
                                                     

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si 
vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 

Webtiket.sk sú internetové stránky prevádzkované právnickou osobou DynamicData s.r.o., 91304 
Chocholná-Velčice, Chocholná 748, IČO: 51925486  (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 
 
1.PRÁVNY VZŤAH 

Medzi majiteľom vstupenky (ďalej len „kupujúci“)  a prevádzkovateľom portálu www.webtiket.sk 
(ďalej len „prevádzkovateľ“)  nevzniká žiaden právny vzťah. Prevádzkovateľ iba uverejňuje ponuky 
podujatí na portál www.webtiket.sk. Právny vzťah vzniká medzi kupujúcim na jednej strane 
a usporiadateľom podujatia (ďalej len „usporiadateľ“) na strane druhej. Platby za zakúpené vstupenky 
sú poukazované priamo na účet usporiadateľa podujatia, ktorému z toho vyplývajú príslušné 
povinnosti (zaslanie potvrdenia o zaplatení, prijímanie reklamácie a pod.).  

Právny vzťah vzniká medzi prevádzkovateľom Wetiket.sk a usporiadateľom podujatia iba pri kúpe 
nadštandardných služieb.  

2. PODUJATIE 

Podujatie je verejné alebo neverejné podujatie, predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia najmä 
kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, 
filmové, športové predstavenie), na ktoré prostredníctvom portálu Webtiket.sk usporiadateľ ponúka 
vstupenky a ktoré organizuje, alebo usporadúva usporiadateľ.  

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odstrániť podujatie, ktoré je zamerané na potieranie 
slobôd a práv, ako i podujatie uverejnené s klamlivým obsahom.   

3. USPORIADATEĽ 

Usporiadateľ je osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca podujatie, resp. 
sprostredkovávajúca konanie podujatia, ktorá na portály Webtiket.sk informuje o konaní podujatia 
a o predaji vstupeniek a prostredníctvom Webtiket.sk príma objednávky na vstupenky. 

Usporiadateľ je povinný neodkladne po pripísaní sumy za objednávku na svoj účet zadaný v systéme 
Webtiket.sk, túto skutočnosť označiť v systéme Webtiket.sk, vygenerovať vstupenky a odoslať ich 
kupujúcemu.  

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zablokovať konto usporiadateľa podujatia,  ktorého 
podľa vložených údajom v nastavení profilu nie je možné spoľahlivo identifikovať. 

 4. VSTUPENKA 

Vstupenku na podujatie odosiela usporiadateľ kupujúcemu po uhradení dohodnutej sumy za 
vstupenku na účet usporiadateľa. Odosiela ju buď ako link prostredníctvom portálu Webtiket.sk, 
v elektronickej forme e-mailom, alebo vytlačenú poštou. Detail podmienok uplatnenia vstupeniek na 
podujatie a ďalšom zaobchádzaní so vstupenkou je súčasťou právneho vzťahu medzi kupujúcim 
a usporiadateľom. 

Kontrola vstupu na podujatie sa vykonáva zosnímaním QR kódu na vstupenke a jej uplatnením. Tým sa 
vstupenka stane neplatné a nie je ju možné opätovne použiť.  

5. KUPUJÚCI 

Kupujúci je osoba, ktorá si zakúpila vstupenku od organizátora podujatia. Majiteľ vstupenky je povinný 
nakladať so vstupenkou takým spôsobom, aby predišiel jej zneužitiu prípadným kopírovaním.  

http://www.webtiket.sk/
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Kupujúci platí za vstupenku výlučne na účet usporiadateľa podujatia, čím vzniká medzi kupujúcim 
a usporiadateľom právny vzťah. 

6. PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi usporiadateľom a kupujúcim, a nepreberá tak 
žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie vstupeniek alebo zaplatenie dohodnutého vyrovnania. 
 
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v objednávke, 
alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou cez účet usporiadateľa. 
 
Za obsah Podujatia zodpovedá usporiadateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah 
Podujatia. 
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Webtiket.sk venuje a bude venovať s vynaložením 
maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré 
by pri riadnom využívaní služby Webtiket.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 
 
Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu usporiadateľa a aj bez jeho predchádzajúceho oznámenia 
služby portálu Webtiket.sk upravovať alebo inovovať. 
 
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by usporiadateľom, kupujúcim alebo 
tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb 
Webtiket.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by usporiadateľom, kupujúcim alebo tretím osobám vznikli 
v dôsledku nemožnosti využívania služieb Webtiket.sk, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto 
skutočnosťou. 


