku a dalších dokumentů 
nebo informací, které jsou vyžadovány pro náležité posouzení přihlášky. Od zahraničních 
obchodníků vyžadujeme srovnatelné podklady.  

Po obdržaní žiadosti sa AUTO1.com podľa svojho uváženia rozhodne, čí umožní obchodníkovi 
prístup do databázy. Žiadosť obchodníka je prijatá písomným potvrdením alebo zaslaním 
prístupových údajov (uživatelské meno a heslo).  

AUTO1.com má právo si kedykoľvek vyžiadať, ako súčasť žiadosti alebo behom následnej 
spolupráce, zaslanie aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra a ďalších 
dokumentov alebo informácií, ktoré sú vyžadované pre náležité posúdenie prihlášky. Od 
zahraničných obchodníkov vyžadujeme porovnatelné podklady.  

Pokiaľ sa poskytnuté údaje zmenia po prihlásení, užívateľ je povinný informovať AUTO1.com. 
Informácie môžu byť zaslané iba písomne, e-mailom alebo fax-om.  

Užívateľ musí držať svoje heslo v tajnosti a dôkladne zabezpečiť svoj prístup. Užívateľ je tiež 
povinný ihneď informovať AUTO1.com pokiaľ existujú dôkazy, že zneužitím hesla tretiou 
osobou sú zhromaždené a/alebo použité údaje.  
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Užívateľ je zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia pod jeho prístupom. Pokiaľ 
užívateľ neporuší pravidlá ochrany prístupu, potom nieje zodpovedný za zneužitie svojho 
prístupu.  

§ 3 ZABLOKOVANIE PRÍSTUPU 
AUTO1.com môže prijať príslušné opatrenia, pokiaľ sa predpokladá, že užívateľ porušil zákonné 
ustanovenia, práva tretích osôb alebo tieto podmienky, prípadne tiež z iného dôvodu. 
Opatrením sa rozumie hlavne: varovanie užívateľa, dočasné (časovo obmedzené) a definitívne 
ukončenie prístupu užívateľa. Pri výbere opatrenia AUTO1.com zohladní oprávnené záujmy 
dotknutého užívateľa (napr. z nedokončených obchodných prípadov).  

§ 4 PRÁVA 
Užívatelia majú právo používať vyhľadávanie online a ukladať výsledky vyhľadávania a tieto 
vytlačiť. Okrem toho môže užívateľ podávať záväzné ponuky na jednotlivé vozidlá. Aktivity 
užívateľov, ktoré majú za ciel učiniť naše služby nefunkčnými, alebo stažiť ich používanie sú 
zakázané.  

Užívatelia nemôžu bez našeho výslovného písomného súhlasu systematicky extrahovať a/alebo 
ďaľej používať časti našich služieb. Užívatelia nemôžu bez našeho výslovného písomného 
súhlasu používať data mining, roboty, alebo podobné programy slúžiace k zberu alebo 
extrahovaniu dát, aby získali akékoľvek významné časti našich služieb pre ďalšie použitie.  

Linkovanie, integrácia alebo akékoľvek ďalšie prepojenia našich služieb je bez našeho 
výslovného súhlasu zakázané. Prezentácie a funkcionalita služieb sa môžu líšiť podľa typu 
prístupu - napríklad pomocou internetu, alebo pomocou mobilných aplikácií. Právo na 
používanie služby a jej funkcionalít je možné iba v kontexte súčasného stavu techniky.  

§ 5 ZÁRUKA 
Nepreberáme žiadnu záruku za technické závady, hlavne za stálu a nepretržitú dostupnosť 
internetových stránok alebo za zobrazenie nesprávneho obsahu zadaného užívateľom. V 
prípade nedostupnosti služieb môže užívateľ kontaktovať naše služby zákazníkom.  

§ 6 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Ochrana osobných údajov a súkromie užívateľov je našou prioritou. Aby sme zaistili ich 
maximálnu ochranu, je pre nás samozrejmé, že dodržujeme všetky právne predpisy v oblasti 
ochrany údajov.  

Zodpovednou osobou a poskytovateľom služby je AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA). 



 

3/5 

Všetky Vaše otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek zaslať na e-mail 
PL_ABI@AUTO1.COM.  

Osobné informácie sú informácie, ktoré môžu byť priradené jednotlivému užívateľovi. Zahrňujú 
napríklad e-mailovú adresu alebo telefón či iné údaje. Pomocou našich internetových stránok 
zhromažďujeme osobné údaje, pokiaľ sú poskytnuté užívateľom. Súhlasom s týmito 
obchodnými podmienkami zároveň užívateľ udeľuje súhlas k použitiu osobných údajov takto:  

Týmto udeľujem v súvislosti a v súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (ďalej tiež len 
"ZOÚ") a zákonom č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platnom znení, AUTO1.com ako správcovi, za nižšie 
uvedených podmienok, tento Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov:  

Poskytujem spoločnosti svoje nižšie uvedené údaje a udeľujem spoločnosti svoj súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov podľa ZOÚ, a to vrátane súhlasu s využitím rodného čísla 
podľa zákona o evidenci obyvatel. Výslovne súhlasím s tým, že spoločnosť je oprávnená:  

Spracovávať v zmysle ZOÚ moje nasledujúce osobné údaje v rozsahu:  

1. Identifikačné osobné údaje (tj. Priezvisko, meno) a rodné číslo 
2. • Osobné údaje vypovedajúce o tom, či medzi mojou osobou a spoločnosťou došlo či 

nedošlo k uzavretiu zmluvy - kontaktné osobné údaje (PSČ, číslo telefónu, číslo 
mobilného telefónu, e-mailová adresa) 

3. • Ďalšie osobné údaje - údaj o tom, z akého zdroja som sa o spoločnosti dozvedel 

Spoločnosť je oprávnená moje osobné údaje spracovávať v zmysle ZOÚ, tj. uskutočňovať 
akékoľvek operácie alebo sústavu operácií, ktoré spoločnosť alebo na základe zmluvy o 
spracovaní osobných údajov spracovateľ bude uskutočňovať s mojimi osobnými údajmi, a to 
automatizovane alebo inými prostriedkami, tj., hlavne zhromažďovať, ukladať na nosiče 
informácií, sprístupňovať, upravovať alebo pozmeňovať, vyhľadávať, používať, predávať, 
zverejňovať, uchovávať, meniť, triediť alebo kombinovať, blokovať a likvidovať.  

Za účelom spracovania hore uvedených údajov súhlasím so zhotovením a archiváciou fotokópie 
môjho občianskeho preukazu. Kópiu a ani jej ďalšie kópie nie je spoločnosť oprávnená 
odovzdávať ďalším osobám, zverejňovať a ani inak použiť okrem účelu, pre ktorý sa kópia 
zhotovuje.  

Tento súhlas udelujem scela dobrovolne.  

Získané údaje používame v nutnom rozsahu, k poskytovaniu našich služieb užívateľom. 
Propagačné použitie údajov sa deje iba za účelom propagácie našich služieb (vrátane 
doporučenia k nákupu) nami alebo našimi sesterkými spoločnosťami. Vašu e-mailovú adresu 
používame k zasielaniu doporučených podobných produktov a služieb AUTO1.com sesterských 
spoločností.  

§ 7 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI  
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Vždy sa snažíme zaistiť, aby naše služby boli dostupné bez obmedzení a bez chýb. Z povahy 
internetu však toto nieje možné garantovať. Ďalej môže byť Váš prístup k našim internetovým 
schránkám dočasne prerušený alebo obmedzený z dôvodu opráv, údržby alebo zavedení 
nových služieb. Frekvenciu a dĺžku všetkých dočasných prerušení alebo obmedzení služieb sa 
snažíme obmedziť.  

V rámci používania našich internetových stránok a služieb zodpovedáme bez obmedzenia za 
škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou zo strany AUTO1.com alebo osôb 
oprávnených jednať našim menom, našich zmluvných zástupcov alebo zamestnancov. Ďalej, 
zodpovednosť za škody spôsobené nedbalosťou je obmedzená iba na škody, u ktorých sa dá 
očakávať, že obvykle nastanú. V tomto prípade je zodpovednosť obmedzená na priemerné 
priame škody.  

Predošlé obmedzenia sa nevzťahujú na škody spôsobené na živote, tele alebo zdraví a iné škody 
spôsobené úmyselným jednaním. Pokiaľ je vylúčená alebo obmedzená zodpovednosť 
AUTO1.com, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov a zástupcov.  

§ 8 AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA K 
POUŽÍVANIU 
Všetky obchodné značky, logá, texty, obrázky a ostatné osobné dáta na našich internetových 
stránkach sú chránené autorkým zákonom. Používaním našich internetových stránok Vás 
neoprávňuje k ďalšiemu používaniu autorským právom chránených objektov, ich 
pozmeňovanie, ďalšie spracovanie a použitie v akýchkoľvek médiách je zakázané. Ďalšie 
použitie je možné iba po našom písomnom súhlase.  

Neautorizované použitie našich informácií, ako sú logá alebo obchodných značiek tretích strán, 
ktoré sú zobrazené na našich internetových stránkach porušuje naše práva alebo práva tretích 
strán a nieje dovolené.  

§ 9 ODDELITEĽNOSŤ 
Ak dôjde, alebo budú zhodnotené niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, 
nedotýka sa táto neplatnosť ostatných ustanovení. Miesto neplatného ustanovenia platí za 
zjednané platné ustanovenie, ktoré sa najviac blíži ekonomickému zmyslu zamýšlanému oboma 
stranami.  

§ 10 ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA 
PRÍSLUŠNOSŤ 
Rozhodným je iba právo Spolkovej republiky Nemecko.  
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Miestom plnenia a súdnej príslušnosti je Berlín. (Nemecko)  

Stav: November 2015 

 


