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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  
 

  
GYMIFY & Co, s. r. o. 

so sídlom Oščadnica 930, 023 01 Oščadnica, Slovenská republika 
IČO: 53 386 850 

DIČ: 2121349406, IČ DPH: SK2121349406 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 75814/L 

 
 

Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné odo dňa 07.09.2022. 
 
 

I. PREAMBULA 
 
1.1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo  

a) Zmluvy uzatvorenej medzi GYMIFY ako poskytovateľom Softvéru a Klientom ako užívateľom 
Softvéru, v súvislosti s využívaním Softvéru GYMIFY zo strany Klienta a poskytovaného 
spoločnosťou GYMIFY, dostupného online na webovej stránke „https://gymify.app/“,   

b) Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi GYMIFY ako predávajúcim a Klientom ako kupujúcim v 
súvislosti s kúpou Tovaru ako doplnkového a súvisiaceho Tovaru k Softvéru, ako aj  

c) Zmluvy o nájme uzatvorenej medzi GYMIFY ako prenajímateľom a Klientom ako nájomcom v 
súvislosti s prenájmom Tovaru ako doplnkového a súvisiaceho Tovaru k Softvéru, a zároveň  

d) určujú zásady právneho vzťahu medzi Klientom a GYMIFY, ktorý je zároveň prevádzkovateľom 
Webových stránok skupiny GYMIFY (gymify.io, gymify.sk, gymify.cz, gymify.pl). 

1.2. Tieto VOP platia pre všetky Zmluvy, Kúpne zmluvy, či Zmluvy o nájme uzavreté medzi GYMIFY a 
Klientom v súvislosti s využívaním Softvéru, kúpou a prenájmom Tovaru, či inými službami 
poskytovanými zo strany GYMIFY s výnimkou, ak GYMIFY a Klient uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si 
výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, pričom v takom prípade majú podmienky 
dohodnuté v osobitnej zmluve prednosť pred týmito VOP.  

1.3. Klient vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy, Kúpnej zmluvy, alebo Zmluvy o nájme s GYMIFY sa podrobne 
oboznámil s týmito VOP, ako aj s inými dokumentmi vzťahujúcimi sa na užívanie Softvéru, či Tovaru, 
prípadne iných služieb dostupných Klientovi prostredníctvom Webovej stránky, alebo Softvéru, vrátane 
Všeobecných obchodných podmienok určených pre zákazníkov a klientov fitness centra, alebo iného 
športového zariadenia, ako aj inými súvisiacimi dokumentmi, pričom s týmito súhlasí a zaväzuje sa ich 
dodržiavať. 

 
II. DEFINÍCIE A VÝKLAD 
 
2.1. Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých 

záväzkových právnych vzťahoch medzi GYMIFY a Klientom, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym 
predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak. 

2.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia tohto článku VOP majú okrem definičného charakteru a 
účelu aj charakter, resp. účel normatívny, teda stanovujúci práva a/alebo povinnosti Zmluvných strán, a 
preto ustanovenia tohto článku sú pre Zmluvné strany rovnako záväzné ako ostatné ustanovenia týchto 
VOP. 

2.3. Pokiaľ z týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová použité v týchto VOP v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na 
množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský rod a stredný rod. 

2.4. Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
2.5. Balík znamená zoznam služieb a funkcií dostupných Klientovi a zostavený GYMIFY, pričom jednotlivé 

balíky sa od seba odlišujú rozsahom poskytovaných služieb a dostupných funkcií; bližšia špecifikácia 
jednotlivých balíkov a s tým súvisiacich služieb, opis funkcií, možných doplnkov k balíkom a Odmena za 
príslušný balík, ako aj iné, s tým súvisiace informácie sú dostupné na Webovej stránke GYMIFY; Klient je 
oprávnený vybraný balík variovať, a kedykoľvek si príslušný balík rozšíriť doplnením iných služieb, resp. 
funkcií, prípadne niektoré ponúkané služby, resp. funkcie odstrániť. 

2.6. Cenník znamená aktuálny cenník GYMIFY za Balík, doplnkovú službu k Balíku, alebo Softvéru, alebo 
dostupného Tovaru, či iných služieb aktuálne ponúkaných zo strany GYMIFY, ktorý je prístupný na 
Webovej stránke. 

2.7. Civilný sporový poriadok znamená zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších 
predpisov.  

2.8. Deň znamená kalendárny deň. 
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2.9. GYMIFY znamená obchodná spoločnosť GYMIFY & Co, s. r. o., so sídlom Oščadnica 930, 023 01 Oščadnica, 
Slovenská republika, IČO: 53 386 850, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 75814/L. 

2.10. Klient znamená subjekt, ktorý prostredníctvom záväznej Objednávky, dojednania podmienok a ich 
potvrdenia zo strany GYMIFY vstúpil do záväzkového vzťahu s GYMIFY; Klientom je spravidla Podnikateľ 
– príslušné fitness centrum, alebo iné športové zariadenie.  

2.11. Kúpna cena znamená dohodou Zmluvných strán stanovená výška odplaty za predaj a kúpu Tovaru. 
2.12. Kúpna zmluva znamená kúpna zmluva, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k Tovaru 

z GYMIFY ako predávajúceho na Klienta ako kupujúceho a záväzok Klienta Tovar od GYMIFY prevziať a 
zaplatiť za neho Kúpnu cenu, a to všetko za podmienok podľa predmetnej kúpnej zmluvy a VOP.  

2.13. Licencia znamená nevýhradná licencia, ktorá predstavuje súhlas GYMIFY s užívaním Softvéru, t.j. udelenie 
oprávnenia k výkonu práva používať Softvér pre potreby Klienta. 

2.14. Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

2.15. Nájomné znamená dohodou Zmluvných strán stanovená výška odplaty za dočasné užívanie Tovaru. 
2.16. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
2.17. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
2.18. Objednávka znamená individuálna písomná objednávka spočívajúca vo vyplnení a odoslaní 

objednávkového, alebo kontaktného formulára za účelom objednania Softvéru, kúpy, alebo prenájmu 
Tovaru, adresovaná GYMIFY. 

2.19. Odmena znamená cena, ktorú sa Klient zaväzuje uhradiť GYMIFY za poskytnutie Softvéru, a ktorej výška 
závisí od Klientom zvoleného Balíka, prípadne iných, doplnkových služieb; výška odmeny je dostupná 
Klientovi prostredníctvom aktuálneho Cenníka dostupného na Webovej stránke. 

2.20. Podnikateľ znamená osoba (i) zapísaná v príslušnom obchodnom registri, (ii) ktorá podniká na základe 
živnostenského oprávnenia, (iii) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 
osobitných predpisov, (iv) osoba, ktorá uvedie v Objednávke svoje IČO. 

2.21. Používateľ znamená každá osoba, ktorá si prehliada Webovú stránku a získava z nej informácie. 
2.22. Pracovný deň znamená deň od pondelka do piatku, ak sa nejedná o štátny sviatok alebo deň pracovného 

pokoja na území Slovenskej republiky. 
2.23. Prevádzkovateľ znamená prevádzkovateľ osobných údajov, ktorým je GYMIFY. 
2.24. Protokol znamená písomný preberací a odovzdávací protokol, ktorý Zmluvné strany spíšu pri odovzdaní 

a prevzatí každého jednotlivého Tovaru ako predmetu nájmu, alebo predmetu kúpy, alebo v iných 
prípadoch predpokladaných týmito VOP, ak je spísanie takého protokolu účelné. 

2.25. Softvér znamená programové vybavenie – online systém (aplikácia) spoločnosti GYMIFY, dostupný online 
na webovej stránke https://gymify.app/, určený pre Klientov za účelom využívania služieb, resp. funkcií 
aktuálne dostupných Klientovi prostredníctvom predmetného softvéru a zvoleného Balíka, či iných, 
doplnkových služieb. Klient berie na vedomie, že využívanie Softvéru podlieha spoplateniu podľa 
podmienok týchto VOP a/alebo Zmluvy. 

2.26. Sprostredkovateľská zmluva znamená sprostredkovateľská zmluva, predmetom ktorej je úprava práv 
a povinností Zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v mene Klienta ako 
prevádzkovateľa, zo strany GYMIFY ako sprostredkovateľa, a to všetko za podmienok podľa predmetnej 
sprostredkovateľskej zmluvy a VOP. 

2.27. Tovar znamená doplnkové a súvisiace produkty a výrobky určené k riadnemu užívaniu Softvéru, ktoré sa 
nachádzajú v ponuke na Webovej stránke alebo Softvéri, a ktoré sú určené na predaj, alebo prenájom 
Klientovi (napr. tablet, identifikačné karty a pod.). 

2.28. Tretia osoba znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, združenie, nadácia, orgán, iná entita, alebo 
osoba, ktorá má podľa práva akejkoľvek jurisdikcie právnu spôsobilosť či už v plnom alebo v obmedzenom 
rozsahu, odlišná od GYMIFY a Klienta. 

2.29. Užívateľský účet znamená trvalý užívateľský účet Klienta, ktorý Klientovi umožňuje využívanie Softvéru 
poskytovaného GYMIFY. 

2.30. VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky v platnom znení. 
2.31. Webová stránka znamená webová stránka GYMIFY, a to https://gymify.sk/ a/alebo  https://gymify.cz/ 

a/alebo https://gymify.io/ a/alebo https://gymify.pl/. 
2.32. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2.33. Zmluva znamená zmluva o poskytovaní Softvéru a licenčná zmluva uzatvorená medzi GYMIFY na strane 

jednej a Klientom na strane druhej, uzatvorená výlučne prostredníctvom Webovej stránky, resp. na diaľku, 
bez súčasnej fyzickej prítomnosti GYMIFY a Klienta, mimo prevádzkových priestorov GYMIFY, predmetom 
ktorej je odplatné poskytovanie Softvéru GYMIFY Klientovi, ako aj s tým súvisiacich funkcií a služieb 
v rámci vybraného Balíka, či doplnkových služieb, a to všetko v rozsahu, spôsobom a v lehote podľa 
zmluvy a VOP a povinnosť Klienta uhrádzať za uvedené GYMIFY dojednanú Odmenu riadne a včas; 

https://gymify.app/
https://gymify.sk/
https://gymify.cz/
https://gymify.io/
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Súčasťou zmluvy sú aj všetky dodatky, osobitné dohody, osobitné podmienky, pokyny a iné právne úkony, 
ktorými sa Zmluvné strany dohodli na doplnení alebo inej zmene vzťahov týkajúcich sa 
poskytovania/užívania Softvéru, či iných doplnkových služieb. 

2.34. Zmluva o nájme znamená zmluva o nájme hnuteľnej veci, predmetom ktorej je záväzok GYMIFY ako 
prenajímateľa prenechať Klientovi ako nájomcovi Tovar do nájmu, aby ho dočasne užíval a záväzok Klienta 
platiť za užívanie Tovaru GYMIFY dojednané Nájomné, a to všetko za podmienok podľa predmetnej 
zmluvy o nájme a VOP. 

2.35. Zmluvné strany znamená zmluvné strany záväzkovo právneho vzťahu, a to GYMIFY a Klient, ktorý 
uzavreli Zmluvu, Kúpnu zmluvu, alebo Zmluvu o nájme. 

 
III. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
3.1. GYMIFY je poskytovateľom Softvéru, vyvinutého pre fitness centrá a iné športové zariadenia, ktorý v sebe 

zahŕňa viaceré funkcie, resp. služby na jednom mieste spočívajúce v online zhromažďovaní, spracúvaní, 
uchovávaní a ukladaní dát a údajov, za účelom jednoduchšej a efektívnejšej správy a chodu fitness centra, 
alebo iného športového zariadenia, a to najmä, nie však výlučne: 

a) online rezervačný systém; 
b) správa permanentiek, identifikácia a administrácia zákazníkov Klienta; 
c) skladové hospodárstvo; 
d) marketingový nástroj; 
e) dochádzkový systém pre zamestnancov; 
f) štatistiky; 
g) iné, aktuálne dostupné funkcie. 

Klient je oprávnený zvoliť si v rámci Objednávky využívanie všetkých služieb v rámci Softvéru, alebo len 
niektorých z nich, t. j. v rozsahu zvoleného Balíka a dostupných doplnkových služieb. Klient je rovnako tak 
oprávnený meniť si konkrétne nastavenia vybraných služieb v rámci Softvéru, čo umožňuje individuálne 
uspokojenie požiadaviek každého jednotlivého Klienta a športového zariadenia. 

3.2. Softvér môže obsahovať odkazy na stránky Tretích osôb. Za obsah týchto stránok nenesie GYMIFY žiadnu 
zodpovednosť. 

3.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich vzťah nie je pracovnoprávnym vzťahom, a že nič v týchto VOP ani 
v Zmluve, ani žiadny úkon ktorejkoľvek Zmluvnej strany na základe týchto VOP alebo Zmluvy nezakladá 
partnerstvo, spoločný podnik, združenie či iný kooperujúci subjekt tvorený Zmluvnými stranami. 

  
IV. UZATVORENIE ZMLUVY A PLNENIE ZMLUVY 
 

4.1. Klient týmto vyhlasuje, že je plne spôsobilý a oprávnený uzavrieť Zmluvu a zaväzuje sa splniť všetky 
finančné a iné záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy. 

4.2. Zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená zvolením príslušného Balíka, či dostupných 
doplnkových služieb zo strany Klienta, vyplnením a odoslaním Objednávky Klienta GYMIFY, prípadne 
dojednaním vzájomných podmienok a potvrdením Objednávky zo strany GYMIFY Klientovi.  

4.3. Po uzavretí Zmluvy sa GYMIFY zaväzuje sprístupniť Klientovi prihlasovacie údaje do Užívateľského účtu 
za účelom prístupu do Softvéru a využívaním s tým súvisiacich služieb. GYMIFY je oprávnený sprístupniť 
Klientovi aj viacero prihlasovacích údajov do Užívateľského účtu, za účelom zabezpečenia prístupu pre 
samotného Klienta (manažéra Klienta), ako aj pre Klientom poverené osoby (zamestnancov a pod.). Klient 
je povinný prihlasovacie údaje uchovávať v tajnosti a nesprístupniť ich žiadnej Tretej osobe. Klient je 
oprávnený pridelené heslo do svojho Užívateľského účtu kedykoľvek zmeniť. GYMIFY odporúča zvoliť si 
do svojho Užívateľského účtu silné heslá pozostávajúce z viacerých znakov, kombinácie veľkých a malých 
písmen, číslic a špeciálnych znakov, a heslo pravidelne meniť. V prípade, ak má Klient podozrenie o 
možnom zneužití jeho prihlasovacích údajov do Užívateľského účtu, je povinný si prihlasovacie údaje 
bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti GYMIFY.  

4.4. Na základe Objednávky sa Klient zaväzuje, že všetky informácie a údaje, ktoré boli Klientom v rámci 
Objednávky poskytnuté, sú správne, presné, úplné a pravdivé. Klient sa zaväzuje takto poskytnuté 
informácie pravidelne vo svojom Užívateľskom účte aktualizovať, a to najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) 
Dní odo dňa ich zmeny. GYMIFY v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré Klientovi vzniknú 
v dôsledku toho, že Klient si takto poskytnuté informácie neskontroloval, alebo tieto neboli zo strany Klienta 
riadne aktualizované v súlade so skutočným stavom. GYMIFY rovnako tak nezodpovedá za akéhokoľvek 
administratívne chyby Klienta, spôsobené nepozornosťou, alebo inými skutočnosťami. 

4.5. Klient výslovne berie na vedomie a súhlasí, že Užívateľský účet Klienta je určený výlučne pre osobu, ktorá, 
alebo pre ktorú sa Objednávka vykonala a Zmluva uzavrela, a nie je oprávnený sprístupňovať svoj vlastný 
Užívateľský účet inej osobe, ako ani prevádzať ani postupovať jeho oprávnenia v súvislosti s užívaním 
Softvéru inej osobe; to neplatí vo vzťahu k zamestnancom, či povereným pracovníkom Klienta. 

4.6. GYMIFY umožňuje Klientovi využívanie Softvéru v rozsahu funkcií podľa Klientom zvoleného Balíka 



__________________________________ 
Všeobecné obchodné podmienky  Strana 4 z 14 

 

a dostupných doplnkových služieb. Klient nemá právo vyžadovať od GYMIFY zapracovanie 
individuálnych funkcií pre svoje potreby, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, resp. v prípade, ak GYMIFY 
uzná požadovanú funkcionalitu za vhodnú, a táto by mala prínos pre celkové fungovanie Softvéru. 

 
V. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
5.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie 
predmetu Zmluvy. 

5.2. GYMIFY sa zaväzuje pravidelne garantovať dostupnosť,  funkčnosť a funkcionalitu Softvéru. GYMIFY je 
oprávnený obmedziť alebo prerušiť prevádzkovanie Softvéru najmä, nie však výlučne v nasledovných 
prípadoch: 

a) pri vykonávaní plánovaných aktualizácií Softvéru, pričom v takom prípade sa GYMIFY zaväzuje 
tieto informácie Klientovi oznámiť aspoň 5 (slovom: päť) Dní vopred, prostredníctvom oznámenia 
na Webovej stránke a/alebo prostredníctvom Softvéru; 

b) nepredvídateľnej poruchy, pričom v takomto prípade GYMIFY oznámi túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu, spravidla prostredníctvom oznámenia na Webovej stránke a/alebo 
prostredníctvom Softvéru; 

c) neodvrátiteľnej udalosti, ako aj v prípade vyššej moci ako napr. havárie, živelné pohromy, 
výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branné pohotovosti štátu a iné okolností 
mimo kontrolu GYMIFY; 

d) v prípadoch a za podmienok stanovených v príslušných platných právnych predpisoch, alebo ak 
uvedené vyplýva z nariadení, vyhlášok, opatrení, alebo rozhodnutí príslušných orgánov. 

Klient berie na vedomie, že po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia podľa tohto bodu týchto VOP 
bude možnosť užívania Softvéru spravidla obnovená a opätovne umožnená. Klient zároveň berie na 
vedomie, že GYMIFY nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi  v príčinnej súvislosti s vyššie 
uvedenými prípadmi. 

5.3. Za účelom riadneho a včasného plnenia záväzkov podľa Zmluvy a VOP je Klient povinný bezodkladne 
poskytnúť GYMIFY všetku potrebnú súčinnosť vyžiadanú a oznámenú Klientovi zo strany GYMIFY; v 
opačnom prípade GYMIFY nezodpovedá za akékoľvek omeškanie s plnením predmetu Zmluvy, ako ani za 
škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s akýmkoľvek omeškaním GYMIFY, na ktoré malo vplyv 
neposkytnutie súčinnosti Klientom včas. 

5.4. Klient berie na vedomie, že GYMIFY je oprávnený obmedziť, alebo pozastaviť poskytovanie Softvéru vo 
vzťahu ku konkrétnemu Klientovi v prípade, ak (i) Klient porušuje tieto VOP a/alebo Zmluvu, alebo platné 
právne predpisy, (ii) Klient nevykoná úkony, ktoré GYMIFY nevyhnutne požaduje ako podmienky 
využívania Softvéru, alebo ak (iii) to vyplýva z platných právnych predpisov. Klient zároveň berie na 
vedomie, že GYMIFY nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi  v príčinnej súvislosti s vyššie 
uvedenými prípadmi. 

5.5. Klient berie na vedomie, že GYMIFY nezodpovedá za právne vzťahy medzi Klientom a jeho zákazníkom. 
Klient je povinný svojich zákazníkov informovať o podmienkach využívania svojho športového zariadenia. 

5.6. Klient je oprávnený kedykoľvek pridať, či vymazať v Softvéri svojho zákazníka z registrovaných 
zákazníkov svojho športového zariadenia. Klient zároveň berie na vedomie, že účet jeho zákazníka 
v športovom zariadení môže byť registrovaný aj pre športové zariadenie iného Klienta využívajúceho 
Softvér. Uvedené slúži k zabráneniu duplicitných záznamov vo vzťahu k zákazníkom Klientov 
a zjednodušenie využívania Softvéru. 

5.7. Klient je oprávnený prostredníctvom Softvéru a zvoleného Balíka, či prípadných doplnkových služieb, 
poskytnúť svojím zákazníkom viaceré možnosti platby za svoje služby (t.j. registrácia zákazníka s platbou 
priamo na mieste, pomocou kreditnej permanentky, pomocou online platieb zabezpečených službou Stripe). 
V prípade, ak Klient využíva možnosť použitia online platobnej brány na úhrady platieb svojich zákazníkov 
dostupnej prostredníctvom Softvéru, je oprávnený individuálne nastaviť si podmienky úhrad / zrušení 
rezervácií a iných skutočností pre svojich zákazníkov. Všetky platby pomocou online platobnej brány sú 
vykonávané priamo na Stripe účet Klienta. 

5.8. GYMIFY nezodpovedá za spory Klienta a jeho zákazníka vzťahujúce sa k rezervačnému systému, online 
dobíjaniu členstva, k využívaniu online platobnej brány a s tým spojenej refundácií platieb, ako ani 
v súvislosti s využívaním iných služieb GYMIFY, z ktorých je zrejmé, že predstavujú vzťah medzi Klientom 
a jeho zákazníkom. Klient berie na vedomie, že GYMIFY nedrží a nemá možnosť manipulovať s finančnými 
prostriedkami Klientov, ani ich zákazníkov. 

5.9. Klient berie na vedomie a súhlasí so zobrazovaním štatistík spoločných pre všetky športové zariadenia 
a iných Klientov využívajúcich Softvér. 

 
VI. POSKYTNUTIE LICENCIE 
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6.1 GYMIFY poskytuje Klientovi Licenciu, a teda súhlas GYMIFY s užívaním Softvéru pre potreby Klienta v 
neobmedzenom rozsahu bez vecného, alebo územného obmedzenia a na neobmedzený čas.  

6.2 Licencia sa poskytuje Klientovi ako nevýhradná. 
6.3 Licencia sa poskytuje Klientovi výlučne na dobu platnosti a účinnosti Zmluvy. Po ukončení doby trvania 

Zmluvy nie je Klient oprávnený používať Softvér a GYMIFY si vyhradzuje právo zablokovať, vymazať, 
alebo odstrániť Užívateľský účet Klienta, bez predchádzajúceho upozornenia. 

6.4 Klient nie je oprávnený udeliť Licenciu, alebo jej časť podľa týchto VOP akejkoľvek Tretej osobe (tzv. 
sublicencia), ani umožniť Tretej osobe prístup do Softvéru. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa 
Zmluvné strany dohodli, že Klient je oprávnený umožniť prístup do Softvéru pre svojich zamestnancov, 
alebo iné poverené osoby. 

6.5 Klient nie je oprávnený celkom, alebo sčasti postúpiť Licenciu akejkoľvek Tretej osobe.  
6.6 GYMIFY vyhlasuje, že disponuje všetkými právami k Softvéru, a to na akékoľvek použitie Softvéru, alebo 

jeho časti Klientom, na postúpenie Licencie na Klienta, a teda riadne, v celom rozsahu, na vlastné náklady a 
s odbornou starostlivosťou vysporiadal všetky autorské práva a práva súvisiace s autorským právom 
k Softvéru. 

6.7 Klient berie na vedomie, že všetky vlastnícke práva a iné práva týkajúce sa Softvéru sú a aj počas udelenia 
Licencie zostávajú majetkom GYMIFY. Všetky duševné vlastníctva obsiahnuté v Softvéri sú a aj počas 
udelenia Licencie zostávajú majetkom GYMIFY a môžu byť chránené Autorským zákonom a inými 
platnými právnymi predpismi.  

6.8 Klient sa zaväzuje, že počas trvania Zmluvy bude Softvér používať výlučne spôsobom, na ktorý je Softvér 
určený a podľa týchto VOP. Klient nie je oprávnený:  

a) Softvér žiadnym spôsobom modifikovať, ani do neho zasahovať akýmkoľvek iným spôsobom, než 
spôsobom, ktorý pri bežnom používaní umožňuje jeho užívateľské rozhranie; 

b) umožniť využitie Softvéru akýmkoľvek spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami týchto 
VOP, ako aj s inými dokumentmi vzťahujúcimi sa na využívanie Softvéru, najmä sa zaväzuje 
neumožniť prístup k Softvéru akejkoľvek neoprávnenej osobe; 

c) použiť Softvér inak než spôsobom upraveným v týchto VOP; 
d) obsah Softvéru alebo jeho časť rozmnožovať alebo verejne rozširovať; 
e) Softvér rozkladať (dekompilovať), spätne analyzovať alebo inak sa pokúšať získať zdrojový kód 

Softvéru; 
f) prenášať súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory, alebo akékoľvek iné programy, ktoré môžu 

poškodiť, alebo nepriaznivo ovplyvniť fungovanie Softvéru.  
6.9 Klient sa zaväzuje neposielať GYMIFY protizákonné informácie, alebo obsah, dezinformácie, alebo 

zavádzajúce informácie, ako aj obsah, ktorý obsahuje vírusy, alebo môže spôsobiť prerušenie alebo 
poškodenie Softvéru, či serverov GYMIFY. 

6.10 Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú GYMIFY a/alebo Tretej osobe v dôsledku porušenia 
akejkoľvek povinnosti Klienta v zmysle tohto článku VOP, alebo v prípade poškodenia autorských práv 
GYMIFY.  

 
VII. ODMENA 
 
7.1. GYMIFY má v súvislosti s uzavretím Zmluvy a s poskytovaním Softvéru nárok voči Klientovi na zaplatenie 

Odmeny. 
7.2. Výška Odmeny je stanovená GYMIFY na základe aktuálne platného Cenníka dostupného na Webovej 

stránke. GYMIFY sa zaväzuje o zmene výšky Odmeny Klienta informovať aspoň 15 (slovom: pätnásť) Dní 
vopred. V prípade nesúhlasu so zmenou výšky Odmeny je Klient oprávnený ukončiť Zmluvu s okamžitou 
účinnosťou. O uvedenom sa Klient zaväzuje GYMIFY písomne informovať, najneskôr v lehote do 
nadobudnutia účinnosti predmetnej zmeny. Ak Klient v lehote podľa tohto bodu VOP GYMIFY nedoručí 
svoj nesúhlas so zmenou výšky Odmeny, platí, že so zmenou súhlasí. 

7.3. Odmena sa medzi Zmluvnými stranami dojednáva v eurách (EUR). GYMIFY je oprávnený k Odmene podľa 
Cenníka pripočítať DPH podľa aktuálnej zákonnej sadzby. 

7.4. Klient je oprávnený zvoliť si uhrádzanie Odmeny jedným z nasledovných spôsobov: 
a) Úhrada Odmeny na základe vystavenej faktúry. Odmena je splatná na základe vystavenej 

elektronickej faktúry 1x (slovom: jedenkrát) mesačne, a to spravidla do 20. (slovom: dvadsiateho) 
Dňa príslušného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý Odmena 
GYMIFY prináleží (napr. Odmena za mesiac január je splatná do 20. februára). GYMIFY sa 
zaväzuje doručiť Klientovi faktúru bezodkladne po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, 
v ktorom Klient Softvér využíval. Odmena je splatná prevodom na bankový účet GYMIFY 
uvedený na príslušnej faktúre. 

b) Automatická úhrada Odmeny prostredníctvom platobnej brány (predplatné). Odmena je 
splatná 1x (slovom: jedenkrát) mesačne, a to spravidla do 20. (slovom: dvadsiateho) Dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý Odmena 
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GYMIFY prináleží (napr. Odmena za mesiac január je splatná do 20. februára). Za týmto účelom 
je Klient povinný uviesť vo svojom Užívateľskom účte údaje o platobnej karte Klienta, ktorá musí 
byť platná a autorizovaná vydávajúcou bankou a zároveň udeliť poskytovateľovi platobných 
služieb súhlas na uchovanie údajov o platobnej karte a jej použitie zo strany GYMIFY na úhradu 
platieb za poskytnutie Softvéru. Poskytnutím údajov o platobnej karte poskytovateľovi 
platobných služieb Klient súhlasí s tým, aby bol GYMIFY oprávnený iniciovať z predmetnej 
platobnej karty Klienta úhradu Odmeny, a to v deň (čase) ich splatnosti a sume určenej  v Zmluve, 
resp. za podmienok stanovených týmito VOP, a to na neobmedzený počet platobných transakcií. 
Odmena je tak splatná prostredníctvom platobnej brány sprístupnenej GYMIFY, a bude zo strany 
GYMIFY v správnej výške sťahovaná automaticky z platobnej karty Klienta, ktorú Klient vo 
svojom Užívateľskom účte na tieto účely uviedol.  
Klient je zároveň povinný pravidelne kontrolovať a ubezpečiť sa, či má na platobnej karte, ktorá 
bude použitá za účelom úhrady Odmeny dostatok peňažných prostriedkov, či je platobná karta 
platná, alebo nie je blokovaná a zároveň vykonať akékoľvek ďalšie úkony k tomu, aby bolo možné 
zrealizovať úhradu Odmeny z platobnej karty Klienta v deň jej splatnosti. 

7.5. Klient berie na vedomie, že na výšku Odmeny má vplyv výber Balíka, prípadne iných doplnkových služieb 
GYMIFY zo strany Klienta. Klient je oprávnený zvolený Balík, resp. jednotlivé funkcie, či služby kedykoľvek 
zmeniť výberom Balíka vyššej kategórie poskytujúceho viaceré funkcie, alebo výberom Balíka nižšej 
kategórie poskytujúceho menej funkcií, prípadne si zvoliť, alebo zrušiť používanie akejkoľvek doplnkovej 
služby. Požiadavku na zmenu Balíka, alebo inej služby, je Klient oprávnený zadať GYMIFY písomne, a to 
na e-mailovú adresu: support@gymify.io. GYMIFY sa zaväzuje sprístupniť Klientovi funkcie, resp. služby 
spojené so zmenou Balíka, alebo doplnkových služieb spravidla do 3 (slovom: troch) Pracovných dní odo 
dňa zadania príslušnej požiadavky.  

a) V prípade, ak sa Klient rozhodne počas kalendárneho mesiaca o zmenu Balíka na Balík vyššej 
kategórie, prípadne dôjde k zmene v podobe zvýšenia rozsahu poskytovaných služieb, takáto 
zmena bude zohľadnená v najbližšom zúčtovacom období (kalendárnom mesiaci), a to tak, že 
v najbližšej nasledujúcej faktúre (predplatnom na základe automatickej úhrady) bude Klientovi 
alikvótne doúčtovaný rozdiel pôvodnej Odmeny za pôvodný Balík (služby) a Odmeny zmeneného 
vyššieho Balíka (služieb) za už začatý kalendárny mesiac, v ktorom takáto zmena nastala; 

b) V prípade, ak sa Klient rozhodne počas kalendárneho mesiaca o zmenu Balíka na Balík nižšej 
kategórie, prípadne dôjde k zmene v podobe zúženia rozsahu poskytovaných služieb, takáto 
zmena bude zohľadnená v najbližšom zúčtovacom období (kalendárnom mesiaci), a to tak, že 
v najbližšej nasledujúcej faktúre (predplatnom na základe automatickej úhrady) bude Klientovi 
alikvótne odpočítaný rozdiel pôvodnej Odmeny za pôvodný Balík a Odmeny zmeneného nižšieho 
Balíka za už začatý kalendárny mesiac, v ktorom takáto zmena nastala. 

7.6. Ak platba platobnou kartou nie je úspešná, Klient je povinný bezodkladne zabezpečiť úhradu všetkých 
splatných súm, a to najmä využitím údajov o platobnej karte a funkcií spracovania platieb vo svojom 
Užívateľskom účte, alebo bankovým prevodom. GYMIFY je oprávnený požadovať od Klienta dodatočné 
informácie a doklady, za účelom overenia riadnej úhrady Odmeny, alebo iných platobných záväzkov 
Klienta v zmysle Zmluvy. 

7.7. Odmena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový 
účet GYMIFY. Dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet GYMIFY si 
Klient splní svoju povinnosť uhradiť poplatky (Odmenu) spojené s využitím Softvéru. Bankové poplatky 
spojené s realizáciou úhrady Odmeny znáša v plnom rozsahu Klient. 

7.8. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov Klienta, ktoré sú potrebné pre vystavenie faktúry, oproti údajom 
pôvodne uvedeným v Objednávke (a to vrátane údaja o e-mailovej adrese Klienta), je Klient povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 15 (slovom: pätnástich) Dní odo dňa ich zmeny, zmenu týchto 
údajov GYMIFY oznámiť, a to písomne, na e-mailovú adresu: support@gymify.io . 

7.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zo strany GYMIFY dôjde k nedostupnosti Softvéru a/alebo 
výpadku Softvéru a/alebo celkovej nefunkčnosti Softvéru, pričom takáto nedostupnosť, alebo výpadok, či 
nefunkčnosť Softvéru presiahne 5 % (slovom: päť percent) celkového času (hodín) príslušného 
kalendárneho mesiaca, má Klient právo na zľavu z Odmeny za obdobie nedostupnosti, výpadku, či 
nefunkčnosti Softvéru, vypočítanú ako alikvótna čiastka z pomeru celkového možného času behu Softvéru 
v danom kalendárnom mesiaci k dobe nedostupnosti, výpadku, či nefunkčnosti Softvéru. Zmluvné strany 
sa dohodli, že Klient je oprávnený uplatniť si u GYMIFY nárok na zľavu z Odmeny podľa tohto bodu VOP 
do 15. (slovom: pätnásteho) Dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
došlo k nedostupnosti, výpadku a/alebo nefunkčnosti Softvéru, v opačnom prípade  jeho nárok na zľavu z 
Odmeny zaniká. V prípade včasného uplatnenia nároku na zľavu z Odmeny podľa tohto bodu VOP sa 
Zmluvné strany dohodli, že suma nároku Klienta na zľavu z Odmeny sa automaticky započítava voči 
nároku GYMIFY na Odmenu za najbližší,  nasledujúci kalendárny mesiac. 

7.10. GYMIFY doručí potvrdenie o zaplatení Odmeny Klientovi elektronicky. 
7.11. Zmluvné strany sa na účely týchto VOP a Zmluvy dohodli, že GYMIFY je oprávnený započítať si akékoľvek 

mailto:support@gymify.io
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vzájomné pohľadávky GYMIFY a Klienta. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu GYMIFY jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči GYMIFY s pohľadávkami 
GYMIFY, ak nie je v týchto VOP, alebo Zmluve uvedené inak. 

 
VIII. ZODPOVEDNOSŤ 
 
8.1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Klient je v každom prípade povinný 

zabezpečiť, aby boli všetci zamestnanci, poverení pracovníci Klienta, či iné oprávnené osoby, ktoré majú k 
Užívateľskému účtu Klienta prostredníctvom Softvéru prístup, na základe oprávnenia prideleného im 
Klientom, oboznámení a dodržiavali podmienky a ustanovenia týchto VOP, Zmluvy, platných právnych 
predpisov ako aj iných dokumentov vzťahujúcich sa na užívanie Softvéru. Klient a osoby podľa prvej vety 
tohto bodu tohto článku Zmluvy berú na vedomie, že zodpovedajú spoločne a nerozdielne za akékoľvek 
škody, alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania podmienok a ustanovení týchto VOP a/alebo 
Zmluvy, platných právnych predpisov, ako aj iných dokumentov vzťahujúcich sa na využívanie Softvéru, 
spoločnosti GYMIFY, alebo akejkoľvek Tretej osobe bez ohľadu na to, či takáto škoda, alebo strata vznikla 
zavinením Klienta, alebo inej osoby podľa prvej vety tohto bodu tohto článku VOP. Klient je povinný takto 
vzniknuté škody, alebo straty poškodenej osobe nahradiť. 

8.2. V prípade, ak vznikne GYMIFY akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Klienta v zmysle 
týchto VOP a/alebo Zmluvy a/alebo akýchkoľvek platných právnych predpisov (napr. pokuta, sankcie, 
nemajetková ujma, ušlý zisk, súdne, správne či iné konania, predmetom ktorých je uplatnenie nárokov voči 
spoločnosti GYMIFY), je Klient povinný takto vzniknutú škodu GYMIFY v celom rozsahu nahradiť.  

8.3. GYMIFY nezodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu, alebo straty, ktoré vznikli v súvislosti s používaním 
Softvéru, a to ani za akékoľvek priame, alebo nepriame škody na majetku, peňažné straty, ušlý zisk, 
ukončenie podnikania, poškodenie dobrého mena, reputácie, prerušenie podnikateľskej činnosti, alebo 
akékoľvek iné straty, škody, alebo poškodenia. 

8.4. GYMIFY v žiadnom prípade neručí za žiadnu stratu zisku, ani za iné náhodné alebo následné, nepriame, 
exemplárne alebo sankčné škody a odškodnenia, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku využívania Softvéru 
a zavinených zo strany Klienta, alebo Tretej osoby, odlišnej od GYMIFY, alebo z titulu samostatného 
zmluvného vzťahu Klienta s jeho zákazníkom. GYMIFY žiadnym spôsobom nezodpovedá za dlžné sumy 
zo strany zákazníkov Klienta voči Klientovi, alebo zo strany Klienta voči jeho zákazníkom. 

8.5. V prípade, ak si zákazník Klienta uplatní voči GYMIFY akékoľvek nároky, ktoré vzniknú konaním, alebo 
opomenutím konania, alebo v priamej príčinnej súvislosti s porušením povinností Klienta v zmysle týchto 
VOP a/alebo Zmluvy a/alebo akýchkoľvek platných právnych predpisov, alebo ktoré celkom zjavne 
súvisia so zmluvným vzťahom Klienta a jeho zákazníka, je Klient povinný poskytnúť GYMIFY za účelom 
obrany proti takto uplatnenému nároku všetku potrebnú súčinnosť a zároveň všetku v tejto súvislosti 
vzniknutú škodu GYMIFY v celom rozsahu nahradiť, a to v lehote 10 (slovom: desať) Dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy GYMIFY Klientovi. 

8.6. GYMIFY nezodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú nesprávnym používaním Softvéru a s tým súvisiacu 
stratu dát, za škodu spôsobenú nemožnosťou používať Softvér z dôvodu hardvérového a/alebo 
softvérového vybavenia technického zariadenia (počítača, mobilu), prostredníctvom ktorého Klient Softvér 
používa. GYMIFY nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatočné internetové pripojenie zo strany Klienta, 
ktoré je potrebné k využívaniu Softvéru. GYMIFY nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky pri užívaní 
Softvéru spôsobené zaťažením siete. GYMIFY nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym 
uplatňovaním informácií obsiahnutých alebo vyplývajúcich zo Softvéru. 

8.7. Klient berie na vedomie, že Softvér je poskytovaný vo forme „ako je“, bez akýchkoľvek záruk. GYMIFY 
nezaručuje Klientovi, že Softvér bude vždy bez chýb a vád a k dispozícií. V prípade akéhokoľvek 
technického výpadku Softvéru sa GYMIFY zaväzuje bezodkladne, v čo najkratšom možnom čase, chyby 
a vady Softvéru odstrániť tak, aby bol Softvér Klientovi prístupný a funkčný. GYMIFY nenesie 
zodpovednosť za škody, alebo straty (ušlý zisk a pod.), ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku výpadku, chýb, 
alebo vád Softvéru. GYMIFY nenesie zodpovednosť ani v prípade, že dočasne, alebo trvalo ukončí 
prevádzkovanie Softvéru, alebo jeho časti. 

8.8. GYMIFY nezodpovedá za rozhodnutia a konanie Klienta súvisiace so zabezpečením prístupu do 
Užívateľského účtu Klienta, resp. celkovým zabezpečením zariadenia, prostredníctvom ktorého Klient 
vstupuje do svojho Užívateľského účtu. GYMIFY nemôže zaručiť 100% digitálnu bezpečnosť Softvéru pri 
užívaní a ukladaní informácií a dát Klienta, a to aj napriek tomu, že zo strany GYMIFY, ako vlastníka 
Softvéru, Softvér a servery chráni kvalitné dostupné technologické zabezpečenie v oblasti bezpečnosti 
informačných technológií vo svete s ohľadom na aktuálny stav poznania a vývoja technológií.  

8.9. GYMIFY nezodpovedá za prerušenie alebo obmedzenie prístupu Klienta k Softvéru. GYMIFY si vyhradzuje 
právo dočasne pozastaviť alebo obmedziť možnosť užívania Softvéru v odôvodnených prípadoch, ktoré 
ovplyvňujú a ohrozujú bezpečnosť a stabilnosť Softvéru, informačného systému, alebo serveru GYMIFY, 
a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

8.10. V prípade, ak vznikne Klientovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností GYMIFY v zmysle 
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týchto VOP a/alebo Zmluvy, a/alebo akýchkoľvek platných právnych predpisov (napr. pokuta, sankcie, 
nemajetková ujma, ušlý zisk, súdne, správne či iné konania, predmetom ktorých je uplatnenie nárokov voči 
Klientovi je finančná zodpovednosť GYMIFY limitovaná na sumu 300,- EUR (slovom: tristo eur). Klient má 
nárok voči GYMIFY na náhradu škody len v prípade, ak sa preukáže, že porušenie povinnosti, ktoré malo 
za následok vznik škody, bolo GYMIFY vykonané úmyselne.  

8.11. GYMIFY nezodpovedá  Klientovi za akékoľvek škody, ktorú mu vzniknú v dôsledku vzniku poistnej 
udalosti.  

8.12. GYMIFY nenesie zodpovednosť za správnosť a neposkytuje záruku za akékoľvek informácie, ktoré sú 
Klientovi dostupné prostredníctvom Softvéru, alebo Webovej stránky, a ktoré boli poskytnuté inou osobou 
ako je GYMIFY.  

 
IX. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 
  

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia. Zmluva nadobúda 
účinnosť dňom, kedy GYMIFY sprístupní Klientovi prihlasovacie údaje do Užívateľského účtu v Softvéri, 
čím sa stane Softvér pre Klienta plne dostupný. 

9.2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu ukončiť, ako aj ukončiť používanie Softvéru podľa 
podmienok Zmluvy, resp. týchto VOP. 

9.3. Zmluvu je možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode; 
b) písomnou výpoveďou od Zmluvy podľa bodu 9.4 tohto článku VOP; 
c) písomným odstúpením GYMIFY od Zmluvy podľa bodu 9.5 tohto článku VOP; 
d) v iných prípadoch v týchto VOP a/alebo Zmluve stanovených, alebo v prípadoch, ktoré vyplývajú 

z platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
9.4. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, s 1 (jeden) 

– mesačnou výpovednou lehotou, ktorý začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Za riadne doručenie sa považuje aj 
preukázané doručenie výpovede Zmluvy elektronickou poštou (e-mailom) v zmysle článku XV týchto VOP. 

9.5. GYMIFY je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného porušenia povinností Klienta, a to aj bez 
predchádzajúceho písomného upozornenia zaslaného Klientovi. Za závažné porušenie povinnosti Klienta 
sa na účely týchto VOP a/alebo Zmluvy považuje najmä, nie však výlučne: 

a) poškodenie alebo znevažovanie dobrého mena, reputácie, alebo obchodnej činnosti GYMIFY; 
b) omeškanie Klienta s úhradou Odmeny o viac ako 30 (slovom: tridsať) Dní; 
c) Klient poruší niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP, Zmluvy, alebo povinnosť 

vyplývajúcu mu v zmysle platných právnych predpisov a nevykoná nápravu ani v dodatočnej 
primeranej lehote poskytnutej mu na tento účel zo strany GYMIFY; 

d) z vlastného uváženia GYMIFY v odôvodnených prípadoch. 
GYMIFY nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v takomto prípade Klientovi vzniknú. 

9.6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Za riadne 
doručenie sa považuje aj preukázané doručenie odstúpenia od Zmluvy elektronickou poštou (e-mailom) v 
zmysle článku XV týchto VOP. Odstúpenie je účinné momentom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej 
strane. 

9.7. Klient berie na vedomie, že ku Dňu ukončenia Zmluvy bude jeho Užívateľský účet v Softvéri natrvalo 
vymazaný, spolu s informáciami v ňom obsiahnutými. Klient zároveň berie na vedomie, že Dňom 
ukončenia Zmluvy automaticky zaniká aj Zmluva o nájme (ak bola medzi Zmluvnými stranami 
uzatvorená), nakoľko tieto Zmluvy sú vzájomne prepojené. 

9.8. GYMIFY si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch Užívateľský účet Klienta zablokovať 
a zneprístupniť natrvalo. GYMIFY nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v takomto prípade alebo 
v prípadoch závažného porušenia povinností Klienta podľa bodu 9.5 týchto VOP Klientovi vzniknú.  

9.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia Zmluvy a ukončenia používania Softvéru, sa už 
poskytnuté a/alebo riadne prebraté plnenia (najmä nárok GYMIFY na Odmenu) nevracajú a všetky 
poskytované služby, plnenia, postupy a/alebo konania podľa Zmluvy a/alebo týchto VOP sa zastavujú. 

9.10. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia týkajúce sa ustanovení o úhradách splatných čiastok, 
ustanovení, v ktorých sa obmedzuje alebo odmieta zodpovednosť Zmluvných strán a ustanovenia týkajúce 
sa rozhodného práva, ako aj ustanovenia, z ktorých povahy je zrejmé, že majú trvať aj po skončení doby 
trvania Zmluvy; tieto uvedené ustanovenia pretrvajú aj po ukončení doby trvania Zmluvy. 

 

X. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 

10.1. Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje vzťahy medzi Zmluvnými stranami pri vybavovaní 
reklamácií a sťažností Klienta a upravuje právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami pri vybavovaní 
reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality Softvéru a s tým súvisiacich služieb, vrátane doplnkových 
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služieb, ktoré poskytuje GYMIFY Klientovi. 
10.2. V prípade, ak dôjde k akejkoľvek chybe, vade a/alebo akýmkoľvek nezrovnalostiam, alebo nedostatkom 

pri fungovaní Softvéru, doplnkovej služby, alebo pri zúčtovaní finančných plnení v zmysle týchto VOP, má 
Klient právo uplatniť svoju reklamáciu, alebo sťažnosť, prípadne inú pripomienku a žiadosť o pomoc 
GYMIFY písomnou formou na e-mailovú adresu: support@gymify.io 

10.3. GYMIFY je povinný bezodkladne oboznámiť Klienta s možným riešením problému, resp. s výsledkom 
prešetrenia podanej reklamácie, alebo sťažnosti. GYMIFY sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby 
boli akékoľvek reklamácie a sťažnosti Klienta vybavené bezodkladne, najneskôr však v lehote tridsať (30) 
Dní od ich doručenia, ako aj bezodkladne prijať všetky nevyhnutné opatrenia na správne a riadne 
fungovanie Softvéru a poskytovaných služieb. Pre vylúčenie pochybností platí, že do doby riešenia 
reklamácie, alebo sťažnosti sa nezapočítava čas, (i) počas ktorého GYMIFY čaká na poskytnutie nutnej 
súčinnosti Klientom, pričom za nutnú sa považuje súčinnosť, najmä ak je táto súčinnosť potrebná na 
identifikovanie príčiny, dôsledkov a možnosti odstránenia reklamovanej chyby, vady a/alebo nedostatku 
Softvéru, alebo doplnkovej služby, alebo (ii) počas ktorého nemohol GYMIFY riešiť reklamáciu v dôsledku 
vyššej moci. 

 

XI. KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O NÁJME 

 

 Spoločné ustanovenia 

 

11.1. Klient je oprávnený využiť doplnkové služby k Softvéru v podobe (i) kúpy Tovaru, alebo (ii) prenájmu 

Tovaru. Klient týmto vyhlasuje, že je plne spôsobilý a oprávnený uzavrieť Kúpnu zmluvu a/alebo Zmluvu 

o nájme a zaväzuje sa splniť všetky finančné a iné záväzky vyplývajúce mu z Kúpnej zmluvy a/alebo 

Zmluvy o nájme. 

11.2. Kúpu, alebo prenájom Tovaru je možné uskutočniť z aktuálnej ponuky Tovaru dostupnej na Webovej 

stránke.  

11.3. GYMIFY týmto vyhlasuje, že je oprávnený Tovar, ktorý je predmetom kúpy, alebo predmetom nájmu 

v zmysle týchto VOP ďalej predať, alebo prenajať Klientovi za podmienok dohodnutých v Zmluve a týchto 

VOP. 

11.4. Klient je oprávnený uskutočniť kúpu, alebo prenájom Tovaru na základe písomnej Objednávky doručenej 

GYMIFY. Po doručení Objednávky GYMIFY sa GYMIFY zaväzuje Objednávku bezodkladne spracovať 

a informovať Klienta o spracovaní a potvrdení Objednávky s uvedením termínu doručenia Tovaru. 

Okamihom doručenia potvrdenia Objednávky Klientovi je Kúpna zmluva a/alebo Zmluva o nájme medzi 

Zmluvnými stranami uzavretá.  

11.5. Klient je povinný dodaný Tovar bezodkladne skontrolovať, pričom ak Tovar vykazuje vadu, musí byť táto 

bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 3 (slovom: troch) Pracovných dní po dátume prevzatia 

uplatnená u GYMIFY. Ak Klient zistí akúkoľvek skrytú vadu, musí byť táto bez zbytočného odkladu, 

najneskôr v lehote 3 (slovom: troch) Pracovných dní odo Dňa zistenia takejto vady uplatnená u GYMIFY.  

11.6. GYMIFY nezodpovedá Klientovi za škodu (vrátane ušlého zisku), ktorá mu vznikne v dôsledku vady, alebo 

nefunkčnosti Tovaru. V prípade, ak by GYMIFY z nejakého dôvodu za takúto škodu predsa len zodpovedal, 

táto škoda je limitovaná sumou 100,- EUR (slovom: jednosto eur) / 1 (slovom: jeden) Tovar. 

11.7. GYMIFY zodpovedá za škody na Tovare výlučne len v prípade, ak tieto boli spôsobené celkom 

preukázateľne GYMIFY. To neplatí pre škodu spôsobenú vlastným konaním Klienta alebo Tretích osôb 

a/alebo ktorá vznikne v príčinnej súvislosti s konaním Klienta alebo Tretích osôb a/alebo ak Klient alebo 

Tretia osoba konala v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, Kúpnej zmluvy, Zmluvy o nájme, alebo 

príslušných právnych predpisov. V takom prípade straty, náklady na opravu, alebo škodu na Tovare znáša 

Klient.  

11.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú primerane aj na Kúpnu zmluvu, 

ako aj na Zmluvu o nájme, ak v príslušných ustanoveniach VOP nie je vyslovene uvedené inak. Zmluvné 

strany zároveň berú na vedomie, že na ukončenie Kúpnej zmluvy a Zmluvy o nájme sa vzťahujú primerane 

ustanovenia článku IX týchto VOP. 

 

Osobitné ustanovenia ku Kúpnej zmluve 

 

11.9. GYMIFY je povinný dodať Tovar Klientovi riadne a včas, v súlade s Objednávkou a Kúpnou zmluvou, 

a umožniť Klientovi prevzatie Tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru. GYMIFY splní svoju 

povinnosť dodať Klientovi Tovar tak, že GYMIFY umožní Klientovi disponovať s Tovarom na dojednanom 

mieste dodania. 

11.10. Klient je povinný za kúpu Tovaru uhradiť GYMIFY Kúpnu cenu určenú v zmysle platného Cenníka 

dostupného na Webovej stránke. Kúpna cena je splatná vopred, a to na základe faktúry, ktorá bude 

mailto:support@gymify.io
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Klientovi doručená zo strany GYMIFY. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných 

prostriedkov v správnej výške na bankový účet GYMIFY. Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady 

Kúpnej ceny znáša v plnom rozsahu Klient.  

11.11. Kúpna cena sa medzi Zmluvnými stranami dojednáva v eurách (EUR). GYMIFY je oprávnený ku Kúpnej 

cene podľa Cenníka pripočítať DPH podľa aktuálnej zákonnej sadzby. 

11.12. Klient nadobudne vlastnícke právo k Tovaru momentom riadneho uhradenia celej Kúpnej ceny. 

11.13. GYMIFY vyhlasuje, že preberá zodpovednosť, že dodaný Tovar bude po dobu 6 (slovom: šiestich) 

kalendárnych mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Klientom, spôsobilý na dohodnutý 

účel, a že si zachová dohodnuté vlastnosti. 

 

Osobitné ustanovenia k Zmluve o nájme 

 

11.14. GYMIFY na základe požiadavky Klienta, Objednávky a Zmluvy o nájme prenecháva Klientovi Tovar 

v stave spôsobilom na jeho užívanie, a tak, ako je uvedené v Objednávke a Zmluve, prípadne písomnom 

Protokole, pričom Klient prehlasuje, že je mu stav Tovaru dobre známy a Tovar do prenájmu v takomto 

stave prijíma. 

11.15. Klient potvrdzuje, že bol pred uzavretím Zmluvy o nájme zo strany GYMIFY riadne oboznámený 

s možnosťami užívania Tovaru a s tým spojenými rizikami. 

11.16. Zmluva o nájme je uzatvorená na dobu neurčitú, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. 

11.17. Klient je povinný za poskytnutie prenájmu Tovaru uhradiť GYMIFY Nájomné určené v zmysle platného 

Cenníka dostupného na Webovej stránke. Klient sa zaväzuje spolu s prvým Nájomným uhradiť GYMIFY 

vratný depozit, a to vo výške určenej podľa druhu Tovaru poskytovaného na prenájom. Prvé Nájomné 

spolu s depozitom sú splatné vopred, t.j. pred poskytnutím prenájmu Tovaru, a to na základe faktúry, ktorá 

bude Klientovi doručená zo strany GYMIFY. Nájomné za ďalšie obdobia trvania nájmu je splatné mesačne 

vopred, vždy najneskôr k 15. (slovom: pätnástemu) Dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí, a to na základe faktúry, ktorá bude Klientovi doručená 

zo strany GYMIFY. Nájomné a depozit sa považujú za uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov 

v správnej výške na bankový účet GYMIFY. Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady Nájomného 

a depozitu znáša v plnom rozsahu Klient.  

11.18. Nájomné a depozit sa medzi Zmluvnými stranami dojednáva v eurách (EUR). GYMIFY je oprávnený ku 

Nájomnému a depozitu podľa Cenníka pripočítať DPH podľa aktuálnej zákonnej sadzby. 

11.19. V prípade nájmu Tovaru je Klient povinný: 

a) užívať Tovar a nakladať s ním len v súlade s účelom, na ktorý je určený a podľa podmienok 

dojednaných v Zmluve o nájme; 

b) sám používať, alebo zabezpečiť, aby bol Tovar ako predmet nájmu používaný zo strany Tretích 

osôb s vynaložením maximálnej starostlivosti; 

c) vzniknuté poškodenie, stratu, alebo zničenie Tovaru nahlásiť GYMIFY bez zbytočného odkladu; 

d) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na Tovare a/alebo vyvinúť maximálne úsilie, aby bol 

Tovar zo strany Tretích osôb užívaný a prevádzkovaný tak, aby nedochádzalo ku škodám na 

Tovare; v prípade ak hrozí na Tovare škoda, alebo ak škoda už bola na Tovare spôsobená, Klient 

bez zbytočného odkladu vykoná vhodné opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva vzniku škody 

alebo zmiernenie jeho následkov.  

11.20. Klient sa zaväzuje Tovar po skončení doby trvania nájmu GYMIFY bezodkladne, najneskôr v lehote 3 

(slovom: troch) Pracovných dní vrátiť. O vrátení Tovaru spíšu Zmluvné strany Protokol, ak sa Zmluvné 

strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Klienta s vrátením Tovaru 

v zmysle tohto bodu VOP, vzniká GYMIFY nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR (slovom: dvadsať 

euro), a to za každý deň omeškania Klienta s vrátením Tovaru. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 

nárok GYMIFY na náhradu škody v plnej výške, t.j. úhrada zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu 

škody. 

11.21. V prípade, ak Klient vráti Tovar GYMIFY nepoškodený, bez vád a v pôvodnom stave, s prihliadnutím na 

bežné opotrebenie, je GYMIFY povinný depozit Klientovi vrátiť, a to do 3 (slovom: troch) Dní odo Dňa 

vrátenia Tovaru GYMIFY. V prípade, ak Klient vráti Tovar GYMIFY poškodený, s vadami, alebo nad rámec 

bežného opotrebenia, je Klient povinný nahradiť poškodenie Tovaru GYMIFY v sume zodpovedajúcej 

predajnej cene Tovaru (bez DPH), ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Klient týmto zároveň súhlasí, že 

GYMIFY je oprávnený použiť depozit, alebo jeho časť na úhradu preukázaných splatných nárokov, ktoré 

GYMIFY vzniknú na základe, alebo v súvislosti s poškodením Tovaru z titulu prenájmu Tovaru. Prípadnú 

prevyšujúcu časť depozitu sa GYMIFY zaväzuje Klientovi vrátiť podľa podmienok dojednaných v tomto 

bode VOP.  

11.22. Prevzatie a odovzdanie Tovaru určeného na prenájom sa pri začatí a skončení prenájmu Tovaru uskutoční 

na základe preberacieho Protokolu, ktorý bude podpísaný oboma Zmluvnými stranami. 
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11.23. Klient nie je oprávnený dať Tovar počas trvania Zmluvy o nájme do podnájmu Tretej osobe, ak sa Zmluvné 

strany nedohodnú inak.  

 

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

12.1. Prevádzkovateľom osobných údajov Klientov, Používateľov Webovej stránky, a záujemcov o Softvér 

a služby poskytované spoločnosťou GYMIFY, ako dotknutých osôb je GYMIFY a spracováva ich v súlade 

s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať 

ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany 

Prevádzkovateľa nájdete na Webovej stránke v časti „Ochrana osobných údajov“. 

 

Sprostredkovateľská zmluva 

 

12.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že GYMIFY v súvislosti s plnením Zmluvy a poskytovaním Softvéru 

Klientovi, má možnosť oboznámiť sa aj s osobnými údajmi zákazníkov Klienta. GYMIFY tak spracúva 

osobné údaje dotknutých osôb aj v postavení sprostredkovateľa, pričom Klient je v tomto prípade 

prevádzkovateľom osobných údajov.  

12.3. Článok 28 Nariadenia GDPR a ust. § 34 Zákona o ochrane osobných údajov stanovili povinnosť 

prevádzkovateľa uzatvoriť so sprostredkovateľom zmluvu o spracovaní osobných údajov – 

Sprostredkovateľskú zmluvu pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr však v deň začatia 

spracúvania osobných údajov. Vzhľadom k uvedenému, uzatvárajú Zmluvné strany ku dňu uzavretia 

Zmluvy aj túto Sprostredkovateľskú zmluvu, v rámci ktorej Klient za podmienok špecifikovaných v 

Sprostredkovateľskej zmluve poveruje GYMIFY spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v mene 

Klienta a GYMIFY sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s podmienkami stanovenými v tejto 

Sprostredkovateľskej zmluve. 

12.4. Klient týmto zároveň súhlasí a zaväzuje sa preukázateľne informovať svojich zákazníkov o spracúvaní 

ich osobných údajov v rámci svojho fitness centra, alebo iného športového zariadenia, a to v súlade 

s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov, a tieto údaje pravidelne aktualizovať; za 

splnenie uvedenej zákonnej povinnosti Klienta GYMIFY v žiadnom prípade nezodpovedá. 

12.5. Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa 

ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. GYMIFY spracúva osobné údaje v zmysle 

Sprostredkovateľskej zmluvy za účelom zabezpečenia riadneho poskytovania služieb Klienta v rámci 

vybraného Balíka, prípadne iných doplnkových služieb GYMIFY, a v tejto súvislosti má možnosť sa 

oboznámiť s osobnými údajmi zákazníkov Klienta, spracúvaných zo strany Klienta a dostupných v Softvéri.  

12.6. GYMIFY sa pri spracúvaní osobných údajov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa článku 5 ods. 

1 písm. c) Nariadenia GDPR a podľa ust. § 10 Zákona o ochrane osobných údajov, a teda osobné údaje musia 

byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to 

potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. GYMIFY je oprávnený spracúvať osobné údaje 

v mene Klienta po dobu trvania Zmluvy, prípadne len po dobu, po ktorú sú potrebné na dosiahnutie účelu, 

na aký sa získali. 

12.7. GYMIFY spracúva pre Klienta osobné údaje nasledovných kategórií dotknutých osôb, a tieto obsahujú 

nasledovný rozsah osobných údajov:  

Dotknuté osoby: zákazníci Klienta 

Rozsah osobných údajov: na základe zvoleného Balíka, či iných doplnkových služieb GYMIFY 

12.8. Klient je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom 

zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. 

12.9. GYMIFY je povinný: 

a) spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov Klienta, a to aj vtedy, ak ide o prenos 

osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; 

GYMIFY je pri takom prenose povinný oznámiť Klientovi túto požiadavku pred spracúvaním 

osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu; 

b) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o 

informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa 

osobitného zákona; 

c) vykonať opatrenia podľa ust. § 39 Zákona o ochrane osobných údajov; 

d) dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa podľa príslušných právnych 

predpisov a Sprostredkovateľskej zmluvy; 

e) po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť 
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Klientovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať 

opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy Zákona o ochrane 

osobných údajov; 

f) poskytnúť súčinnosť Klientovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa ust. § 39 až 43 Zákona 

o ochrane osobných údajov, s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie 

dostupné GYMIFY; 

g) vymazať osobné údaje alebo vrátiť Klientovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb 

týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia Klienta a vymazať existujúce 

kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov; 

h) po ukončení trvania Zmluvy na základe rozhodnutia Klienta osobné údaje vymazať alebo vrátiť 

Klientovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto 

osobných údajov; 

i) poskytnúť Klientovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť 

súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Klienta alebo audítora, 

ktorého poveril Klient. 

12.10. GYMIFY je oprávnený zapojiť do spracúvania osobných údajov podľa Sprostredkovateľskej zmluvy 

ďalšieho sprostredkovateľa iba na základe predchádzajúceho osobitného alebo všeobecného písomného 

súhlasu Klienta. GYMIFY je povinný vopred informovať Klienta o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak 

sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. 

12.11. GYMIFY je povinný bez zbytočného odkladu informovať Klienta, ak má za to, že sa pokynom Klienta 

porušujú platné právne predpisy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. 

12.12. Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára na dobu trvania Zmluvy. 

12.13. Klient berie na vedomie, že v prípade, ak vznikne spoločnosti GYMIFY akákoľvek škoda v súvislosti s 

porušením povinností Klienta v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy, a/alebo akýchkoľvek platných 

právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov (napr. pokuta, sankcie, nemajetková ujma, ušlý 

zisk, súdne, správne či iné konania, predmetom ktorých je uplatnenie nárokov voči GYMIFY), je Klient 

povinný takto vzniknutú škodu GYMIFY v celom rozsahu nahradiť.  

12.14. V prípade, ak si zákazník Klienta uplatní voči GYMIFY akýkoľvek podnet, alebo sťažnosť, alebo akékoľvek 

nároky, ktoré vzniknú konaním, alebo opomenutím konania, alebo v priamej príčinnej súvislosti s 

porušením povinností Klienta v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy a/alebo akýchkoľvek platných 

právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov, je GYMIFY oprávnený postúpiť sťažnosť, podnet, 

či nárok príslušného zákazníka Klienta na Klienta. V prípade, ak by si zákazník Klienta napriek tomu 

uplatňoval svoje požiadavky, či iné nároky voči GYMIFY, je Klient povinný poskytnúť GYMIFY za účelom 

obrany proti takto uplatnenému nároku všetku potrebnú súčinnosť, a zároveň všetku v tejto súvislosti 

vzniknutú škodu GYMIFY v celom rozsahu nahradiť, a to v lehote 10 (slovom: desať) Dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy GYMIFY Klientovi. 

 
XIII. VYŠŠIA MOC 
 

GYMIFY nezodpovedá za oneskorenie alebo nesplnenie niektorej povinnosti podľa týchto VOP a/alebo 
Zmluvy, ako ani za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku neočakávanej udalosti mimo jeho vplyvu, 
hlavne zásahu vyššej moci, požiaru, povodne, vojny, občianskej vojny, sabotáže, štrajku, zákonov, výnosov, 
vyhlášok, predpisov alebo nariadení štátu a iných okolností mimo kontrolu GYMIFY, alebo ktoré sú 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

 
XIV. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA 

 
V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, 
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy. Zmluvné strany sú 
povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne 
nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, 
ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a/alebo Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, 
kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 
neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a/alebo 
Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov 
platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 
vety. 
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XV. DORUČOVANIE 
 
15.1. Vo veciach komunikácie s Klientmi o záležitostiach týkajúcich sa týchto VOP, alebo Zmluvy, využíva 

GYMIFY predovšetkým elektronickú komunikáciu (e-mail), ako aj Webovú stránku.  
15.2. Pre účely kontaktovania GYMIFY v zmysle týchto VOP a Zmluvy je Klient oprávnený kontaktovať GYMIFY 

nasledovným spôsobom:  
 
GYMIFY & Co, s. r. o. 

so sídlom Oščadnica 930, 023 01 Oščadnica, Slovenská republika 
IČO: 53 386 850 

 
E-mail: support@gymify.io 
 

15.3. Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na 
dohodnutú adresu, na adresu sídla, miesta podnikania, alebo bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na 
adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade doručovania 
kuriérskou službou sa považuje Deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná poštou druhej Zmluvnej 
strane sa považuje za doručenú adresátovi Dňom jej prevzatia, alebo vrátením nedoručenej písomnosti. 
Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v Deň ich odoslania, ak sa 
nepreukáže iný dátum doručenia. 

 
XVI. ROZHODNÉ PRÁVO 
 

16.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe Zmluvy, alebo súvisiace s týmito 
VOP a/alebo so Zmluvou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a iných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Uvedené platí aj v prípade, že Klient je cudzinec, zahraničná osoba, alebo osoba bez 
štátnej príslušnosti, ak nie je v týchto VOP a/alebo Zmluve uvedené inak. 

16.2. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo 
súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa 
Zmluvné strany pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou 
platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti 
podľa Civilného sporového poriadku, ak nie je v Zmluve, alebo platnými právnymi predpismi (vrátane 
medzinárodných právnych predpisov) určené inak. 

 
XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

   
17.1. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Klientom oznámením 

prostredníctvom Softvéru alebo Webovej stránky, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Klientovi ich 
zverejnením v uvedenom Softvéri, alebo na Webovej stránke. 

17.2. Aktuálne, platné znenie VOP je pravidelne dostupné na Webovej stránke, alebo Softvéri. 
17.3. Tieto VOP v platnom znení platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi GYMIFY 

a Klientom založeného Zmluvou, a aj po ich skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, 
ktoré z nich vyplývajú. 

17.4. GYMIFY je oprávnený tieto VOP kedykoľvek zmeniť. GYMIFY oznamuje zmeny VOP ich zverejnením  na 
Softvéri, alebo Webovej stránke, aspoň 15 (slovom: pätnásť) Dní vopred, alebo zaslaním zmeny VOP na e-
mailovú adresu Klienta uvedenú v Užívateľskom účte. Dôvody pre zmenu VOP sú najmä (i) zmena 
príslušných právnych predpisov alebo požiadavky príslušných orgánov, (ii) zmena externých faktorov, 
ktoré ovplyvňujú Softvér (technické požiadavky, rozvoj, aktualizácie, inovácie a podobne), (iii) na základe 
rozhodnutia GYMIFY. V prípade nesúhlasu so zmenenými VOP je Klient oprávnený ukončiť Zmluvu 
s okamžitou účinnosťou. O uvedenom sa Klient zaväzuje GYMIFY písomne informovať do času, kým nové 
znenie VOP nenadobudnú účinnosť. Ak Klient v lehote podľa tohto predchádzajúcej vety GYMIFY nedoručí 
svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa odo dňa 
účinnosti zmeny VOP riadia novými zmenenými VOP. Klient berie na vedomie, že zmena týchto VOP nie 
je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve. 

17.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si vymenili v rámci VOP a/alebo Zmluvy, ďalej 
informácie, ktoré si vymenia alebo inak vyplynú z ich plnenia, majú povahu dôverných informácií s tým, že 
porušenie ich dôverného charakteru má následky podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, a 
to i po skončení zmluvného vzťahu. 

17.6. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade akejkoľvek nezhody, resp. rozdielov 
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medzi slovenskou a anglickou verziou týchto VOP, má prednosť slovenská verzia. Pre vylúčenie 
pochybností, slovenská verzia sa v každom jednotlivom prípade považuje za rozhodné jazykové znenie, 
a to aj v prípade, ak je znenie týchto VOP vyhotovené v akomkoľvek inom jazyku – v takom prípade má 
znenie VOP v inom jazyku len charakter informatívneho prekladu. Za rovnopis s platnosťou originálu sa 
považuje aj fotokópia alebo scan týchto VOP, ak nebude preukázané inak.  

 
 
 


