Všeobecné obchodné podmienky na predplatné
týždenníka Katolícke noviny
1 Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) na dodávanie týždenníka
Katolícke noviny upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Spolok
sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. so sídlom Radlinského 5, 917 01 Trnava, IČO: 31434541,
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3122/T, pracovisko
redakcia Katolícke noviny (ďalej len „KN“) so sídlom Kapitulská 5, 811 01 Bratislava (ďalej
len „predávajúci“), a predplatiteľom a platcom na strane druhej. Predplatiteľ odoslaním
objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi súhlasí, považujúc ich za
súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.2 Predplatiteľom sa na účely VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je na základe
písomnej, telefonickej či digitálnej objednávky predplatného dodávaný týždenník KN.
1.3 Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá platí cenu za predplatné
v prospech určitého predplatiteľa, resp. predplatiteľov.
1.4 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Spolkom sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o.
ako predávajúcim a predplatiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o
kúpu predplatného týždenníka Katolícke noviny. Tieto právne vzťahy sa riadia ustanoveniami
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a
Obchodného zákonníka SR.
1.5 Predplatiteľom a platcom sa môže stať len osoba staršia ako 16 rokov.
1.6 Adresa elektronickej pošty predávajúceho: distribucia@katolickenoviny.sk. Telefónne
číslo predávajúceho: 02/436 421 94. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo
aktualizované na www.katolickenoviny.sk.
2 Objednávka, doručovanie a obnova objednávok týždenníka KN
2.1 Objednávku týždenníka je možné zrealizovať vyplnením objednávkového formulára na
www.katolickenoviny.sk alebo písomne odoslaním vystrihnutého objednávkového formulára
z tlačeného týždenníka KN, prípadne z iného reklamného letáka alebo telefonicky. Ak nie je
písomná objednávka predplatiteľa, resp. platcu úplná, určitá alebo zrozumiteľná, predávajúci je
podľa svojho uváženia oprávnený ju akceptovať alebo odmietnuť.
2.2 Predávajúci po zaevidovaní objednávky pošle predplatiteľovi, resp. platcovi poštovú
poukážku na úhradu predplatného, resp. informáciu s údajmi na úhradu e-mailom, v závislosti
od vybraného spôsobu platby.
2.3 Objednávka predplatného sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že pred koncom
predplateného obdobia pošle predávajúci predplatiteľovi, resp. platcovi ponuku na ďalšie
pokračovanie v odbere. V prípade, že predplatné nebolo predplatiteľom, resp. platcom
zaplatené do termínu uvedeného v ponuke na ďalšie predplatné, predplatné po uplynutí
predplatenej doby zaniká.

2.4 Dodávanie týždenníka KN predplatiteľovi sa začne najbližším novým vydaním týždenníka
KN po doručení objednávky; prípadne od termínu, ktorý si určí predplatiteľ, resp. platca.
2.5 Týždenník je predplatiteľom zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, doručovaný
doručovateľmi Slovenskej pošty, prípadne vlastnými zmluvnými doručovateľmi do poštovej
schránky na adrese, ktorú uviedol predplatiteľ, resp. platca v objednávke. KN by mali byť
doručené do schránky do štvrtka v tom týždni, ku ktorého nedeli týždenník vychádza.
2.6 Predávajúci zasiela KN aj do zahraničia, suma predplatného sa však navyšuje o sumu
poštovného podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.
3 Kúpna cena a platobné podmienky
3.1 Predplatiteľ, resp. platca je povinný zaplatiť predávajúcemu za služby spojené
s doručovaním KN podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy).
3.2 Aktuálna cena jedného výtlačku je 0,70 €. Polročné predplatné je 18,20 €. Na celoročné
predplatné poskytuje predávajúci zľavu vo výške 10 %, celoročné predplatné so zľavou je tak
32,76 €.
3.3 Cenník na zasielanie do zahraničia je:
Česká republika – polročné predplatné 52 € – ročné predplatné 100,36 €
Európa – polročné predplatné 62,40 € – ročné predplatné 121,16 €
Zámorie – polročné predplatné 72,80 € – ročné predplatné 141,96 €
3.4 Predplatné môže byť uhradené poštovou poukážkou alebo prostredníctvom elektronického
bankovníctva či inej formy bankového styku.
3.5 Za deň zaplatenia ceny predplatného sa pre účely VOP považuje deň pripísania zaplatenej
ceny v prospech účtu predávajúceho.
4 Uplatnenie reklamácie
V prípade nedodania predplateného výtlačku, resp. príslušnej časti vo forme prílohy môže
predplatiteľ, resp. platca túto reklamáciu uplatniť u predávajúceho. Predávajúci zabezpečí
prešetrenie reklamácie a dodatočné doručenie nedodaného výtlačku, resp. prílohy.
5 Zrušenie predplatného
5.1 Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana z akéhokoľvek dôvodu
alebo bez udania dôvodu vždy ku koncu predplateného obdobia telefonicky, e-mailom alebo
písomne.
5.2 Predplatné zaniká aj tak, že predplatné na ďalšie obdobie nebolo predplatiteľom, resp.
platcom zaplatené do dátumu uvedeného v ponuke predplatného na ďalšie obdobie, ktorá mu
bola zaslaná, alebo do začiatku nasledujúceho predplatného obdobia.
5.3 Uhradenie predplatného sa považuje za záväzné na obdobie, na ktoré bolo predplatné
uhradené. Zrušenie uhradeného predplatného pred uplynutím predplatenej doby nie je možné.
Už uhradené predplatné nevraciame.

6 Ochrana osobných údajov
6.1 Spoločnosť Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. ako predávajúci spracúva osobné
údaje, ktoré predplatiteľ, resp. platca zadal na portáli www.katolickenoviny.sk alebo poskytol
v inej forme objednávky. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných
údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predplatiteľ, resp. platca je povinný oznámiť predávajúcemu
svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú
adresu za účelom vybavenia objednávky a doručovania týždenníka KN.
6.3 V prípade, že predplatiteľ, resp. platca udelí súhlas na spracovanie osobných údajov za
účelom marketingu, predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať a uchovávať jeho osobné
údaje iba za týmto účelom. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Predávajúci
ako prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, ak
dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku.
6.4 V prípade, že predplatiteľ, resp. platca udelí súhlas na spracovanie osobných údajov za
účelom účasti v spotrebiteľských súťažiach KN súvisiacich s predplatným (napr.
predplatiteľská súťaž), môžu byť jeho osobné údaje použité na kontaktovanie v prípade výhry.
Podmienky jednotlivých súťaží upravujú štatúty súťaží, ktoré sú zverejnené na
www.katolickenoviny.sk v rubrike Súťaže.
6.5 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi predplatiteľa, resp. platcu zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6.6 Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ak o to požiada.
6.7 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ak o to požiada.
6.8 Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou
poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia
týždenníka KN predplatiteľovi.
6.9 Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na záujemcov, ktorí sú fyzickými osobami.
Spoločnosť Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. spracováva osobné údaje v súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú bližšie uvedené
v PODMIENKACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR), ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť týchto VOP. Podmienky spracovania osobných údajov sú zároveň splnením informačnej
povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.
7 Záverečné ustanovenia
7.1 Odoslaním objednávky na predplatné týždenníka KN predplatiteľ, resp. platca potvrdzuje,
že sa riadne zoznámil so znením obchodných podmienok, že im porozumel a bez výhrad
akceptuje. Práva a povinnosti účastníkov sa riadia záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

7.2 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné,
nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších
ustanovení zmluvy/VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto
neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným
neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
7.3 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a
je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa
vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené
zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

