
OBCHODNÉ PODMIENKY 
Predávajúcim je spoločnosť  Cool Spot s.r.o J.C.Hronského 22, 83102, 
Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 89080/B, IČO: 47140054 , DIČ: 
2023763005,  tel. +421915163695, e-mail: eshop@bukowski.sk (ďalej 
len Predávajúci).

Zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim bližšie neupravené v 
týchto Obchodných podmienkach sa riadia Všeobecnými Obchodnými 
Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, 
najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v 
znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane 
spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení 
neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.
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1. Definícia pojmov

Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, nižšie uvedené pojmy majú 
nasledovný význam:

• Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy 
tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje 
predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral 
tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto 
tovaru.

• Predajca - fyzická alebo právnická osoba, ktorá spotrebiteľovi 
ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby.

• Tovar alebo položka: znamená všetky produkty uvedené v platnom 
cenníku internetového obchodu



• Kúpna zmluva - Vzájomná dohoda o kúpe medzi predajcom a 
kupujúcim.  Kúpnou zmluvou dochádza k prevodu vlastníckeho 
práva k veci z predávajúceho na kupujúceho. Zmluva je 
uzatvorená v anglickom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu 
kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o 
výklad pojmov platí výklad zmluvy v anglickom jazyku. Uzatvorené 
kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej 
podobe a nie sú prístupné iným osobám.

 

2. Objednávanie tovaru 

2.1. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 
Tovar je rozdelený do kategórií, a v týchto kategóriách zobrazený v tzv. 
náhľadoch. Po rozkliknutí náhľadu sa zobrazí detailnejší popis tovaru. 
Detailné zobrazenie a aj súhrn nákupného košíka umožňuje upraviť 
počet kusov vybraného tovaru, prípadne ho z košíka odstrániť.
2.2. Postup pri nákupe:

• vloženie tovaru do košíka

• spôsob platby a doručenie tovaru, prípadná poznámka k 
objednávke

• vyplnenie osobných, dodacích a platobných údajov potrebných pre 
nákup

• potvrdenie objednávky

• kliknutím na “Zaplatiť” sa zákazník zaväzuje objednaný tovar 
prebrať a zaplatiť 



• o odoslaní tovaru informujeme emailom 

• v prípade, že zákazník uvedie falošné údaje, emailovú adresu, má 
predávajúci právo objednávku zrušiť.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a 
zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3. Cena za tovar a spôsob platby

3.1. Predajca je platcom DPH. 

3.2.  Zoznam tovaru a predajné ceny sú zahrnuté na stránke 
internetového obchodu predávajúceho osobitne pri každom tovare.

3.3. V prípade akciových cien sú tieto ceny platné do vypredania 
skladových zásob. 

3.4.  Cena pre kupujúceho je platná odoslaním objednávky. Po odoslaní 
predávajúci nebude upravovať žiadne ceny bez predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa.

3.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu 
nie je možné vzájomne kombinovať.

3.6. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa 
kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi, ktoré 
mu budú ponúknuté pri dokončení objednávky. Platiť za tovar môže 
kupujúci online platobnou kartou alebo v hotovosti pri osobnom prebratí. 

3.7. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s 



tovarom. 

3.8. Zaplatením celej kúpnej ceny tovaru Kupujúci nadobúda vlastníctvo 
tovaru.

4. Dodacie podmienky

4.1. Objednaný tovar Predávajúci odosiela okamžite po potvrdení 
objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

4.2. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je do 3 
pracovných dní od momentu odoslania, maximálna doba dodania je 7 
dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a 
termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení 
objednávky mailom. Pokiaľ tovar neobdržíte do týždňa od oznámenia o 
odoslaní, kontaktujte nás.

4.3. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru  Slovenskou poštou.

4.4 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu 
odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba 
je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4.5. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový 
doklad), dodací list.

5. Prebratie tovaru

5.1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na 
miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať 
tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, vzniká 



predávajúcemu nárok na náhradu nákladov na poštovné a vynaložené 
poplatky, a popri tom, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej 
zmluvy. 

5.2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar 
doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v 
objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným 
doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.3. Pri doručení tovaru prepravcom je kupujúci po prevzatí povinný 
skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a kompletnosť objednávky a v 
prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Pri 
prevzatí tovaru na prevádzke (osobný odber) je kupujúci taktiež povinný 
objednávku skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad informovať 
zamestnancov prevádzky o vade v objednávke. Akékoľvek neskoršie 
reklamácie týkajúce sa množstva tovaru, či jeho fyzického poškodenia, 
nebude možné akceptovať.

6. Zrušenie objednávky

6.1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že:
• Kupujúci uvedie neplatné / falošné údaje a Predávajúci sa s ním 

nemôže skontaktovať (chybne uvedené alebo neuvedené 
kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

• nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade 
kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu 
ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci 
súhlasí. 

6.2.V prípade zrušenia objednávky bude Kupujúci informovaný emailom 



a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné 
prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.

6.3. V prípade že by objednávku rušil Kupujúci, môže tak spraviť e-
mailom. V takomto prípade náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.
 

7. Vrátenie tovaru

7.1. Kupujúci má právo vrátiť objednávku bez udania dôvodu v zákonnej 
lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade so 
zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete 
tu: www.bukowski.sk/eshop/vratenie-tovaru.pdf

7.2. Nepoškodený a nepoužitý tovar na vrátenie zašle Kupujúci späť 
Predávajúcemu v pôvodnom balení spolu s kópiou dokladu o nákupe 
tovaru na adresu: Cool Spot s.r.o., J. C. Hronského 22, 83102 
Bratislava. Kupujúci priloží aj žiadosť - odstúpenie od zmluvy, kde 
uvedie aj číslo bankového účtu, kam žiada vrátenie finančných 
prostriedkov. Náklady na vrátenie tovaru hradí Kupujúci bez možnosti 
preplatenia týchto nákladov.

7.3. Za predpokladu, že Kupujúci vráti tovar v rovnakom stave, v akom 
mu bol doručený a spolu s dokladom o kúpe, Predávajúci vráti 
Kupujúcemu za uhradenú objednávku plnú sumu prevodom na uvedený 
bankový účet  do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vráteného 
tovaru späť Predávajúcemu.
 

8. Reklamácia tovaru



8.1. Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

8.2. Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:
• spôsobil vadu použitím výrobku nesprávnou manipuláciou;

• spôsobil vady nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru;

• skladoval alebo prevádzkoval tovar v nevhodnom prostredí;

• vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy;

• reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby;

8.3. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od predajcu, 
nepoškodený manipuláciou kupujúceho, riadne zaplatený a len v rámci 
plynutia záručnej doby. Vybavenie reklamácie je v súlade s platným 
Občianskym zákonníkom a Predajca je povinný o vybavení reklamácie 
vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak 
lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu 
reklamácie predávajúcom.

8.4. Postup pri reklamácii:
• kontaktujte nás emailom.

• tovar odošlite na adresu Cool Spot s.r.o., J. C. Hronského 22, 
83102 Bratislava - NIE DOBIERKOU.

• k tovaru pribaľte faktúru/dodací list a stručný popis vzniknutého 
problému.



• doručenie reklamovaného tovaru späť na adresu odosielateľa Vám 
potvrdíme mailom. Ak sa tak nestane do 14 dní od dátumu 
odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate pri 
preprave tovaru. 

• o priebehu reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom 
mailu. 

8.5. Sťažnosť na prepravcu tovaru. V prípade, že dôjde k poškodeniu 
tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania doručovateľom a ak sa 
doručovateľ pokúša doručiť poškodený tovar alebo obal, alebo sa 
pokúša doručiť nekompletnú objednávku, zákazník môže odmietnuť 
tovar prevziať, prípadne ho môže prevziať, ale zároveň odporúčame 
zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a v prípade 
poškodenia spísať zápis o škode. Zápis je doručovateľ povinný 
podpísať.

8.6. Dňa 21. 07. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním 
podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie 
šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento zákon 
zmenil a doplnil aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov časti, týkajúcej sa reklamačného konania 
a súvisiacich lehôt s účinnosťou od 21. 07. 2020:

ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, 
ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie 
začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; 
najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni 



prevzatie predmetu reklamácie. 

 

9. Záručná doba

9.1. V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je na všetok 
predávaný tovar zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

9.2. Pri výmene tovaru alebo reklamácii začína opäť plynúť záručná 
doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 

10. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

10.1. Vytvorením a odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej 
zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas 
predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho 
osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia 
objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po 
úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie 
príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva 
a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto 
spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, 
priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k 
svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších 
zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje 
a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s 
výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú 
osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu 
potrebnom pre účely doručenia tovaru. Kupujúci môže kedykoľvek 
požiadať o vymazanie alebo úpravu poskytnutých osobných údajov 
prostredníctvom elektronickej pošty na eshop@bukowski.sk. 

mailto:eshop@bukowski.sk


10.2. Správcom  osobných údajov je spoločnosť Cool Spot s.r.o., so 
sídlom J.C.Hronského 22, 83102, IČO: 47140054, e-mail: 
eshop@bukowski.sk  (ďalej len „Cool Spot“ alebo „Správca“), 
prevádzkovateľ internetového obchodu www.bukowski-
bar.myshopify.com, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované 
za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade s platnými 
zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. 
Spracúvané budú len v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a 
profesionálne tak, aby za žiadnych okolností nedošlo k úniku týchto 
údajov, a ani inému zneužitiu.

10.3. www.bukowski-bar.myshopify.com spracúva osobné údaje fyzickej 
osoby - objednávateľa (ďalej len Kupujúceho) v tomto rozsahu:

• Identifikačné údaje: meno, priezvisko, v prípade právnickej osoby 
IČO a DIČ

• Kontaktné údaje: e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, 
fakturačná adresa, dodacia adresa, bankové spojenie, platobné 
údaje

• Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, konkrétne zakúpené 
produkty, objem poskytnutých služieb a zákaznícky segment.

www.bukowski-bar.myshopify.com spracúva v prípade právnickej osoby 
aj údaje ako obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO a DIČ.

10.4. www.bukowski-bar.myshopify.com spracúva osobné údaje 
Kupujúceho, za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia zmluvy na 
základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 

mailto:eshop@bukowski.sk
http://www.bukowski-bar.myshopify.com/
http://www.bukowski-bar.myshopify.com/


spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o 
zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“);, na spracovanie a doručenie 
objednávky;, dodržanie právnej povinnosti poskytovateľa stanovenej 
všeobecne záväzným právnym predpisom na základe čl. 6 odst. 1 písm. 
c) GDPR (napr. povinnosť poskytovateľa uchovávať účtovné a daňové 
doklady);, určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov 
poskytovateľa na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a zasielanie 
obchodných oznámení na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z dôvodu 
existencie oprávneného záujmu poskytovateľa spočívajúceho v priamom 
marketingu.
E-mailová adresa a telefónne číslo slúži na zaslanie potvrdenia 
objednávky, doručenie potvrdenia o prijatí platby, vystavenie a zaslanie 
elektronickej faktúry, ďalej na priebežné informovanie o stave 
objednávky a prípadne ďalšiu individuálnu komunikáciu týkajúcu sa 
danej objednávky.

10.5. www.bukowski-bar.myshopify.com zodpovedá za to, že poskytnuté 
osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely a nebudú 
sprístupnené tretím osobám s výnimkou nasledujúcich kategórií 
príjemcov: 

• poskytovateľom účtovných a daňových služieb pre plnenie našich 
zákonných povinností;

• poskytovateľom poštových služieb (dopravca), avšak iba v rozsahu 
mena a priezviska, doručovacej adresy, tel. čísla Kupujúceho a ak 
nebol tovar uhradený dopredu, tak prípadne aj čiastku, ktorú je 
potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k 
osobným údajom, ktoré mu budú predané, oprávnený spracovávať 
ich iba pre účely doručenia tovaru a potom osobné údaje 
bezodkladne vymazať. 

http://www.bukowski-bar.myshopify.com/


10.6. Pri platbe prostredníctvom internetového portálu banky, Kupujúci 
zadáva všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky. 
Správca teda s platobnými údajmi neprichádza do styku a dostane len 
informáciu o úspešnosti transakcie. 

10.7. V prípade zakliknutia súhlasu so zasielaním aktuálnej ponuky a 
iných komerčných informácií www.bukowski-bar.myshopify.com budú 
Kupujúcemu zasielané tieto informácie na uvedenú mailovú adresu, 
ktorú pri objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej 
ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať 
elektronickou poštou na eshop@bukowski.sk.

10.8. V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú 
subjekty údajov rad práv, vrátane práva požadovať prístup ku svojim 
osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), práva na opravu alebo 
výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), práva 
na obmedzenie spracovania (za podmienok čl. 18 GDPR), práva 
namietať proti spracovaniu osobných údajov (za podmienok čl. 21 
GDPR), ako aj práva na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 
GDPR).

10.9. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na poskytovateľa so 
žiadosťou o zjednanie nápravy, v prípade, ak sa domnieva, že sú jej 
osobné údaje spracúvané v rozpore s právnymi predpismi. Pokiaľ bude 
žiadosť dotknutej osoby uznaná oprávnenou, poskytovateľ bezodkladne 
odstráni závadný stav. Tým sa však neobmedzuje možnosť dotknutej 
osoby predložiť sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov, Hraničná 4826/12, 82007 Ružinov, 
www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Doba spracúvania osobných údajov

http://www.bukowski-bar.myshopify.com/
mailto:eshop@bukowski.sk
http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/


Osobné údaje sa spracúvajú po celú dobu trvania zmluvného vzťahu 
medzi Správcom a Kupujúcim. V prípade spracúvania osobných údajov, 
ku ktorému bol udelený súhlas, budú osobné údaje všeobecne 
spracované po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. V 
prípade, že sa Kupujúci prihlási k odberu komerčných informácií alebo 
marketingových ponúk, budú sa osobné údaje Kupujúceho spracovávať 
po dobu 5 rokov, popr. do doby vyslovenia nesúhlasu s ich ďalším 
zasielaním. 

Údaje získané prostredníctvom zákazníckeho účtu či iným podobným 
spôsobom, sa spracúvajú po dobu využívania služieb. Následne sú 
zvyčajne ukladané počas primeranej doby iba základné identifikačné 
údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol zákaznícky účet zrušený či 
údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nezbytné pre poriadne 
poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých povinností Predajcu, či 
už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi Predajcom a Kupujúcim, či 
z všeobecne záväzných právnych predpisov, musí Predajca 
spracovávať bez ohľadu na udelený súhlas Kupujúceho, po dobu 
stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u 
daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov). 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Právne vzťahy a podmienky v týchto obchodných podmienkach 
výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia 
týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.

11.4. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných 
podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, 
platnosť ostatných ustanovení nebude dotknutá. 



11.5. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť 
a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné odo dňa ich 
zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho 
vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia 
obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

11.6. Vzťah založený kúpnou zmluvou sa riadi Slovenským právom aj v 
prípade, keď obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok v podobe 
osoby kupujúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.7. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe 
živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci 
svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou 
ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. 
Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská 
obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 
32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

11.8. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, 
budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky. Prípadné spory 
medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou 
cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt 
mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia 
alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname 
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky, alebo spor riešiť prostredníctvom k 
tomu určenej ODR platformy. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu 
využiť elektronickú adresu info@bukowski.sk pre vyriešenie vzniknutej 
situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Používaním webstránok internetového obchodu predávajúceho a 



potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými 
podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových 
Obchodných podmienok.


