Všeobecné Obchodné Podmienky
(ďalej iba „VOP“)
Tento dokument zo dňa 1.4.2021 stanovuje podmienky vzťahu medzi Lurity SK, s.r.o so sídlom
na Staré grunty 18, 84104 Bratislava, IČO: 53635663, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 151212/B, (ďalej ako „LURITY“), a
Partnerom ktorý sa zaregistroval na Stránke (ďalej iba „Partner“).
Úvod
(A) LURITY je obchodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vizuálnej reklamy s meranou
sledovanosťou prostredníctvom Stránky.
(B) Partner má záujem používať Stránku a to na základe podmienok ustanovených touto
dohodou.
(C) Partner vyjadruje súhlas s týmito podmienkami spolupráce v ich plnom rozsahu
potvrdením tejto zmluvy cez Stránku.

Definície pojmov
LURITY a Partner sa dohodli na nasledovných definíciách pojmov použitých v tejto zmluve.
„Stránka“ – súhrné označenie webstránky https://www.lurity.com a Portálu
https://portal.lurity.com
„Portál“ – webové rozhranie umožňuje zadávať a spravovať reklamné kampane, pracovať s
agentúrnym a affiliate programom a ďalšie služby súvisiace so šírením a sprostredkovaním
reklamy.
„GDPR“ – nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
„Ochrana súkromia“ – informácie o ochrane súkromia v zmysle článku 12 a nasl. GDPR sú
dostupné na https://www.lurity.com/ochrana-sukromia
„Udalosť Force majeure“ – každá vonkajšia udalosť, ktorá je mimo kontrolu LURITY, ktorú
možno od nej primerane očakávať; vrátane (nie však výlučne) vyššej vôle, stávky, výluky alebo
ďalšieho rušenia práce, vyhlásenia vojny, blokády, blesku, ohňa, zemetrasenia, búrky, záplav,
výbuchu, vládneho zásahu, vyvlastnenia, zákazu priamej intervencie, embarga, omeškania v
dostupnosti nástrojov, nemožnosti a/alebo omeškania v obdŕžaní úradného povolenia či
akýchkoľvek licencií.
„Inzercia“ – šírenie reklamy prostredníctvom reklamnej siete LURITY;
„Médium“ – sa rozumie reklamný nosič ako funkčný celok prepojených komponentov (napr.
PC, SW, LCD/LED obrazovka a príslušenstvo).
„Účet“ – virtuálny účet na Portáli.
„Registrácia“ – vytvorenie virtuálneho účtu Inzerenta na Stránke.
„Inzerent“ – subjekt, právnická alebo fyzická osoba, ktorá šíri svoju reklamu
prostredníctvom LURITY;
„Administrátor“ je pracovník LURITY poverený technickou alebo obchodnou podporou
Partnerov, schvaľovaním Inzercie a ďalších aktivít súvisiacich so správou Účtou;

„Používateľ“ je fyzická osoba s plným/obmedzeným prístupom do Účtu;
„Mediálny priestor“ – je doba počas ktorej je Médium aktívne a zobrazuje reklamy, tzv. od
začiatku otváracej doby po konca otváracej doby.

„Platobná brána“ – technické riešenie umožňujúce bezpečnú platbu za tovary a služby na cez
Stránku. Prevádzkovateľ platobnej brány na Stránke je Braintreepayments
https://www.braintreepayments.com.
„Platobný cyklus“ – platby za Inzerciu sa zpravidla realizujú pred spustením kampane
„Fakturačný cyklus“ – vyúčtovacie faktúry sú automaticky generované a zasielané systémom
LURITY po ukončenom kalendárnom mesiaci.

1.
1.1.

Registrácia účtu
Partner počas procesu registrácie povinný vyplniť nasledovné údaje:
a) Obchodný názov spoločnosti
b) Meno, priezvisko, email, heslo a mobil Používateľa, ktorý registruje Účet v mene
Partnera.

1.2.

Partner je povinný počas procesu registrácie vyzvaný na akceptáciu týchto VOP a
Ochrany súkromia. Akceptáciou týchto VOP a Ochrany súkromia vyslovuje Partner
súhlas s týmito podmienkami, dokument nadobúda platnosť a Partner získava okrem
webovej časti Stránky prístup do administračného rozhrania Stránky.

1.3.

Potvrdením týchto VOP Používateľ potvrdzuje a zaručuje sa, že je podľa platných
predpisov Slovenskej republiky a krajiny svojho občianstva alebo rezidencie,
oprávnený s LURITY uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP. Ak
Stránku používa Používateľ ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VOP
potvrdzuje a zaručuje sa, že je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať.
Pokiaľ nie je Používateľ podľa krajiny svojho občianstva alebo rezidencie plnoletý
alebo oprávnený LURITY uzavrieť zmluvu na základe týchto VOP bez súhlasu
zástupcu, potom potvrdením týchto VOP potvrdzuje a zaručuje sa, že má súhlas
zákonného alebo iného zástupcu na používanie Stránky a potvrdenie a akceptovanie
týchto VOP. Používateľ zároveň potvrdzuje a zaručujete sa, že je schopný dodržiavať
a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené
v týchto VOP.

1.4.

Prístup Používateľa do Účtu bude zabezpečený kombináciou emailu a hesla, ktorú si
Používateľ zvolí. LURITY má právo v tomto prípade overiť pravdivosť emailu adresy
zaslaním overovacieho emailu. Používateľ má možnosť vo vlastnom záujme zvýšiť
zabezpečenie Účtu prostredníctvom dvojfaktorovej autentifikácie prostredníctvom
zaslanej SMS správy od LURITY. LURITY má právo v tomto prípade overiť pravdivosť
mobilného telefónneho čísla zaslaním overovacej sms.

1.5.

Používateľ, ktorý registroval Účet Partnera získava automaticky administrátorské
práva k Účtu, ktoré mu umožňujú kompletnú správu Účtu. Tento Používateľ je ďalej
oprávnený umožniť prístup do Účtu iným Používateľom a priradiť im zodpovedajúcu
rolu. S uvedeným Partner bezvýhradne súhlasí.

1.6.

Partner svojou Registráciou súhlasí že bude zodpovedný za:
a) poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri
registrácii a v súvislosti s používaním Stránky;
b) zachovanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;
c) vykonanie všetkých opatrení na zabezpečenie ochrany svojho Účtu.

1.7.

Partner je oprávnený používať vo svojom Účte okrem svojho obchodného názvu, aj
svoje logo v podobe, v akej ho štandardne používa vo vzťahu k verejnosti, avšak len

vo formáte a rozlíšení stanovenom technickými podmienkami LURITY prístupnými na
Stránke. Logo nesmie obsahovať akékoľvek reklamné informácie (napr. slogan, odkaz
na zľavovú akciu atď.), prípadne grafické označenie rovnaké alebo podobné s
označením používaným LURITY. Partner nie je oprávnený použiť ako svoje logo na
Stránke také označenie, ku ktorým nevlastní práva alebo ktoré by mohli zasahovať do
práv tretích osôb k označeniam. Partner nesie plnú zodpovednosť za škodu
spôsobenú použitím označenia v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
LURITY si vyhradzuje právo z podnikateľského účtu Partnera odstrániť akékoľvek
logo, a to aj bez uvedenia dôvodu.
1.8.

LURITY je oprávnený ale nie povinný overiť pravdivosť údajov v Účte z verejne
dostupných zdrojov alebo v rámci overenia Partnera telefonicky/emailom
kontaktovať.

1.9.

Partner je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje zadané v rámci
podnikateľského účtu neustále aktuálne. V prípade porušenia tejto povinnosti môže
dochádzať ku zmäteniu alebo klamaniu koncových zákazníkov.

1.10.

Partner zodpovedá za správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov, ktoré uvedie pri
registrácií alebo následne vyplní/zmení cez Portál. LURITY sa bude na správnosť
týchto údajov spoliehať. LURITY nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli
v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo nepravdivých osobných alebo iných
údajov. V prípade ak v dôsledku uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých osobných
alebo iných údajov zo strany Partnera vznikne škoda akejkoľvek Partnerovi, LURITY
alebo tretej osobe, je za túto škodu zodpovedný iba Partner. V prípade ak bude
LURITY v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo nepravdivých údajov uložená
povinnosť nahradiť škodu tretej osobe, Partner sa zaväzuje LURITY v plnom rozsahu
nahradiť všetky s tým súvisiace výdavky, vrátane prostriedkov potrebných na náhradu
škody tretej osobe.

1.11.

Pokiaľ Partner umožní ďalším Používateľom používať svoj Účet, zodpovedá za to, že
sa takéto tretie osoby budú pri používaní Stránky riadiť týmito VOP. Porušenie týchto
VOP týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto VOP Partnerom. LURITY
nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by mohli Partnerovi vzniknúť v súvislosti
s úkonmi Používateľa alebo tretích osôb na jeho Účte.

1.12.

LURITY nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Používateľovi alebo Partnerovi
v súvislosti s narušením bezpečnosti Účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba
neoprávnene získala prístup k Účtu.

2.

Platobné podmienky

2.1.

Partner je pred začiatkom využívania služieb LURITY povinný zadať údaje o platobnej
karte cez Stránku do Platobnej brány. LURITY má právou overiť platnosť platobnej
karty zrealizovaním mikro-platby.

2.2.

Partner je povinný za využívanie služieb LURITY v riadnom Platobnom cykle alebo pri
dosiahnutí Transakčného limitu.

2.3.

Partner rozumie a súhlasí, že pri nezrealizovaní platby z akejkoľvek príčiny sú všetky
služby LURITY pre Partnera dočasne prerušené až do úspešného zrealizovania
platby.

3.
3.1.

Práva a povinnosti partnera
Partner sa pri používaní Stránky zaväzuje:
a) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Stránky
obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci,
obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;
b) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Stránky obsah
obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Používateľa alebo
Partnera ak nemá na takéto použitie súhlas danej osoby;
c) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Stránky
akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je
narušiť alebo znemožniť používanie Stránky alebo akéhokoľvek iného softvéru
alebo hardvéru;
d) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Stránky
zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl
u ostatných užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;
e) používať Stránky výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VOP a/alebo
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
f) ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne
Stránku alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu LURITY (napr. ako „cloud
computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Stránky
akokoľvek nezaťažiť;

3.2.

Partner nie je oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Stránky a snažiť sa o ich
spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. Stránka nie je poskytovaná
pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

3.3.

Partner zodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý do Stránky poskytnú; zodpovedajú
najmä za to, že k takému obsahu majú právo, ktoré ich oprávňuje takýto obsah na
Stránku nahrať. Všetky práva Partnera k takémuto obsahu zostávajú zachované
(vrátane práv duševného vlastníctva). LURITY si vyhradzuje právo podľa vlastného
uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý bude na Stránku pridaný.

3.4.

Partner udeľuje LURITY nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu na Stránku
nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na
použitie takéhoto obsahu za účelom na aký ho Partner na Stránku umiestnil (napr.
šírenie Inzercie, umiestnenie hodnotenia/referencie od Partnera na Stránke, atď).
Partner súhlasí, že LURITY je oprávnený v rozsahu podľa predchádzajúcej vety
licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa
predchádzajúcej vety.

3.5.

V prípade ak akýkoľvek obsah umiestnený na Stránke alebo Reklamných
obrazovkách porušuje práva tretích strán, prípadne Partnera, môže sa osoba
domnievajúca sa že jej práva boli porušené túto skutočnosť oznámiť LURITY a žiadať
odstránenie takéhoto obsahu zo Stránky alebo Reklamnej obrazovky. LURITY nie je
povinný vyhovieť žiadosti ak:
a) Sťažovateľ nepredloží všetky svoje identifikačné údaje alebo identifikačné údaje
vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, vrátane kontaktných údajov;
b) Sťažovateľ dostatočne vierohodne nepreukáže, že on alebo osoba, ktorú
zastupuje, je vlastníkom alebo držiteľom práv k obsahu;
c) Sťažovateľ dostatočne presne neidentifikuje obsah, ktorý porušuje jeho práva
alebo práva osoby ktorú zastupuje;
d) Sťažovateľ nepredloží ním podpísané vyhlásenie, že podľa jeho najlepšieho
vedomia obsah, ktorý žiada stiahnuť alebo obmedziť porušuje jeho práva alebo
práva osoby ktorú zastupuje a že nahradí LURITYovi akúkoľvek škodu a náklady,
ktoré môžu v dôsledku toho, že žiadosti bude vyhovené vzniknúť;
e) Sťažovateľ nepredloží písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje,
že je oprávnený zastupovať osobu, o ktorej tvrdí že je držiteľom alebo vlastníkom
práv, ktoré sú porušované.

3.6.

V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto dohody znáša Partner všetky
náklady a nároky na škodu spojené s takýmto porušením (vrátane, avšak nie výlučne,
poplatkov spojených s právnym zastúpením).

4.

Práva a povinnosti LURITY

4.1.

LURITY nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Účtu.

4.2.

LURITY má právo dočasne alebo trvalo odstrániť akúkoľvek informáciu vloženú
Partnerom na Stránku a to aj bez uvedenia dôvodu, predovšetkým ale v prípade, že
nadobudne podozrenie o jej protiprávnej povahe alebo o jej rozpore s týmito VOP.

4.3.

LURITY je oprávnený viesť databázu Partnerov a Používateľov, obsahujúcu ich
identifikáciu, kontaktné údaje, zoznam produktov, zoznam a štatistiky Médií a tieto
zobrazovať na Stránke aj po vymazaní Účtu alebo po ukončení zmluvného vzťahu s

Partnerom z akéhokoľvek dôvodu. Tým nie sú dotknuté povinnosti LURITY v oblasti
ochrany osobných údajov v zmysle Ochrany súkromia.
4.4.

LURITY je okrem prípadov uvedených vyššie v tých VOP oprávnený dočasne alebo aj
trvalo zablokovať alebo úplne zrušiť Účet v prípade porušenia (alebo podozrenia na
porušenie) akýchkoľvek povinností stanovených týmito VOP, najmä však porušenia
nasledovných podmienok:
a) porušenie zákazu vedenia podvodného podnikateľského alebo osobného účtu;
b) porušovanie predpisov na ochranu spotrebiteľa zo strany Partnera;
c) porušenie povinnosti vykonávať aktualizáciu identifikačných a kontaktných
údajov;
d) porušovanie pravidiel iných programov prevádzkovaných LURITY, ku ktorým
Partner pristúpil;

4.5.

Po zablokovaní alebo zrušení je Partnerovi zamedzený prístup k tomuto Účtu,
súborom alebo inému obsahu Účtu. LURITY nemá povinnosť odstrániť zo servera
kópie súborov a iného obsahu Účtu a LURITY ani nemá povinnosť sprístupniť
Partnerovi obsah Účtu.

4.6.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia činnosti Stránky môže byť Účet zablokovaný
alebo zrušený a Partnerovi môže byť zamedzený prístup k tomuto Účtu, súborom
a inému obsahu Účtu.

4.7.

LURITY, jeho riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom
prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody
(vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania
Stránky, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Stránky,
nemožnosti používať Stránku, zmeny alebo zablokovania Stránky a to i v prípade, že
boli na túto skutočnosť upozornení.

4.8.

LURITY má povinnosť všetky dotknuté osoby riadne informovať o spracúvaní ich
osobných údajov o Ochrane súkromia.

4.9.

Partner týmto dáva LURITY výslovný súhlas s tým, aby v prípade akejkoľvek kontroly
zo strany orgánov verejnej moci mohol poskytnúť orgánom verejnej moci všetky
a akékoľvek dokumenty, údaje a iné informácie, ktoré mu boli Partnerov sprístupnené.
Sprístupnením informácií, údajov a dokumentov sa rozumie aj ich nahranie na
Stránku.

4.10.

LURITY zároveň nie je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách o obchodnom
vzťahu medzi LURITY, Používateľom a Partnerom, v prípade, ak by nesprístupnením
informácií mohlo dôjsť k ohrozeniu dobrého mena LURITY.

5.

Dohoda o funkčnosti

5.1.

LURITY neručí za to, že Stránka bude fungovať vždy včas, bez prerušenia a bez chýb,
že prípadné chyby Stránky budú odstránené včas a riadne a neposkytuje ani záruku
za akosť Stránky.

5.2.

LURITY ponúkne Partnerovi adekvátnu technickú pomoc, pokiaľ si to vyžaduje práca
v Inzertnom rozhraní. LURITY sa bude snažiť vyriešiť takýto technický problém čo
najskôr.

5.3.

LURITY odmieta všetky záruky a prehlásenia (výslovné alebo implicitné) vo vzťahu k
Stránke, k programu a/alebo k online poskytovateľom, zahrňujúc bez obmedzenia
akékoľvek záruky alebo zastúpenie vo vzťahu k:
a) vhodnosti pre daný účel,
b) vírusom a iným škodlivým komponentom,
c) porušenia práv tretích strán,
d) obchodným akostiam.

5.4.

LURITY nezodpovedá Partnerovi za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu
Partnerovi vzniknúť v súvislosti s využívaním Inzertného rozhrania alebo v súvislosti
s pochybením (opomenutím) LURITY pri plnení povinností podľa tejto zmluvy. Za
stratu alebo škodu sa považuje aj strata na zisku, vynaložené náklady, predpokladané
úspory, poškodenie dobrej povesti, strata dát, nepriama, následná alebo osobitná
strata či škoda, a to bez ohľadu na to, či tieto boli predvídateľné LURITY, ako aj bez
ohľadu na to, či LURITY bola upozornená na možnosť vzniku takejto straty či škody.

6.
6.1.

Duševné vlastníctvo
Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv
duševného vlastníctva k Stránke a akejkoľvek jeho časti, obsahu Stránky, ochranným
známkam a logám Stránky je výlučne LURITY.

6.2.

Akceptovaním týchto VOP a používaním Stránky Partner nenadobúda akékoľvek
majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Stránke (najmä nie právo
upravovať, meniť, zasahovať do k Stránky, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené
diela, vytvárať kópie Stránky, Stránku alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.).
Stránka a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov,
rozhraní a iných súčastí Stránky sú chránené podľa práva Slovenskej republiky
a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie
Stránky inak ako v súlade s týmito VOP vyžaduje písomný súhlas LURITY. Partner nie
je oprávnený bez súhlasu LURITY používať obchodné značky alebo logá LURITY ani
používať iné grafické prvky LURITY.

6.3.

Každá strana si ponecháva všetky práva, nároky a podiely na svojom mene, logu,
ochranných známkach, servisných značkách, autorských právach, patentov,
patentových funkciách a patentových technológiách. S výnimkou prípadov výslovne

ustanovených v tejto dohode, nebude ani jedna zo strán kopírovať, distribuovať,
reprodukovať alebo inak používať tieto materiály.
6.4.

Ak partner prostredníctvom Stránky odovzdal LURITY svoje hodnotenie spokojnosti,
dovoľuje zároveň LURITY používať Partnerove obchodné známky a obchodné meno
na Stránke ako svoju referenciu.

6.5.

LURITY týmto záväzne prehlasuje, že vlastní všetky práva a licencie nutné k splneniu
povinností LURITY podľa tejto zmluvy a povoľuje Partnerovi zobrazenie informácií a
materiálov, ktoré boli Partnerovi poskytnuté alebo sprístupnené na základe tejto
zmluvy.

7.
7.1.

Dôverné informácie
V priebehu i po ukončení tejto zmluvy musí Partner:
a) Udržiavať Dôverné informácie v tajnosti a nesprístupniť ich žiadnym tretím
stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu LURITY.
b) Sprístupniť Dôverné informácie len zamestnancom a dodávateľom, ktorých
spoluúčasť je pri plnení tejto zmluvy výslovne nevyhnutná. Takéto osoby však
musia byť zaviazané písomným sľubom mlčanlivosti.
c)

Zaviesť a udržovať primerané bezpečnostné opatrenia slúžiace na ochranu
Dôverných informácií pred neoprávneným prístupom alebo použitím.

d) Bezodkladne informovať LURITY o akomkoľvek podozrení alebo skutočnom
neoprávnenom použití, kopírovaní alebo vyzradení Dôverných informácií. Partner
je povinný poskytnúť LURITY akúkoľvek pomoc, o ktorú LURITY požiada v
súvislosti s krokmi alebo postupmi, ktoré príjme ako dôsledok takéhoto
porušenia.
e) Nekopírovať Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
LURITY. Po vydaní súhlasu musí Partner označiť všetky kópie ako „Dôverne“. Ak
sa na Dôverných informáciách objaví upozornenie o vlastníckych právach alebo
dôvernosti, Partner je povinný zabezpečiť, aby bolo toto upozornenie zobrazené aj
na všetkých vytvorených kópiách.
f) Používať Dôverné informácie len pre účely plnenia svojich povinností podľa tejto
zmluvy.
g) Ak je Partner zo zákona povinný zverejniť Dôverné informácie, Partner je povinný
bezodkladne informovať o tejto skutočnosti LURITY. Ak LURITY odôvodnene bráni
či odmieta vyhovieť úradnej požiadavke na zverejnenie Dôverných informácií,
Partner sa zaväzuje poskytnúť LURITY náležitú pomoc.
8.

Ukončenie zmluvy

8.1.

Obe strany môžu ukončiť túto dohodu kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Zmluva
zanikne po uplynutí siedmych (7) dní od oznámenia tejto skutočnosti druhej strane. V
prípade ukončenia tejto zmluvy zo strany Partnera sa všetky pohľadávky zo strany
Partnera voči LURITY stávajú okamžite splatné.

8.2.

LURITY môže ukončiť túto dohodu s okamžitou platnosťou pokiaľ:
a) Partner poruší akékoľvek ustanovenie tejto dohody a nezabezpečí nápravu
porušenia do dvoch dní od doručenia oznámenia LURITY, v ktorom sa špecifikuje
porušenie a žiada jeho náprava.
b) Partner poruší túto dohodu, pričom porušenie nemôže byť napravené.
c) Partner poruší túto dohodu spôsobom, ktorý negatívne ovplyvní schopnosť
LURITY dosiahnuť zisk alebo poškodí dobré meno LURITY alebo dodávateľa
LURITY.
d) Partner podnikne akýkoľvek krok smerujúci k vymenovaniu správcu konkurznej
podstaty, likvidátora, dočasného likvidátora alebo inej osoby na pozíciu, ktorá
takejto osobe umožní čo i len čiastočne disponovať s Partnerovými aktívami či
podnikom.
e) Partner bude neaktívny po dobu dvanástich (12) po sebe nasledujúcich mesiacov.
f) Existuje dôvodne podozrenie, že Partner sa dopustil podvodu.

9.
9.1.

Zmeny
LURITY môže pozmeniť túto dohodu kedykoľvek s okamžitou platnosťou tým, že
uverejní novú dohodu (VOP) na nižšie uvedenej webovej adrese. Partner je zaviazaný
novými podmienkami v momente ich zverejnenia. V prípade, že Partner nesúhlasí so
znením nových podmienok, má právo ukončiť zmluvu v súlade s článkom 8. Zmluva
(VOP) a jej zmeny budú zverejnené na Stránke.

10.
10.1.

Všeobecné ustanovenia
Partner a LURITY sa dohodli, že Partner sa považuje za nezávislú spooločnosť pre
všetky právne účely. Partner je výlučne zodpovedný za splnenie vlastných daňových
či poistných povinností, náhradu odmeny svojim pracovníkom, a za všetky ďalšie veci
súvisiace s aktivitami podľa tejto zmluvy.

10.2.

Partner rozumie a súhlasí, že táto spolupráca nie je exkluzívna. LURITY si vyhradzuje
právo spolupracovať s ďalšími partnermi z rovnakej oblasti ako je Partner.

10.3.

Táto dohoda sa riadi, vykladá a vymáha v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky. Každá z týchto strán sa neodvolateľne podrobuje príslušnosti súdu na
Slovensku.

10.4.

Práva a povinnosti z tejto dohody sú neprevoditeľné bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej strany s výnimkami vyplývajúcimi zo zákona. Akékoľvek

postúpenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany sa považuje za
neplatné.

