Obchodného registra alebo môže Podanie
odmietnuť.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(www.legate.online)

Článok 3 – Služby a dodacie podmienky
3.1 Službami sa rozumejú služby týkajúce sa zápisu
zmien údajov Užívateľa v Obchodnom registri
a/alebo založenie spoločnosti a jej zápis do
Obchodného registra, a to prostredníctvom
Aplikácie, konkrétne:
a) v prípade Užívateľov, ktorí disponujú
zaručeným
elektronickým
podpisom,
poskytnutie príslušných pred-vyplnených
formulárov;
b) pre Užívateľov, ktorí nedisponujú zaručeným
elektronickým
podpisom,
poskytnutie
predvyplnených
formulárov
a/alebo
zastupovanie pred príslušným okresným
súdom (Obchodným registrom) a podanie
návrhu na zápis zmeny údajov o
Užívateľovi/zápis novozaloženej spoločnosti
do Obchodného registra.
3.2 Služba podľa bodu 3.1 a) sa považuje za
poskytnutú
okamihom
zaplatenia
a následného presmerovania do profilu
Užívateľa, v ktorom bude mať k dispozícii na
stiahnutie predvyplnené formuláre, pričom
Užívateľ bude o tomto vybavení informovaný
aj prostredníctvom e-mailovej notifikácie.
3.3 Služba podľa bodu 3.1 b) sa považuje za
poskytnutú
okamihom
zaplatenia
a následného presmerovania do profilu
Užívateľa, v ktorom bude mať k dispozícii na
stiahnutie predvyplnené formuláre, pričom
Užívateľ bude o tomto vybavení informovaný
aj prostredníctvom e-mailovej notifikácie.
Poskytovateľ sa následne zaväzuje podať
návrh na zápis navrhovaných zmien
v obchodnom registri v lehote 3 pracovných
dní, pričom lehota začína plynúť okamihom
uploadu,
resp.
nahrania
všetkých
naskenovaných dokumentov, ktoré sa
vyžadujú pre typ zmeny, resp. ich kombinácií,
ktorý si Užívateľ zvolil/a. Užívateľ bude
o podaní
návrhu
informovaný
prostredníctvom e-mailovej notifikácie - “
Vaša žiadosť bola podaná na Obchodný
register. O zápise zmien Vás budeme
informovať.“
3.4 Ak príslušný súd odmietne Podanie z dôvodu
pochybenia
na
strane
Poskytovateľa,
poskytovaná služba, tak ako je špecifikovaná
vyššie, zahŕňa aj podanie námietok proti

Článok 1 – Všeobecne
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej
len “VOP”) upravujú podmienky používania
webovej stránky – www.legate.online (ďalej len
“Webová stránka”).
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti medzi
Poskytovateľom
Služieb,
tak
ako
je
špecifikovaný v článku 2 nižšie, a Užívateľom.
1.3 Potvrdením prijatia VOP a registráciou v
Aplikácii Užívateľ neodvolateľne vyjadruje svoj
súhlas s VOP.
1.4 Ak Užívateľ nesúhlasí s VOP alebo akoukoľvek
ich časťou, nie je oprávnený použiť žiadnu zo
Služieb podľa článku 3, prístupných
prostredníctvom Webovej stránky.
Článok 2 – Definície
2.1 Poskytovateľom
elektronických
služieb,
špecifikovaných v článku 3, ktoré sú prístupné
cez Aplikáciu, je spoločnosť LEGATE, s.r.o., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02
Bratislava, IČO: 35 846 909, kontakt:
info@legate.sk, tel. č.: +421 2 6252 7561 (ďalej
len “Poskytovateľ”).
2.2 Užívateľ je:
a) osoba (spoločnosť), ktorej sa týka zápis
zmien údajov do Obchodného registra, a
ktorej oprávnený zástupca používa
Webovú stránku, Aplikáciu a vyjadruje
súhlas s VOP; alebo
b) zakladateľ alebo oprávnený zástupca
zakladateľa spoločnosti, ktorá má byť
založená a zapísaná do Obchodného
registra (ďalej len “Užívateľ”).
2.3 Poskytovateľ v prípade, že si Užívateľ zvolí
možnosť zastúpenia, zabezpečuje rovnako
zastupovanie Užívateľa pred príslušným
okresným súdom vo veci zápisu zmien údajov
a/alebo založenia spoločnosti do Obchodného
registra.
2.4 Aplikácia je služba, ktorá zahŕňa všetky Služby
dodávané Poskytovateľom, špecifikované v
článku 3, a ktorá je prístupná cez Webovú
stránku (ďalej len “Aplikácia”).
2.5 Podanie znamená podanie návrhu na zápis
zmeny údajov o spoločnosti alebo na zápis
novozaloženej spoločnosti do Obchodného
registra. Príslušný súd môže prijať podanie a
vydať potvrdenie osvedčujúce zápis zmien do
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oznámeniu o odmietnutí vykonania zápisu bez
akéhokoľvek dodatočného poplatku.
3.5 Ak príslušný súd odmietne Podanie z iného
dôvodu ako z dôvodu pochybenia na strane
Poskytovateľa, Poskytovateľovi vznikne nárok
na úhradu dodatočného poplatku za podanie
námietok proti oznámeniu o odmietnutí
vykonania zápisu, a podanie námietok sa v
takom prípade považuje za extra službu.

5.3

Článok 4 – Plnomocenstvo
4.1 Vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom
vzniká udelením priameho súhlasu s VOP
a súhlasu so začatím poskytovania Služby.
4.2 Právny vzťah medzi Poskytovateľom a
Užívateľom
založený
na
Dohode
o
plnomocenstve (podpísanej oboma zmluvnými
stranami) vznikne len za účelom poskytnutia
špecifickej služby; t.j. vykonania príslušného
zápisu do Obchodného registra. Takáto dohoda
o plnomocenstve je platná len do vykonania
príslušného zápisu do Obchodného registra
a/alebo do rozhodnutia o podaných
námietkach.
4.3 V prípade podozrenia na porušenie zákona č.
297/2008 Z.z., má Poskytovateľ právo
odmietnuť podať návrh na zápis údajov to
Obchodného registra týkajúci sa Užívateľa.
V takomto prípade je Poskytovateľ vrátiť
Užívateľovi zaplatený poplatok a oprávnený
vypovedať
Dohodu
o plnomocenstve
s okamžitou účinnosťou, resp. plnomocenstvo
neprijať.

5.4

5.5

5.6

Článok 5 – Spracovanie osobných údajov
5.1 Poskytovateľ
(ktorý
má
postavenie
prevádzkovateľa na účely spracovávania
osobných údajov) je oprávnený zhromažďovať
a spracovávať osobné údaje poskytnuté
Užívateľom v rozsahu, v ktorom ich Užívateľ
poskytne na účely použitia Aplikácie.
5.2 Účel spracovávania osobných údajov je
poskytovanie Služieb podľa článku 3, ako aj
vedenie databázy klientov používajúcich
Poskytovateľove služby a vedenie evidencie
poskytnutých Služieb a zasielanie newsletterov
(ak na to Užívateľ udelil súhlas). Právnym
základom pre spracúvanie osobných údajov
Užívateľa Poskytovateľom je plnenie zmluvy
o poskytovaní služby (pre poskytovanie Služieb)
a oprávnený záujem Poskytovateľa (pre
vedenie databázy Užívateľov a evidencie
poskytnutých Služieb) a súhlas Užívateľa, ak
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Užívateľ tento súhlas udelil (na účel zasielania
newsletterov). Vedenie databázy umožní
Užívateľovi viesť a spravovať svoj profil v rámci
registrácie do Aplikácie a zároveň umožní
identifikáciu Užívateľa pri komunikácií
s Poskytovateľom.
Vedenie evidencie
poskytnutých Služieb slúži pre štatistické účely
Prevádzkovateľa.
Príjemcami osobných údajov sú Poskytovateľ,
jeho zamestnanci a spolupracujúce subjekty –
spolupracujúci advokáti, ktorí sú viazaní
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, a
orgány štátnej správy (najmä súdy), ktorým je
Poskytovateľ povinný údaje poskytnúť na to,
aby mohol Užívateľovi poskytnúť Služby.
Poskytovateľ uchováva osobné údaje na účely
poskytnutia Služby od okamihu registrácie
Užívateľa pre potreby Aplikácie do okamihu
poskytnutia Služby; na účely vedenia databázy
Užívateľov a zasielania newsletterov po dobu 5
rokov od poslednej zadanej žiadosti
o poskytnutie Služby a na účely evidencie
poskytnutých Služieb po dobu 5 rokov.
Poskytovateľ nesmie sprístupniť osobné údaje
tretím
osobám.
Poskytovateľ
nesmie
sprístupniť žiadne skutočnosti, informácie, ani
dokumenty týkajúce sa Služby tretím osobám, s
výnimkou tých, ktoré vyplývajú z ustanovení
príslušných právnych predpisov.
Užívateľ je oprávnený:
a. obdržať od Poskytovateľa potvrdenie
o tom, či spracováva jeho osobné
údaje ako aj požadovať od
Poskytovateľa prístup k týmto
osobným údajom;
b. požadovať, aby Poskytovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nepresné
osobné údaje ako aj doplnil neúplné
osobné údaje;
c. požadovať od Poskytovateľa, aby bez
zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje Užívateľa a Poskytovateľ je
povinný tieto osobné údaje vymazať
bez zbytočného odkladu;
d. požadovať
obmedzenie
rozsahu
spracúvania
osobných
údajov
Užívateľa;
e. namietať
spracúvanie
osobných
údajov Užívateľa (v prípadoch, kde
právnym základom spracovania je
oprávnený záujem Poskytovateľa);
f. získať osobné údaje, ktoré poskytol
Užívateľovi;

g.

preniesť svoje osobné údaje k inému
prevádzkovateľovi; Užívateľ má právo
na to, aby jeho osobné údaje boli
prenesené priamo od Poskytovateľa k
inému prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné, avšak len za
predpokladu, že si Užívateľ splnil
všetky platobné a iné povinnosti voči
Poskytovateľovi.
5.7 Užívateľ je taktiež oprávnený odvolať svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov
kedykoľvek po jeho udelení; takéto odvolanie
súhlasu neovplyvňuje zákonnosť dovtedajšieho
spracúvania osobných údajov na základe
predtým udeleného súhlasu.
5.8 Užívateľ je oprávnený podať sťažnosť na
dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.
5.9 Registráciou v Aplikácii Užívateľ potvrdzuje, že
osobné údaje vyžadované pre účely registrácie,
spracúvanie ktorých je regulované zákonom č.
18/2018 Z.z., účinným od 25.05.2018 a
Nariadením (EU) 2016/679 Európskeho
Parlamentu a Rady 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) (ďalej len “GDPR”), sú
pravdivé a správne.
5.10 Užívateľ si je vedomý toho, že akékoľvek
zneužitie osobných údajov inej osoby, ho robí
zodpovedným za spáchanie trestného činu
podľa zákona č. 300/2005 Z.z.
5.11 Poskytnutie Užívateľových osobných údajov je
nevyhnutná podmienka na to, aby medzi
Užívateľom a Poskytovateľom vznikla zmluva o
poskytnutí služieb v zmysle článku 3 a Užívateľ
sa týmto zaväzuje tieto osobné údaje
poskytnúť. V prípade porušenia povinnosti
poskytnúť tieto osobné údaje Poskytovateľ nie
je povinný poskytnúť Užívateľovi Služby podľa
článku 3.

6.3 Užívateľ nesmie:
nanovo zverejňovať materiál z Webovej
stránky (vrátane zverejňovania materiálu
na inej webovej stránke);
verejne sprístupniť akýkoľvek materiál z
Aplikácie;
predať,
prenajať,
reprodukovať,
duplikovať, kopírovať alebo inak používať
materiál zverejnený v Aplikácii na
obchodné účely;
upravovať alebo akokoľvek inak meniť
materiál stiahnutý z Aplikácie.

Článok 6 – Práva duševného vlastníctva
6.1 Pokiaľ nie je uvedené inak, Poskytovateľ alebo
iná osoba, v ktorej má Poskytovateľ majetkovú
účasť, je výlučným majiteľom práv duševného
vlastníctva prislúchajúcich k Aplikácii, ako aj
všetkých materiálov zverejnených v Aplikácií.
6.2 Užívateľ môže prehliadať, sťahovať a tlačiť
strany z Aplikácie pre jeho vlastnú potrebu, za
predpokladu
dodržiavania
obmedzení
uvedených nižšie a kdekoľvek v týchto VOP.

Článok 8 – Platobné podmienky
8.1 Cena Služby, ktorá zahŕňa príslušný súdny
poplatok a DPH, je cena uvedená v Aplikácii.
Cena sa Užívateľovi zobrazí po vyplnení
všetkých potrebných údajov – v štruktúre cena
cez DPH, cena s DPH.
8.2 Platbu za Službu je možné vykonať len
platobnou kartou.

Článok 7 – Zodpovednosť
7.1 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Aplikácia, ako aj celý jej obsah vrátane
ponúkaných služieb, sa poskytujú “tak ako stoja
a ležia”.
7.2 Užívateľ si je vedomý trestnoprávnych
následkov jeho/jej vlastných činov – v prípade
falšovania alebo zneužitia dokumentov,
podpisov atď. Užívateľ si je vedomý, že takéto
činy napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu
podľa zákona č. 300/2005 Z.z., konkrétne
podvodu alebo mareniu spravodlivosti.
Poskytovateľ v takom prípade nezodpovedá
spoločnosti za škodu, ktorú utrpí v dôsledku
takéhoto konania Užívateľa.
7.3 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že
Poskytovateľ nezodpovedá za prípady podľa 4.3
a 7.2.
7.4 Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú
porušením VOP.
7.5 Celková zodpovednosť Poskytovateľa je
obmedzená na sumu hodnoty poskytnutej
Služby bez DPH po odpočítaní príslušného
súdneho poplatku.
7.6 Užívateľ je povinný odškodniť Poskytovateľa za
škodu, ktorú si voči nemu tretia osoba uplatnila
z dôvodu škody spôsobenej podaním návrhov
na zápis do Obchodného registra alebo z
dôvodu zneužitia osobných údajov.
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8.3 Platobné transakcie budú vykonávané
prostredníctvom poskytovateľa platobnej
brány – spoločnosti Mangopay.
8.4 Po ukončení Služby Poskytovateľ zašle
Užívateľovi faktúru s náležitosťami podľa
zákona č. 595/2003 Z.z., a to na emailovú
adresu Užívateľa uvedenú v profile Užívateľa.
8.5 Užívateľ
súhlasí
s vyhotovovaním
elektronických faktúr za poskytnutie služby
v zmysle ust. § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.
z.
Článok 9 – Reklamačný poriadok a Odstúpenie od
zmluvy
9.1 Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na
adresu sídla Poskytovateľa zapísanú v
obchodnom registri alebo na e-mailovú adresu:
info@legate.sk.
9.2 Poskytovateľ posúdi reklamáciu v zákonom
stanovených lehotách.
9.3 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne vady
služby, ktoré boli spôsobené konaním alebo
opomenutím Užívateľa.
9.4 Poskytovateľ týmto poučuje Užívateľa, že
udelením súhlasu so začatím poskytovania
Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od
zmluvy ( t. j. vykonaním platby) mu zaniká po
poskytnutí služby, resp. jej podstatnej časti
(sprístupnením predvyplnených formulárov)
právo na odstúpenie od zmluvy.
Článok 10 – Záverečné ustanovenia
10.1Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu
týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia
zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na
Webovej stránke Aplikácie.
10.2VOP ako aj všetky právne vzťahy založené VOP
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
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