Všeobecné obchodné podmienky
vyhotovená podľa ust. § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len ako „VOP“)
Všeobecné ustanovenia
Tieto VOP upravujú vzťahy obchodnej spolupráce medzi obchodnou spoločnosťou Lead Media s.r.o., so sídlom
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47 726 601, DIČ: 2024084216, IČ DPH: SK2024084216, zapísanej
v Obchodnom registri OS BA I, odd.: Sro, vl. č.: 98621/B (ďalej označovaný len ako „Prevádzkovateľ“), Partnerom
Prevádzkovateľa (označovaný aj ako Publisher alebo Affiliate Partner) a Inzerentom, ktoré vzťahy vyplývajú z ich
účasti na províznom affiliate systéme DOGNET.SK (ďalej označované len ako „systém DOGNET.SK“).
Čl. I
Vymedzenie základných pojmov
1.1.

Provízny affiliate systém – forma online reklamy, pri ktorej obchodníci/Inzerenti ponúkajú
prevádzkovateľom internetových webových stránok, tzv. partnerom, finančnú odmenu za privedenie
návštevníka, ktorý na webových stránkach inzerentov vykoná nejakú činnosť (napríklad nákup výrobku,
služby, registrácia, apod.)

1.2.

Kampaň – jednorázová alebo kontinuálna marketingová alebo reklamná kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť
počet klientov/predaja/návštevníkov Inzerenta.

1.3.

Reklamný prvok – bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, formuláre a ďalšie formáty
poskytnuté Partnerovi Prevádzkovateľom za účelom propagácie výrobkov či služieb Inzerenta.

1.4.

Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá je vlastníkov systému DOGNET.SK a poskytuje jeho
služby.

1.5.

Partner – subjekt, ktorý vstupuje do systému DOGNET.SK ako ponúkajúci reklamný priestor na svojej
internetovej webovej stránke. Partnerom môže byť fyzická osoba, ako aj právnická osoba.

1.6.

Inzerent – subjekt, ktorý vstupuje do systému DOGNET.SK ako dopytujúci reklamný priestor.

1.7.

Centrum administrácie – časť internetovej služby systému DOGNET.SK prístupnej na internetovej adrese
http://login.dognet.sk, umožňujúci meranie uskutočnenia tých ktorých kampaní Inzerentov na
internetových webových stránkach Partnerov.
Čl. II
Predmet VOP

2.1.

Predmetom týchto VOP je úprava obchodných vzťahov vzniknutých medzi subjektmi špecifikovanými v
Čl. I týchto VOP, ktoré vzťahy vyplývajú z ich účasti v systéme DOGNET.SK.

2.2.

Partner, ktorý má záujem zúčastniť sa systému DOGNET.SK sa do systému DOGNET.SK zapojí v
prípade, že vyplní registračný formulár dostupný na internetovej adrese login.dognet.sk, uzatvorí Zmluvu
o
používaní
systému
DOGNET.SK
dostupnú
na
internetovej
adrese
http://dognet.sk/project/files/docs/zmluva-o-pouzivani-systemu-dognet.pdf a vyjadrí svojho súhlasu s
obsahom týchto VOP, čím medzi Prevádzkovateľom a Partnerom vzniknú vzájomné práva a povinnosti,
ktoré sú bližšie špecifikované v obsahu týchto VOP a v predmetnej Zmluve o používaní systému
DOGNET.SK.

2.3.

Na základe vzniknutého zmluvného vzťahu podľa bodu 2. tohto článku medzi Prevádzkovateľom a
Partnerom, budú návštevníci internetových webových stránok Partnera po kliknutí na internetový reklamný
prvok tej ktorej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK umiestnený na internetovej webovej stránke

2.4.

2.5.

Partnera, presmerovaní na stránky týkajúce sa produktu alebo služby Inzerenta Prevádzkovateľa, a to
podľa typu internetového reklamného prvku vybraného Partnerom. Prevádzkovateľ bude Partnerovi ako
odmenu uhrádzať províziu súvisiacu s týmto sprostredkovaním návštevníkov internetových webových
stránok Inzerenta Prevádzkovateľa, ktorá výška provízie Partnera je uvedená na internetových webových
stránkach www.dognet.sk a môže byť upravená podľa pravidiel tej ktorej kampane zapojenej do systému
DOGNET.SK.
Partner vyjadrením súhlasu s obsahom týchto VOP prehlasuje, že sa s výškou provízie uvedenej na
internetovej webovej stránke www.dognet.sk, ako aj s ostatným obsahom internetových webových stránok
www.dognet.sk oboznámil, porozumel im, sú pre neho jasné a zrozumiteľné, že s ich obsahom súhlasí, a
rovnako, že súhlasí aj s podmienkami spolupráce s Prevádzkovateľom podľa týchto VOP.
Partner vyhlasuje, že pri svojej registrácii v systéme DOGNET.SK uviedol pravdivé identifikačné údaje,
a pokiaľ je Partner fyzickou osobou, vyhlasuje, že je plnoletý a plne spôsobilý na právne úkony.
Čl. III
Základné pravidlá systému DOGNET.SK

3.1.

Prevádzkovateľ systému DOGNET.SK vystupuje v obchodnom vzťahu k Inzerentovi ako subjekt
predávajúci internetovú reklamu.

3.2.

Prevádzkovateľ systému DOGNET.SK vystupuje vo vzťahu k Partnerovi ako subjekt nakupujúci jeho
reklamný priestor nachádzajúci sa na jeho internetových webových stránkach.

3.3.

Inzerent vstupuje do systému DOGNET.SK ako subjekt dopytujúci reklamný priestor, ktorý dopytuje
vlastným menom a za uskutočnené sprostredkovanie zaplatí Prevádzkovateľovi dohodnutú odmenu.
Inzerent zaplatí Prevádzkovateľovi na jeho bankový účet odmenu za všetky uskutočnené tie ktoré
kampane v danom mesiaci, a to bezodkladne po tom, čo od Prevádzkovateľa obdrží vystavenú faktúru.

3.4.

Partner vstupuje do systému DOGNET.SK ako subjekt ponúkajúci svoj vlastný reklamný priestor na
svojich internetových webových stránkach. Ako Partner sa o účasť v systéme DOGNET.SK môže
uchádzať každý prevádzkovateľ internetových webových stránok, ktoré neobsahujú vo svojom obsahu
pornografický, urážlivý alebo mravom odporujúci, politický alebo radikálne orientovaný, obsah. Zo strany
Prevádzkovateľa bude účasť Partnera v systéme DOGNET.SK akceptovaná len v prípade, pokiaľ ním
ponúknutý reklamný priestor na jeho internetových webových stránkach nebude návštevníka týchto
stránok nútiť k vykonaniu kliknutia na umiestnený reklamný prvok Inzerenta, a pokiaľ budú internetové
webové stránky Partnera posúdené zo strany Prevádzkovateľa ako prijateľné.
Čl. IV
Rozsah účinnosti a zmeny VOP

4.1.

Prevádzkovateľ poskytuje všetky služby systému DOGNET.SK výlučne na základe zmluvných vzťahov a
týchto VOP.

4.2.

Tieto VOP v účinnom znení zaväzujú všetky zmluvné strany od vzniku zmluvného vzťahu a po celú dobu
zmluvného vzťahu alebo do doby, kedy nadobudnú účinnosť nové VOP.

4.3.

Prevádzkovateľ má bez predchádzajúceho oznámenia právo tieto VOP zmeniť.

4.4.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zverejniť nové VOP na internetových webových stránkach www.dognet.sk
minimálne 14 dní pred nadobudnutím ich účinnosti a bezodkladne informovať Inzerentov i Partnerov o ich
zverejnení. O zmene bude informovať registrovaných Partnerov a Inzerentov e-mailovou správou
zaslanou na adresu, ktorú Prevádzkovateľovi uviedli pri ich registrácií v registračnom, resp. kontaktnom
formulári. Zmenené VOP sa považujú za dohodnuté od okamihu ich uverejnenia. V prípade zmeny VOP,
ktorá sa týka výšky provízie Partnera, Prevádzkovateľ Partnerovi zmenu potvrdí e-mailovou správou

bezodkladne potom, čo bude zmena VOP zverejnená na internetových webových stránkach
www.dognet.sk.
4.5.

Ak Partner s najnovšou verziou VOP nebude nesúhlasiť, je povinný účasť v systéme DOGNET.SK ukončiť,
a to zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi na adresu hello@leadmedia.sk so žiadosťou o
ukončenie obchodnej spolupráce a účasti v systéme DOGNET.SK.

Čl. V
Preverenie registrovaných užívateľov ako Partnerov v systéme DOGNET.SK
5.1.

Preverenie registrovaných užívateľov ako Partnerov v systéme DOGNET.SK vykonáva Prevádzkovateľ.
Preverovanie sa uskutočňuje na základe vlastného posúdenia Prevádzkovateľom, predovšetkým z
hľadiska profesionality internetových webových stránok registrovaného užívateľa ako Partnera, ich
obsahu, dizajnu a rozsahu internetovej prezentácie. V prípade, že internetové webové stránky
registrovaného užívateľa ako Partnera nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky Prevádzkovateľa, je
Prevádzkovateľ z tohto dôvodu oprávnený spoluprácu s registrovaným užívateľom ako Partnerom v
systéme DOGNET.SK, ukončiť.
Čl. VI
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

6.1.

Medzi základné práva Prevádzkovateľa patria:
o
dojednávať a uzatvárať obchodné zmluvy s Inzerentmi a Partnermi,
o
rozväzovať obchodné zmluvy s Inzerentmi a Partnermi,
o
odmietnuť uzavretie obchodnej zmluvy s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou aj bez
udania dôvodu,
o
meniť obsah týchto VOP za podmienok uvedených v Čl. IV týchto VOP,
o
meniť cenník služieb systému DOGNET.SK,
o
nevyplatiť Partnerovi za uskutočnenú kampaň zapojenú do systému DOGNET.SK výšku jeho
provízie v prípade, že Inzerent za túto konkrétnu kampaň zapojenú do systému DOGNET.SK
nezaplatil Prevádzkovateľovi medzi nimi dohodnutú odmenu.

6.2.

Medzi základné povinnosti Prevádzkovateľa patrí dodržiavať zásady poctivého obchodného styku,
dodržiavať ustanovenia týchto VOP a ustanovenia príslušných zmluvných vzťahov.
Čl. VII
Práva a povinnosti Partnera

7.1.

Partner sa na základe týchto VOP a Zmluvy o používaní systému DOGNET.SK uzatvorenej s
Prevádzkovateľom zaväzuje prevádzkovať internetové webové stránky, na ktorých bude umiestňovať tie
ktoré reklamné prvky na tie ktoré kampane zapojené do systému DOGNET.SK, a to v súlade s platnou
právnou úpravou a príslušnými spoločenskými štandardmi. Partner prehlasuje, že je osobou, ktorá je
oprávnená prevádzkovať internetové webové stránky, na ktorých bude umiestnený ten ktorý reklamný
prvok tej ktorej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK, a že Partner vlastní všetky potrebné
oprávnenia alebo licencie vzťahujúce sa k obsahu a podobe týchto jeho internetových webových stránok.
Partner je sám zodpovedný za obsah a odkazy umiestnené na svojich internetových webových stránkach.

7.2.

Prevádzkovateľom Partnerovi poskytnutá reklamná grafika je chránená autorským právom Inzerenta a
smie byť použitá iba v nezmenenej forme a len na propagáciu kampaní zapojených do systému
DOGNET.SK a schválených systémom DOGNET.SK.

7.3.

Partner týmto vyjadruje svoj súhlas s archiváciou ním poskytnutých kontaktných a osobných údajov, ktoré
Prevádzkovateľovi poskytol pri svojej registrácií do systému DOGNET.SK, a ktoré budú použité len v
súvislosti s prevádzkou systému DOGNET.SK. Partner zároveň súhlasí so zasielaním obchodných
oznámení Prevádzkovateľa.

7.4.

Partner je povinný zdržať sa zasielania Prevádzkovateľovi nekalej reklamy (spamu) prostredníctvom
diskusných skupín, e-mailových správ, SMS, faxu alebo pošty ako aj ostatných telekomunikačných
prostriedkov. Partner sa zaväzuje, že jeho internetová webová stránka neobsahuje žiadny materiál alebo
odkaz na takýto materiál, ktorý je nezákonný, poškodzuje autorské práva, práva k ochranným známkam
a patentom, obchodným menám a iným súvisiacim právam. Partner je povinný zdržať sa konania, ktoré
by poškodzovalo dobré meno Prevádzkovateľa alebo Inzerentov.

7.5.

Partner berie na vedomie, že nesmie odmeňovať návštevníkov jeho internetových webových stránok za
prezeranie tam umiestnených jednotlivých reklamných prvkov tej ktorej kampane zapojenej do systému
DOGNET.SK, a rovnako Partner ani nesmie sľúbiť odmenu tretím stranám za takéto konanie, pokiaľ však
nie je výslovne uvedené inak u tej ktorej konkrétnej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK.

7.6.

Partner berie na vedomie, že v systéme DOGNET.SK smie byť ako Partner registrovaný len k jednému
užívateľskému účtu systému DOGNET.SK. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia tejto
povinnosti zo strany Partnera je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť všetky užívateľské účty Partnera v
systéme DOGNET.SK a bez ďalšieho spoluprácu s Partnerom ukončiť. Zmluvné strany sa zároveň pre
prípad porušenia tejto povinnosti zo strany Partnera dohodli na zmluvnej pokute vo výške 500,00 EUR so
splatnosťou 5 kalendárnych dní, ktorá lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, v ktorom
Prevádzkovateľ preukázateľne Partnerovi oznámil toto porušenie jeho povinnosti.

7.7.

Partner sa zaväzuje zdržať sa zobrazovania reklamného prvku na jeho internetovej webovej stránke, ktorá
vo svojom názve obsahuje registrovanú obchodnú známku Prevádzkovateľa alebo ktoréhokoľvek
Inzerenta, pokiaľ k tomu nedostane písomný súhlas Prevádzkovateľa alebo Inzerenta. Ak Partner túto
svoju povinnosť poruší a následne bezodplatne neprevedie túto doménu na držiteľa obchodnej známky
do 20 dní odo dňa, keď k tomu bude vyzvaný Prevádzkovateľom alebo Inzerentom, je Prevádzkovateľ
oprávnený od Zmluvy uzatvorenej s Partnerom odstúpiť, ukončiť s ním spoluprácu a nevyplácať mu
provízie.

7.8.

Partner sa zaväzuje uvádzať všetky údaje pravdivo a úplne. Partner sa zaväzuje zabezpečiť také
opatrenia, aby iné tretie osoby nemali prístup do jeho užívateľského účtu v systéme DOGNET.SK, v
opačnom prípade je zodpovedný za konanie týchto tretích osôb.

7.9.

Partner berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré v priebehu spolupráce a jeho účasti v systéme
DOGNET.SK zistí, sú obchodným tajomstvom Prevádzkovateľa a zaväzuje sa neprezradiť ich tretím
osobám (najmä informácie o výške svojej provízie).

7.10.

Partner berie na vedomie, že reklamný prvok tej ktorej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK
nesmie byť umiestnený na stránkach s pornografickým obsahom alebo obsahom odporujúcim dobrým
mravom, ktoré by mohli poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo Inzerentov. Prevádzkovateľ si
vyhradzuje právo kontroly obsahu internetových webových stránok Partnera, na ktoré budú umiestnené
jednotlivé reklamné prvky.

7.11.

Partner berie na vedomie, že v prípade ak Prevádzkovateľ nadobudne podozrenie o porušovaní zákonov
Slovenskej republiky, je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť príslušným vyšetrovacím orgánom všetky
mu známe údaje o osobe Partnera.
Čl. VIII
Vyúčtovanie

8.1.

Vyúčtovanie medzi Prevádzkovateľom a Inzerentom sa vykonáva raz mesačne vždy ku koncu
kalendárneho mesiaca na základe údajov nameraných Centrom administrácie systému DOGNET.SK.

8.2.

Partnerovi vzniká nárok na províziu okamihom, v ktorom prebehne akcia určená pri tej ktorej kampani
zapojenej so systému DOGNET.SK (napr. kliknutie na reklamný banner, vyplnenie formulára so žiadosťou
o produkt, zaplatenie za produkt po kliknutí na reklamný prvok a ďalšie akcie podľa pravidiel tej ktorej
kampane).

8.3.

V systéme DOGNET.SK sa rozlišuje medzi viacerými typmi transakcií:
o
Zobrazenie – ide o všetky zobrazenia reklamných prvkov Inzerenta tej ktorej kampane zapojenej
do systému DOGNET.SK, ktoré reklamné prvky sú umiestnené na stránkach niektorého z
Partnerov.
o
Klik – ide o unikátne kliknutia na reklamné prvky Inzerenta tej ktorej kampane zapojenej do
systému DOGNET.SK , ktoré reklamné prvky sú umiestnené na stránkach niektorého z
Partnerov.
o
P.P.S. (pay per sale) – ide o transakcie, ktoré vznikajú na základe uskutočneného on-line predaja
služieb alebo produktov Inzerenta (v okamihu potvrdenia objednávky), pričom transakcia
nadobúda platnosť pripísaním platby návštevníka na účet Inzerenta a je manuálne schválená
Inzerentom po dokončení každého obchodu.
o
P.P.L. (pay per lead) – ide o transakcie, ktoré vznikajú v čase uskutočnenia vopred definovanej
akcie (napr. vyplnenie kontaktného formulára), pričom transakcia nadobúda platnosť
uskutočnením vopred definovanej akcie. Transakcia môže byť podmienená dodatočnou
udalosťou a až následne je manuálne schválená Inzerentom.
o
P.P.C. (pay per click) – ide o transakcie, ktoré vznikajú jednoduchým „prekliknutím“ niektorého
reklamného prvku Inzerenta tej ktorej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK
umiestneného na internetovej webovej stránke Partnera, kedy návštevník internetovej webovej
stránky Partnera bude automaticky presmerovaný na cieľovú stránku Inzerenta, pričom táto
transakcia je platná len v prípade, že systém DOGNET.SK nezaznamenal z rovnakej IP adresy
totožné kliknutie za posledných 24 hodín. Tento typ transakcie je automaticky schválený
systémom DOGNET.SK.
o
C.P.M. (click per mile) – ide o transakcie, ktoré pre svoju platnosť vyžadujú, aby sa reklamný
prvok Inzerenta tej ktorej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK umiestneného na
internetovej webovej stránke Partnera zobrazil 1.000 krát. V prípade, že dôjde k ukončeniu tej
ktorej kampane a počet zobrazení je nad alebo pod 1.000 kliknutí, vykoná sa doúčtovanie za
percentuálnu čiastku, ktorá percentuálne zodpovedá počtu zobrazení z jedného tisíc zobrazení.
Tento typ transakcie je automaticky schválený systémom DOGNET.SK.

8.4.

Partner je povinný pri vykonaní prvého vyúčtovania provízie:
o
v prípade ak je Partnerom právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, zaslať
Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu hello@leadmedia.sk oskenované svoje živnostenské
oprávnenie,
o
v prípade ak je Partnerom fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia, zaslať
Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu hello@leadmedia.sk oskenovanú fotokópiu svojho
občianskeho preukazu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Partnera, nevzniká Partnerovi
nárok na províziu. Súhlas Partnera na spracovanie jeho osobných údajov obsiahnutých v
občianskom preukaze (ako aj v registračnom formulári) o osobe Partnera, ktoré údaje
Prevádzkovateľ spracuje výlučne len za účelom prevádzky systému DOGNET.SK, sa
s poukazom na ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
nevyžaduje.

8.5.

Provízia je Partnerovi pripísaná na jeho užívateľský účet v systéme DOGNET.SK až vo chvíli, keď
prebehne zo strany Prevádzkovateľa kontrola relevantnosti vyplnených informácií, predovšetkým z
pohľadu duplicity – ak v systéme DOGNET.SK bude zaznamenaná identická akcia od rovnakého
návštevníka, patrí táto odmena iba Partnerovi, ktorý ako prvý nasmeroval návštevníka k cielenej akcii.

8.6.

Partner si môže aktuálnu výšku svojej provízie určenú na vyplatenie kontrolovať na internetovej webovej
stránke www.dognet.sk v sekcii „Štatistiky“. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku provízie
Partnera bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ výška provízie nebola vyčíslená správne a v tomto
dôsledku bola Partnerovi nesprávne pripísaná na jeho užívateľský účet. Nová výška provízie je Partnerovi
oznámená na e-mailovú adresu, ktorú Partner uviedol pri svojej registrácií do systému DOGNET.SK a je
tiež online zverejnená na internetovej webovej stránke www.dognet.sk v sekcii „Štatistiky“. Výška provízie,
ak nie je uvedené inak, je bez DPH.

8.7.

Vyúčtovanie provízií Partnera sa vykonáva po vyžiadaní preplatenia v administrácie systému
DOGNET.SK, pričom minimálna suma pre vyplatenie provízie je suma vo výške 100,00 EUR. Ak Partner
nedosiahne na svojom užívateľskom účte v systéme DOGNET.SK požadovanú minimálnu sumu na
vyplatenie, táto suma sa nevypláca a v celom rozsahu sa presúva do nasledujúceho obdobia.

8.8.

Celková suma provízie Partnera na vyplatenie mu je oznámená na internetovej webovej stránke
www.dognet.sk v sekcii „Štatistiky“. Prevádzkovateľ poukáže Partnerovi províziu prevodom na bankový
účet Partnera, to len za predpokladu dosiahnutia minimálnej čiastky provízie na vyplatenie. Partner je
povinný za účelom úhrady provízie zo strany Prevádzkovateľa oznámiť mu číslo svojho bankového účtu,
kam má byť provízia zasielaná. V prípade, ak je Partnerom právnická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ, je tento povinný vystaviť pred vyplatením provízie faktúru na sumu zodpovedajúcu výške
provízie a doručiť ju Prevádzkovateľovi. V prípade, ak je Partnerom fyzická osoba nepodnikateľ, je tento
povinný vyhotoviť pred vyplatením provízie písomné vyúčtovanie na sumu zodpovedajúcu výške provízie
a doručiť ho Prevádzkovateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry, ako aj písomného vyúčtovania je 30
kalendárnych dní počnúc dňom doručenia vystavenej faktúry alebo písomného vyúčtovania na e-mailovú
adresu hello@leadmedia.sk Prevádzkovateľovi.

8.9.

Za Inzerentom nezaplatené a neschválené vykonané transakcie Partnera, Partnerovi provízia neprislúcha.
Partnerovi rovnako neprislúcha ani provízia za Inzerentom Prevádzkovateľovi nezaplatené alebo
stornované objednávky u Prevádzkovateľa. V prípade, že je provízia Partnerovi vyplatená skôr, ako
Prevádzkovateľovi Inzerentom a zo strany Inzerenta nedôjde k preplateniu, má Prevádzkovateľ právo
žiadať vrátenie Inzerentom nepreplatených provízií od Partnera.

8.10.

Partner, ktorý využíva systém DOGNET.SK za účelom pravidelného zisku v rámci výkonu svojej
podnikateľskej činnosti, je povinný na základe výzvy Prevádzkovateľa vystaviť na obchodné meno
Prevádzkovateľa faktúru na sumu vo výške ním dosiahnutej provízie.

8.11.

Partner je sám za seba zodpovedný za všetky úkony spojené s daňovou povinnosťou vyplatených provízií
podľa platnej legislatívy štátu jeho príslušnosti.

8.12.

V prípade, ak chce Partner spochybňovať výšku svojej provízie uvedenú na internetovej webovej stránke
www.dognet.sk v sekcii „Štatistiky“, musí tak u Prevádzkovateľa urobiť písomne formou e-mailovej správy
zaslanej na e-mailovú adresu hello@leadmedia.sk v lehote 5 kalendárnych dní od uverejnenia príslušnej
platby Prevádzkovateľom. Na spochybnenia Partnera po stanovenej lehote sa neprihliada.

8.13.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Partnerovi províziu, prípadne žiadať jej vrátenie späť (ak
už bola uhradená), ak Partner podstatným spôsobom poruší ustanovenia týchto VOP alebo Zmluvy o
používaní systému DOGNET.SK, a to najmä ak bude vypĺňať formuláre ohľadom príslušného produktu
fiktívnymi údajmi alebo údajmi osôb, ktoré nemajú v skutočnosti o predmetný produkt záujem alebo osôb,
ktoré nebudú schopné splniť svoje záväzky alebo bez vedomia príslušnej osoby.

8.14.

Transakcie, ktoré sú neúplné alebo vzbudzujúce podozrenie na manipuláciu alebo zneužitie, môžu byť
Prevádzkovateľom, ako aj Inzerentom vyhlásené za neplatné. V takýchto prípadoch sa Partnerovi provízia
nevypláca.

8.15.

Podmienky výplaty provízie Partnera a jej výška sú nad rámec tu uvedeného upravené aj v obchodných
podmienkach, ktoré pre tú ktorú kampaň zapojenú do systému DOGNET.SK vydal príslušný Inzerent.

Partner má povinnosť oboznámiť sa so znením obchodných podmienok každej kampane zapojenej do
systému DOGNET.SK (ktorej sa chce zúčastniť), ak Inzerent takéto obchodné podmienky vyhotovil.
Čl. IX
Ochrana dát
9.1.

Partner berie na vedomie, že Prevádzkovateľ získané dáta a údaje od Partnera používa a ukladá výlučne
len pre internú potrebu týkajúcu sa chodu systému DOGNET.SK, a tieto nie sú odovzdávané žiadnym
tretím, nezúčastneným fyzickým ani právnickým osobám. Prevádzkovateľ dodržiava tomu zodpovedajúce
všeobecne platné právne predpisy upravujúce ochranu dát na území Slovenskej republiky.

9.2.

Partner berie na vedomie, že nesmie tretím osobám ani len čiastočne odovzdať prípadne zverejniť dáta
týkajúce sa ktorejkoľvek kampane Inzerentov zapojenej do systému DOGNET.SK, a to ani výsledky tejto
kampane. Prevádzkovateľ sa s Partnerom pre prípad porušenia tejto povinnosti Partnera dohodli na
zmluvnej pokute vo výške 1500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti Partnera. Zmluvná
pokuta je splatná do 15 dní od doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa Partnerovi.
Čl. X
Priemyselné ochranné práva a autorské práva

10.1.
10.2.

Partner týmto dáva Prevádzkovateľovi výslovný súhlas na použitie akýchkoľvek jeho autorských práv a
iných priemyselných ochranných práv za účelom správnej funkčnosti vykonávania merania úspešnosti a
monitorovania systémom DOGNET.SK.
Prevádzkovateľ týmto Partnerovi prepožičiava na čas trvania účasti Partnera v systéme DOGNET.SK
neprenosné a nevýhradné užívacie právo na meracie technológie systému DOGNET.SK.
Čl. XI
Utajenia

11.1.

Prevádzkovateľ aj Partner sa rovnakou mierou zaväzujú, že budú dodržať bez obmedzenia v tajnosti
všetky podklady, dokumentáciu, výkresy a iné informácie, ktoré získali a ku ktorým mali prístup v rámci a
v priebehu ich obchodnej spolupráce.
Čl. XII
Doba trvania spolupráce Prevádzkovateľa s Partnerom a jej ukončenie

12.1.

Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú.

12.2.

Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite ukončiť spoluprácu s Partnerom v prípade, keď nadobudne
podozrenie, že Partner vedome alebo nevedome porušil niektoré z ustanovení týchto VOP, alebo Zmluvy
o používaní systému DOGNET.SK. V takomto prípade Partnerovi nevzniká nárok na vyplatenie provízií
vedených v systéme DOGNET.SK.

12.3.

Partner i Prevádzkovateľ môžu vzájomnú spoluprácu kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov vypovedať,
ktorá výpoveď musí byť doručená Prevádzkovateľovi zo strany Partnera na e-mailovú adresu
hello@leadmedia.sk a Partnerovi zo strany Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu, ktorú Partner zadal do
systému DOGNET.SK pri svojej registrácii. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvého dňa
mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.
Čl. XIII
Zodpovednosť za škodu

13.1.

Partner berie na vedomie, že v prípade porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, autorských alebo
priemyselných práv tretích osôb alebo iných právnych povinností, v dôsledku ktorého konania Partnera

vznikne Prevádzkovateľovi škoda, má Prevádzkovateľ u Partnera nárok na náhradu škody týmto
spôsobenú.
13.2.

Prevádzkovateľ na základe vopred daných technických možností systému DOGNET.SK, s ktorými sa má
Partner možnosť na požiadanie oboznámiť, nenesie zodpovednosť a záruku sa stálu funkčnosť systému
DOGNET.SK. Partnerovi v dôsledku nefunkčnosti (krátkodobého, ako aj v trvaní dlhšieho rozsahu)
systému DOGNET.SK nevzniká právny nárok na náhradu škody u Prevádzkovateľa.

13.3.

Partner berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nemá žiaden vplyv na Inzerentov aktuálny vzhľad a obsah
reklamných prvkov tej ktorej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK.

13.4.

Prevádzkovateľ zodpovedá za náhradu škody iba v prípade, ak táto vznikla z dôvodu úmyselného a
nedbanlivého konania Prevádzkovateľa. Ostatné nároky na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s
obchodnou spoluprácou podľa týchto VOP a Zmluvy o používaní systému DOGNET.SK sú voči
Prevádzkovateľovi vylúčené. To v rovnakom rozsahu platí aj pre osobné ručenie zamestnancov,
zástupcov a zmluvných spolupracovníkov Prevádzkovateľa.

13.5.

Prevádzkovateľ neručí za možnú zmenu obsahu internetových webových stránok Partnera po vykonaní
preverenia týchto internetových webových stránok Partnera pri jeho vstupe do systému DOGNET.SK,
pričom Prevádzkovateľ bude vykonávať nepravidelnú priebežnú kontrolu internetových webových stránok
Partnera.
Čl. XIV
Ostatné dojednania

14.1.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek pozastaviť alebo obmedziť zobrazovanie reklamným prvkov tej
ktorej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK, ktoré sú umiestnené na internetovej webovej stránke
Partnera. Prevádzkovateľ je rovnako oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah a formu týchto reklamných
prvkov tej ktorej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK.

14.2.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou alebo výpadkom on-line systému
DOGNET.SK a internetovej siete. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenú činnosťou
alebo nečinnosťou tretích osôb.

14.3.

Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Partnerom, Partnera žiadnym spôsobom a v žiadnom rozsahu
neobmedzujú v poskytovaní reklamných plôch na jeho internetových webových stránkach aj ďalším
subjektom, ako sú Inzerenti Prevádzkovateľa.

14.4.

Partner nie je povinný zúčastniť sa každej kampane zapojenej do systému DOGNET.SK.

14.5.

Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že počas trvania účasti Partnera v systéme DOGNET.SK sa nebude
Partner žiadnym spôsobom usilovať o vstup alebo nadviazanie priamej alebo nepriamej spolupráce s
Inzerentom Prevádzkovateľa. Pre prípad porušenia tejto povinnosti Partnera, si strany dohodli zmluvnú
pokutu vo výške 3.000,00 EUR za každé jedno porušenie so splatnosťou 5 kalendárnych dní, ktorá lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, v ktorom Prevádzkovateľ preukázateľne Partnerovi oznámil toto
porušenie jeho povinnosti.
Čl. XV
Záverečné ustanovenia

15.1.

Obsah týchto VOP a Zmluva o používaní systému DOGNET.SK obsahujú všetky vzájomné dojednania
obchodnej spolupráce Prevádzkovateľa a Partnera, pričom žiadne iné ústne ani písomné dojednania
neboli uzatvorené. V prípade vyskytnutia sa akéhokoľvek rozporu ustanovení týchto VOP s ustanoveniami
Zmluvy o používaní systému DOGNET.SK, majú zmluvné dojednania obsiahnuté v Zmluve o používaní

systému DOGNET.SK prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP zároveň dopĺňajú a dotvárajú
zmluvy vzťah Prevádzkovateľa a Inzeranta, ktorý vyplýva z osobitnej medzi nimi uzatvorenej zmluvy.
15.2.

Právne vzťahy vyplývajúce z obchodnej spolupráce Prevádzkovateľa, Inzerenta a Partnera, ktoré vznikli
v súvislosti s ich účasťou v systéme DOGNET.SK sa riadia platným právom na území Slovenskej
republiky.

15.3.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 17.11.2015

15.4.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek VOP zmeniť a zaväzuje sa to oznámiť Partnerom aj
Inzerentom minimálne 14 dní pred nadobudnutím platnosti VOP. Partner, Inzerent aj Prevádzkovateľ sa
zaväzujú dodržiavať VOP počas celého obdobia trvania účinnosti ich zmluvných vzťahov, teda od doby,
kedy VOP nadobudli účinnosť.

V Bratislave, dňa 3.11.2015
ZMLUVA
o používaní systému DOGNET.SK
uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len ako „Zmluva“)
medzi účastníkmi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
údaj o zápise:
bankové spojenie:
číslo účtu:
osoba oprávnená konať:

Lead Media s.r.o.
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
47 726 601
2024084216
SK2024084216
Obchodný register OS BA I, odd.: Sro, vl. č. 98621/B
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK29 8330 0000 0023 0058 9602, BIC: FIOZSKBA
Štefan Polgári, konateľ

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
a
registrujúcim sa užívateľom ako Partnerom (označovaným aj ako Publisherom alebo Affiliate
Partnerom) v systéme provízneho affiliate systému DOGNET.SK, ktorý všetky svoje identifikačné údaje
pre účely uzatvorenia tejto Zmluvy sám uviedol pri svojej registrácii v rámci vyplnenia registračného
formulára
dostupného
na
http://login.dognet.sk/affiliates/signup.php#SignupForm
alebo
https://www.dognet.sk/registracia-publishera/ .
(ďalej len ako „Partner“)
(obaja spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“).
Článok I.
Predmet Zmluvy

1.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Partnera prevádzkovať internetové webové stránky, na ktorých bude
umiestňovať tie ktoré reklamné prvky na tie ktoré kampane zapojené do affiliate systému DOGNET.SK
(ďalej len ako „DOGNET“), do ktorých kampaní sa počas účasti Partnera v DOGNET Partner zapojí, čomu
zodpovedá záväzok Prevádzkovateľa zaplatiť Partnerovi príslušnú províziu podľa ustanovení tejto Zmluvy
a/alebo Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa (ďalej len ako „VOP“) a/alebo podmienok
tej ktorej kampane.

1.2.

Účelom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok vzájomnej spolupráce Zmluvných strán pri využívaní
DOGNET.
Článok II.
Trvanie Zmluvy a jej ukončenie

2.1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.2.

Zmluvné strany môžu trvanie tejto Zmluvy ukončiť:
a)
písomnou dohodou Zmluvných strán,
b)
písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou počítanou odo dňa doručenia
výpovede,
c)
písomným odstúpením z dôvodov, ktorá stanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
alebo VOP.
Článok III.
Ostatné dojednania

3.1.

Zmluvné strany uzatvárajú dohodu v zmysle ust. § 262 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka (ďalej len ako „ObZ“), podľa ktorých sa ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou riadi
ustanovenia ObZ.

3.2.

Otázky neupravené v texte tejto Zmluvy sa v súlade s ust. § 273 ObZ riadia VOP Prevádzkovateľa, ktoré
sú
v
celom
rozsahu
dostupné
na
internetovej
webovej
stránke:
http://login.dognet.sk/affiliates/signup.php#SignupForm
alebo
https://www.dognet.sk/registraciapublishera/ .
VOP upravujú a dotvárajú záväzkový právny vzťah medzi Zmluvnými stranami.

3.3.

Partner počítačovým odkliknutím tejto Zmluvy ako znak súhlasu s jej obsahom zároveň prehlasuje, že sa
s textom VOP oboznámil a že s ním bez výhrad súhlasí. Pokiaľ je odkazované na Zmluvu, sú tým súčasne
myslené i VOP, pričom však v prípade vzájomného rozporu medzi ustanovenia tejto Zmluvy a
ustanoveniami VOP, majú jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy prednosť.

3.4.

Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami ObZ a ostatnými slovenskými právnymi
predpismi a pre prípadné riešenia sporov z tejto Zmluvy zakladajú Zmluvné strany právomoc súdov
Slovenskej republiky.

3.5.

Zmluvné strany si týmto vzájomne prehlasujú a potvrdzujú, že si Zmluvu riadne zvážili, jej celý text si
prečítali a pochopili, pochopili aj významu a zneniu VOP a prehlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni,
ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že ju uzatvárajú naozaj dobrovoľne a pred jej
uzatvorením im bolo dostatočne poskytnuté ozrejmenie jej jednotlivých ustanovení a mali možnosť
vzájomne rokovať o texte jej jednotlivých ustanovení. Zmluvné strany taktiež prehlasujú, že im nie sú
známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto nimi uzatváranú Zmluvu akokoľvek zneplatniť, urobiť
neúčinnou a zmariť jej účel tak, ako ho na začiatku tejto Zmluvy vážne deklarovali.

3.6.

Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení
tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.

3.7.

Partner obdrží vyhotovenie tejto Zmluvy jej zaslaním Prevádzkovateľom na e-mailovú adresu, ktorú
Partner zadal do systému DOGNET pri svojej registrácii.

3.8.

Táto Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom vykonania registrácie Partnera v systéme provízneho
affiliate systému DOGNET.SK

