PRODUKTOVÉ PODMIENKY spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o. pre službu
Ekonomické Dáta (platné od 1.3.2016)
(ďalej len „Produktové podmienky“) - dohodnuté ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MEDIATEL, spol. s
r.o. V uvedených ustanoveniach tieto Produktové podmienky rozširujú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MEDIATEL,
spol. s r.o. prípadne majú pred ich ustanoveniami prednosť ako podmienky špeciálne.

Článok 1. - Vymedzenie pojmov
1. Poskytovateľ - Poskytovateľom Služby je spoločnosť MEDIATEL spol. s r.o., so sídlom Miletičova 21,
821 08 Bratislava, IČO 35859415, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Bratislave,
vložka 28991/B (ďalej len "MEDIATEL")
2. Prevádzkovateľ – Prevádzkovateľ je spoločnosť DataSpot s.r.o., Kapitulská 12, 97401 Banská
Bystrica, IČO: 47683431
3. Zákazník - Zákazníkom sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá si Službu
objednala
4. Služba – je vytvorenie prístupu k finančným ukazovateľom a štatistickým údajom firiem
5. Zmluvné strany - zmluvnými stranami sú Poskytovateľ a Zákazník

Článok 2. - Predmet zmluvy
1. Pri poskytovaní služby Poskytovateľ vytvorí Zákazníkovi podmienky na prehliadanie vypracovaných
ekonomických a finančných ukazovateľov, štatistických údajov, údajov o dlžníkoch na sociálnom a
zdravotnom poistení, údajov o dlžníkoch na daniach, údajov o spoločnostiach a ich zmenách.
2. Všetky služby sú Zákazníkovi prístupné na stránke ekonomika.zlatestranky.sk alebo na stránke
www.indexpodnikatela.sk.
3. Rozsah poskytnutých služieb je definovaných v nasledovných balíčkoch:
o Basic
 neobmedzený monitoring firiem
 upozornenie na zmenu emailom
 podrobné informácie 100 firiem
 vyhľadávanie firiem
 1 prístupový účet
o Standard
 neobmedzený monitoring firiem
 upozornenie na zmenu emailom
 podrobné informácie všetkých firiem
 export účtovných závierok do Excelu
 vyhľadávanie firiem s kontaktnými
 informáciami
 exportovanie kontaktov
 kontrolný panel
 3 prístupové účty
o Gold
 neobmedzený monitoring firiem
 upozornenie na zmenu emailom
 podrobné informácie všetkých firiem
 export účtovných závierok do Excelu
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 vyhľadávanie firiem s kontaktnými
 informáciami
 exportovanie kontaktov
 kontrolný panel
 20 prístupových účtov
 základné API služby v cene
4. Všetky ekonomické dáta sú čerpané z verejne dostupných zdrojov ako napríklad:
o Register účtovných závierok, prevádzkuje Ministerstvo financií SR
o Obchodný vestník, prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR
o Obchodný register, prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR
o Živnostenský register, prevádzkuje Ministerstvo vnútra SR
o Štatistický úrad, prevádzkuje Štatistický úrad SR
o Finančná správa, prevádzkuje Ministerstvo financií SR
o Úrad pre verejné obstarávanie
o Sociálna poisťovňa
o Všeobecná zdravotná poisťovňa
o Poisťovňa Dôvera
o Poisťovňa Union
5. Zoznam zdrojov môže byť bez upozornenia zmenený, obohatený o ďalšie zdroje, alebo môžu byť
niektoré zdroje vyradené.

Článok 3. - Práva a povinnosti Zákazníka
1. Zákazník je povinný pri objednávke služby korektne dodať svoje fakturačné údaje pre účely
fakturácie služieb a komunikáciu s Prevádzkovateľom.
2. Prijatím návrhu Poskytovateľa na uzavretie Zmluvy Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito
Podmienkami a súhlasí s nimi. Prijatím návrhu Poskytovateľa na uzavretie Zmluvy Zákazník ďalej
vyjadruje bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa, uvedených na jeho
webových stránkach.

Článok 4. - Práva a povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.
2. Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa z bodu 4.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z
neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok
internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.), alebo prerušenie z dôvodu
systémových zásahov zo strany prevádzkovateľa (napr. upgrade služby na novú verziu).
3. Prevádzkovateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu alebo sa snaží
získať prístup k informáciám iných užívateľov.
4. Prevádzkovateľ má právo obmedziť používateľovi možnosti hromadného získavania informácií
(napríklad exportovanie) tak aby bola ochránená jeho databáza.
5. Pre efektívne fungovanie poskytovaných služieb je potrebné spracovávať údaje Zákazníka.
Zhromažďujú sa a pracuje sa však len s tými informáciami, ktoré sú pre fungovanie služieb
nevyhnutné. Pre objednanie služby je potrebné uviesť len e-mailovú adresu, telefón a fakturačné
údaje.
6. Údaje, ktoré pri objednávke získava prevádzkovateľ služieb, slúžia na vytvorenie účtu užívateľa a
ďalej sú používané za účelom poskytovania služieb, zasielania informačných newsletterov a
zlepšovania kvality služieb.
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7. Za účelom skvalitnenia služieb môže poskytovateľ osobné údaje užívateľa a informácie získané z
jeho využívania služieb použiť v rámci analýzy používania služieb, na zlepšenie ponuky služieb a na
úpravu samotných služieb.
8. Osobné údaje užívateľov služieb nebudú nijako zneužívané ani sprístupňované inak, než je uvedené
v zásadách ochrany súkromia. Prevádzkovateľ služieb má právo sprístupniť údaje užívateľov ak to
vyžaduje zákon, predovšetkým v prípade, ak je to potrebné na ochranu práv prevádzkovateľa a
právom chránených záujmov, ako aj na ochranu práv tretích osôb.

Článok 5. - Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky
1. Cena za poskytnutie služby je Zákazníkovi účtovaná podľa platného cenníka Poskytovateľa a podľa
zvoleného balíka, viď bod 2.3.
2. Poskytovateľ má právo odoprieť využívanie služby užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený
poplatok za službu podľa platného cenníka.

Článok 6. - Termín fakturácie a doba trvania zmluvy
1. Fakturácia je spustená v momente, kedy boli Zákazníkovi odoslané prístupové údaje do online
portálu ekonomika.zlatestranky.sk. Za dátum spustenia produktu sa považuje dátum fakturácie.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od spustenia produktu.
3. Všetky dodatky a zmeny týkajúce sa Zmluvy musia byť dohodnuté písomne dohodou Zmluvných
strán, s výnimkou jednostranných právnych úkonov.

Článok 7. - Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy týmito Podmienkami výslovne neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení.
2. Tieto Podmienky sú k dispozícii na webovej stránke http://www.mediatel.sk alebo v sídle a
pobočkách Poskytovateľa.
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