VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Predaj vstupeniek (štartovných lístkov) online na športové podujatie.
Občianske združenie therun.sk, oz, Žltá 2/A, 85107, Bratislava, IČO: 521 303 98, (ďalej len
"Predajca") vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), pre upresnenie
právnych vzťahov medzi Majiteľom kúpenej Vstupenky a Predajcom.
1.DEFINÍCIA POJMOV
Majiteľ Vstupenky Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom
Služby na webovej stránke na doméne www.therun.sk
Služba
Ide o samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie
elektronických Vstupeniek.
Podujatie
Podujatie je verejná spoločenská akcia športového charakteru, na ktorú sa prostredníctvom
Služby predávajú Vstupenky, a ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ.
Usporiadateľ therun.sk, oz
Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo
organizujúce Podujatia.
Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazovú platbu vstup na Podujatie, na
ktoré bola zakúpená – štartovné lístky. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola
zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Aktuálne ceny Vstupeniek sú
uverejnené na internetovej stránke https://therun.sk/propozicie
Typ Vstupenky
Elektronická forma Vstupenky (voucher kód) je doručená Majiteľovi na e-mailovú adresu a
zároveň je uložená na užívateľskom účte Majiteľa Vstupenky a prístupná Majiteľovi Vstupenky
po prihlásení sa do Služby.
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2.ÚVODNÉ USTANOVENIA
Všeobecné obchodné podmienky upresňujú používanie Služby a definujú zmluvné vzťahy medzi
therun.sk, oz a Majiteľom Vstupenky.
2.1 therun.sk, oz zabezpečuje ako Usporiadateľ predaj Vstupeniek na Podujatie a zároveň
prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením
ceny Vstupenky prostredníctvom webovej stránky www.therun.sk vstupuje Majiteľ Vstupenky do
právneho vzťahu priamo s Usporiadateľom vybraného Podujatia.
2.2 Informácia o zmene alebo zrušení Podujatia môže byť uverejnená na www.therun.sk.
Zodpovednosť za zverejnenie o zmene, alebo zrušení Podujatia má Usporiadateľ.

3. OBJEDNANIE A PLATBA ZA VSTUPENKY
3.1 Vstupenky je možné zakúpiť cez Službu, ktorá sa nachádza na webovej stránke na
doméne www.therun.sk.
3.2 Záujemcovia môžu využívať Službu nasledovne:
Pozri návod ako sa registrovať tu: https://therun.sk/auth/login
3.3 Platba za Vstupenky je možná prostredníctvom úhrady ceny Vstupenky na bankový účet
občianskeho združenia therun.sk, oz
3.4 Maximálny počet Vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť na jedného zákazníka, nie je
obmedzený.
4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY
4.1 Majiteľ Vstupenky kúpou Vstupenky na dané Podujatie vstupuje do zmluvného vzťahu so
therun.sk, oz.
4.2 Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Podujatie, na ktoré bola
zakúpená.
4.3 Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa predložiť platný preukaz totožnosti.
4.4 Majiteľ Vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po doručení
(rozumie sa zaslanie na e-mail, alebo prijatie v užívateľskom rozhraní systému).
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5. REKLAMAČNÝ PORIADOK
5.1 Po zakúpení vstupenky - štartovného lístka na športové podujatie nie je možné od zmluvy s
usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie štartovného. Usporiadateľ nebude akceptovať
vrátenie už zaplateného štartovného lístka na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je
možné žiadať vrátenie štartovného, ak majiteľ vstupenku nevyužije.
5.2 V prípade zrušenia podujatia bude usporiadateľ o tejto skutočnosti informovať
prostredníctvom internetovej stránky www.therun.sk, kde bude podrobne opísaný postup
vrátenia poplatku za Vstupenku.

6. OCHRANA DÁT A OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.1 Osoba, ktorá si zakúpila vstpenku a ktorá je prihlásená na podujatie THE RUN SLOVAKIA
(ďalej len „Podujatie“), dáva týmto ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas na spracúvanie svojich
osobných údajov na nižšie vymedzený účel občianskemu združeniu: therun.sk, oz so
sídlom: Žltá 2/A, 85107, Bratislava, IČO: 521 303 98 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Pri prihlasovaní maloletého dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov prihlásenej
osoby jeho zákonný zástupca.
Zoznam poskytnutých osobných údajov: meno, priezvisko, pohlavie, rok narodenia,
klub/mesto, emailový kontakt.
Vymedzený účel:

prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatí, spracovanie štartovacej
listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny Podujatia, spracovanie
merania dosiahnutého času na Podujatí, vyhodnotenia dosiahnutého času
ako športového výkonu na Podujatí, zverejnenie mena, priezviska, roku
narodenia, klubovej príslušnosti a dosiahnutého času ako športového
výkonu na Podujatí na stránke therun.sk, spracovanie osobných údajov za
účelom zabezpečenia informovanosti účastníka k organizácií Podujatia
pred, počas a po Podujatí.

Doba platnosti súhlasu:

Neobmedzene.

Vyjadrením súhlasu dotknutá osoba zároveň potvrdzuje, že je uzrozumená o svojich právach
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zároveň dotknutá osoba vyjadruje súhlas s vytvorením, spracovaním a šírením obrazových,
printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z jej účasti na Podujatí. Dotknutá osoba
má právo Súhlas dotknutej osoby odvolať poštou na adresu Prevádzkovateľa prostredníctvom
žiadosti, ktorá musí obsahovať údaje: meno a priezvisko, názov Podujatia a emailovú adresu,
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ktorá bola v prihláške uvedená. Dotknutá osoba vydáva súhlas dobrovoľne podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň berie na
vedomie, že bez udelenia tohto súhlasu nie je možné jej prihlásenie sa na Podujatie riadne
zaregistrovať, následkom čoho sa nemôže Podujatia zúčastniť. Súhlas dotknutej osoby je
súčasťou prihlásenia sa na Podujatie. Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami
Podujatia, rozumiem im a zaväzujem sa ich dodržiavať. Preberám všetky riziká vyplývajúce z
účasti na tomto Podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a
nebudem si voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody. Beriem na vedomie a
súhlasím s tým, že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví,
majetku a vecí účastníkov Podujatia. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku a vecí zodpovedá
účastník Podujatia, ktorý túto škodu spôsobil. Som si vedomý toho, že som povinný zaistiť svoju
bezpečnosť a neohrozovať svojim jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov Podujatia. Beriem
na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok Podujatia, bezpečnostných a
organizačných pokynov, budem zo súťaže bez náhrady štartovného a iných výdavkov vylúčený.
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zakúpením Vstupenky vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s týmito Všeobecnými Obchodnými
Podmienkami Predajcu (www.therun.sk)

