Podmienky používania portalu iKid
Podľa týchto Podmienok používania sa spravuje Vaše (ďalej len „Vy“ alebo
„používateľ“) používanie webovej stránky competition.ikid.sk (ďalej len „Webová
stránka“) aVaše vzťahy s občianskym združením iKid o.z., so sídlom Prievozská
16633/4, 821 09 Bratislava, IČO: 42 271 487 (ďalej len „iKid“ alebo „my“) založeným
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pozorne si prosím prečítajte tieto
podmienky (ďalej len „Podmienky“). Pokiaľ s týmito Podmienkami nesúhlasíte, prosím,
neregistrujte sa a nepoužívajte túto Webovú stránku. Akékoľvek otázky ohľadom
Podmienok adresujte na info@ikid.sk.
Hlavným cieľom občianskeho združenia iKid o.z. je podporovať deti, mladých ľudí, učiteľov
a školy v poskytovaní a sprostredkovaní vzdelávania v oblasti inovácií, podnikania a
realizácie inovatívnych projektov. Prostredníctvom neformálneho a zážitkového vzdelávania
napomáha všestrannému rozvoju osobnosti a vedomostnej a vzdelanostnej úrovne detí,
mládeže a pedagogických pracovníkov. V dlhodobom horizonte je jeho cieľom prispievať k
zlepšeniu podnikateľského prostredia, najmä z hľadiska propagovania princípov etického
podnikania a zvyšovať tak inovačný potenciál Slovenska.
Deťom ponúkame možnosť zrealizovať svoj podnikateľský nápad pod vedením mentora z
podnikateľského prostredia.
Používaním Webovej stránky súhlasíte a ste viazaný týmito Podmienkami, bez ohľadu na to,
či ste alebo nie ste registrovaný na Webovej stránke. Ak si prajete registrovať sa na Webovej
stránke, prosím, prečítajte prečítajte si tieto Podmienky a vyjadrite svoj súhlas podľa pokynov
v registračnom procese.
Podmienky ustanovujú právne záväzné podmienky používania Webovej stránky.
Vyhradzujeme si právo meniť tieto Podmienky zo zákonných dôvodov alebo zdôvodu
umožnenia riadneho fungovania Webovej stránky. Akékoľvek zmeny Vám budú zaslané na
Váš email uvedený pri registrácii alebo prostredníctvom vhodného oznámenia zverejneného
na Webovej stránke. Zmeny budú účinné okamžite po zaslaní alebo zverejnení oznámenia. V
prípade ak nesúhlasíte s novými Podmienkami, prosím nepoužívajte ďalej Webovú stránku.
Pokračovaním používania tejto Webovej stránky po dátume účinnosti zmien, súhlasíte a ste
viazaný novými Podmienkami.
Tieto Podmienky zahŕňajú pravidlá pre používanie Webovej stránky, Vaše práva, povinnosti a
obmedzenia týkajúce sa používania Webovej stránky a pravidiel na ochranu súkromia
Prosím, dávajte si pozor čo píšete, rozprávate, nahrávate, alebo zverejňujete na Webovej
stránke alebo na nami organizovaných podujatiach. Akékoľvek správy, fotky, videá, súbory,
dokumenty, práce, profily alebo čokoľvek iné (ďalej len „Obsah“), ktorý zverejníte nesmie
obsahovať nahotu, násilie alebo byť urážlivý, nesmie obsahovať kohokoľvek identifikačné
doklady alebo citlivé finančné alebo osobné informácie a nepreberáme žiadnu zodpovednosť
za takýto Obsah. Obsah poskytovaný ostatnými používateľmi môže obsahovať nepresné,
nevhodné alebo urážlivé materiály, produkty alebo služby a za takýto Obsah nenesieme
žiadnu zodpovednosť.
Na základe vlastného uváženia si vyhradzujeme právo odmietnuť, nezverejniť alebo odstrániť
akýkoľvek Obsah, alebo zamietnuť, obmedziť, prerušiť alebo ukončiť prístup kedykoľvek k
celej alebo len časti tejto Webovej stránky, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, s
alebo bez predchádzajúceho oznámenia a súhlasíte, že nenesieme žiadnu zodpovednosť
akokoľvek súvisiacu s týmto konaním. Vyhradzujeme si právo odmietnuť Vašu registráciu na
tejto Webovej stránke z akéhokoľvek dôvodu. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom Vašej
registračnej žiadosti, môžete ich adresovať na info@ikid.sk.
Ak bol Váš prístup k tejto Webovej stránke zamietnutý, nemáte právo sa opätovne registrovať
bez nášho povolenia.

Kedykoľvek a z akéhokoľvek naliehavého dôvodu môžete požiadať o zrušenie Vašej
registrácie.
Zúčastnením sa na akejkoľvek online alebo offline udalosti, ktorú organizujeme, súhlasíte, že
sa zdržíte konania, ktoré by viedlo k stratám, škode, vzniku práv, nárokov a konaní
akéhokoľvek druhu, vrátane, nie však výlučne k ublíženiu na zdraví, smrti, škode na majetku.
Zároveň súhlasíte, že nahradíte všetku škodu ktorú ste priamo alebo nepriamo spôsobili alebo
ktorá vznikla v súvislosti s Vašou účasťou na akejkoľvek online alebo offline udalosti, ktorú
organizujeme.
1) Pravidlá ochrany súkromia
Registráciou na Webovej stránke nám udeľujete súhlas poskytnúť Vaše osobné údaje, a to
meno, priezvisko, email, telefónne číslo mentorom z podnikateľského prostredia v prípade, že
nás o to požiadate a zároveň súhlasíte s tým, aby Vás títo mentori z podnikateľského
prostredia kontaktovali na Vašom emaile alebo telefónnom čísle. Ak viac nechcete byť
kontaktovaný mentormi z podnikateľského prostredia, prosím kontaktujte nás na
info@ikid.sk.
Ak Vás budú mentori z podnikateľského prostredia kontaktovať aj naďalej, beriete na
vedomie a súhlasíte, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za správanie takýchto tretích osôb.
2) Vaše správanie
Ste výlučne zodpovedný za Vaše správanie a komunikáciu stretími osobami. Rozumiete, že
nepreverujeme, ani sa nepokúšame preverovať vyjadrenia tretích osôb. Neposkytujeme žiadne
vyhlásenia a záruky za správanie tretích osôb.
Nie sme zodpovední za žiadnu ujmu, priamu, nepriamu, všeobecnú, špeciálnu, následnú alebo
náhodnú vznikajúcu zo alebo vzťahujúcu sa na konanie akejkoľvek tretej osoby v spojení s
používaním Webovej stránky alebo akúkoľvek inú ujmu vyplývajúcu z komunikácie alebo
stretnutia s iným registrovaným používateľom Webovej stránky alebo osôb, s ktorými ste sa
stretli prostredníctvom tejto Webovej stránky.
3) Heslo a bezpečnosť
Po registrácii na Webovej stránke, Vám bude zaslané heslo alebo budete požiadaný o
vytvorenie hesla a/alebo o zmenu hesla. V snahe predísť podvodom, musíte uchovávať heslo
v tajnosti a nesmiete ho vyzradiť alebo zdieľať s akoukoľvek inou osobou. Taktiež nesmiete
sprístupniť účet akejkoľvek inej osobe alebo urobiť čokoľvek, čo by ohrozilo bezpečnosť
Vášho účtu. Ak sa dozviete alebo máte podozrenie, že niekto iný pozná Vaše heslo alebo
neoprávnená osoba má prístup k Vášmu účtu, mali by ste nám to okamžite oznámiť na
info@ikid.sk.
4) Spôsobilosť
Vyhradzujeme si právo prerušiť alebo zamedziť prístup k tejto Webovej stránke kedykoľvek a
akémukoľvek používateľovi, s alebo bez upozornenia alebo dôvodu. V prípade vymazania
Vášho účtu, prosím, berte na vedomie, že prídete o všetok Obsah, ktorý máte na Webovej
stránke a my nie sme povinní Vám ho poskytnúť, ani vydať Vám z neho kópiu. Používaním
Webovej stránky vyhlasujete a zaručujete sa, že všetky údaje poskytnuté pri registrácii sú
pravdivé a presné a zaväzujete sa zachovávať presnosť týchto údajov.
Prehlasujete, že ste dosiahli vek 18 rokov a viac, alebo Webovú stránku používate výlučne so
súhlasom a pod dohľadom Vášho zákonného zástupcu, a Vaše používanie Webovej stránky
neporušuje žiaden platný a účinný právny predpis. V prípade nesprávneho uvedenia Vášho
veku, môže byť Váš účet bez varovania vymazaný. Váš účet slúži výlučne pre osobné
používanie a nie ste oprávnený udeliť oprávnenie na používanie Vášho účtu inej osobe. Ste
výlučne zodpovedný za všetok Obsah, ktorý zverejníte alebo nahráte na Webovej stránke.
5) Platnosť a účinnosť
Tieto Podmienky sú platné a účinné počas Vášho používania Webovej stránky. Kedykoľvek
môžete požiadať o ukončenie vašej registrácie prostredníctvom emailu na info@ikid.sk. Sme
oprávnení ukončiť Vašu registráciu z akéhokoľvek dôvodu, s alebo bez uvedenia dôvodu, s
alebo bez oznámenia s okamžitou účinnosťou.

6) Nekomerčné používanie
Webovú stránku môžete používať len na osobné účely. Webovú stránku môžete používať len
na tie komerčné účely, ktoré sme schválili.
7) Duševné vlastníctvo
Obsah Webovej stránky je chránený prostredníctvom autorských práv, ochrannými
známkami, právami k databáze a inými právami duševného vlastníctva. Ste oprávnený načítať
a zobraziť obsah Webovej stránky na monitore, uchovať taký obsah v elektronickej forme na
disku (ale nie na žiadnom serveri alebo inom zálohovacom zariadení pripojeného k sieti)
alebo vytlačiť jednu (1) kópiu takéhoto obsahu pre vlastné osobné účely, nekomerčné
použitie, za predpokladu, že budú zachované všetky autorské a vlastnícke práva. Nesmiete
inak reprodukovať, upravovať, kopírovať alebo distribuovať alebo používať na komerčné
účely alebo nechať niekoho iného reprodukovať, upravovať, kopírovať alebo distribuovať
alebo používať na komerčné účely akýkoľvek z materiálov alebo Obsahu na Webovej stránke
bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
8) Zverejnený Obsah na Webovej stránke
1. a) Rozumiete a súhlasíte, že môžeme vymazať akýkoľvek Obsah, ktorý podľa nášho
vlastného úsudku porušuje tieto Podmienky alebo môže byť urážlivý, nezákonný
alebo porušujúci práva, spôsobujúci škodu alebo ohrozujúci bezpečnosť kohokoľvek.
2. b) Ste výlučne zodpovedný za Obsah, ktorý zverejňujete na Webovej stránke alebo
posielate akýmkoľvek osobám. Prehlasujete, že Obsah, ktorý zverejňujete na Webovej
stránke neporušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby.
3. c) Zverejnením akéhokoľvek Obsahu vo verejných častiach Webovej stránky:
i)

súhlasíte s udelením celosvetového, bezplatného, trvalého, nevýhradného práva a
licencie (vrátane akýchkoľvek duševných práv alebo ostatných nevyhnutných
práv) sieťovému editorovi na používanie, zobrazovanie, reprodukovanie,
upravovanie, prispôsobovanie, publikovanie, distribuovanie, vykonávanie,
propagovanie, archivovanie, prekladanie a vytváranie odvodených diel a zostáv v
celku alebo sčasti. Licencia sa uplatňuje s prihliadnutím na formu, médium,
technológiu známu v dobe poskytnutia alebo vyvinutú neskôr;

ii)

ii) prehlasujete, že máte všetky majetkové, osobnostné a iné práva, ktoré môžu
byť nevyhnutné na udelenie licencie sieťovému editorovi špecifikovanú v tomto
odseku;

iii)

beriete na vedomie a súhlasíte, že sieťový editor má právo (nie však povinnosť),
podľa zváženia sieťového editora, odmietnuť zverejniť, odstrániť alebo
zablokovať prístup k akémukoľvek Vami poskytnutému Obsahu kedykoľvek a z
akéhokoľvek dôvodu, s alebo bez oznámenia, s alebo bez dôvodu.

4. d) Vyhradzujeme si právo vyšetriť a podniknúť príslušné právne kroky na základe
vlastného uváženia proti tomu, kto zverejní alebo poskytne prostredníctvom Webovej
stránky nezákonný alebo zakázaný Obsah. Nezákonným alebo zakázaným Obsahom
na Webovej stránke je, najmä, nie však výlučne taký Obsah, ktorý:
1. i) je zjavne urážlivý a propaguje rasizmus, náboženský fanatizmus, nenávisť
alebo fyzické násilie akéhokoľvek druhu namiereného proti akejkoľvek
skupine alebo jednotlivcovi;
2. ii) obťažuje alebo obhajuje obťažovanie inej osoby;
3. iii) zahŕňa prenos „junk mail“, „reťazových listov“ alebo nevyžiadaných
hromadných správ alebo „spamovanie“;
4. iv) propaguje informácie, o ktorých viete, že sú nepravdivé alebo
zavádzajúce alebo propaguje nezákonné aktivity alebo správanie, ktoré je
urážlivé, výhražné, obscénne, hanlivé alebo ohováračské;
5. v) propaguje nezákonné alebo neoprávnené kopírovanie autorsky chránených
diel, ako je napríklad poskytovanie pirátskych počítačových programov alebo

odkazov k nim, poskytovanie informácií na obchádzanie nainštalovaných
zariadení na ochranu proti kopírovaniu alebo poskytovanie pirátskej hudby
alebo videí alebo odkazov na pirátske hudobné alebo video súbory;
6. vi) obsahuje stránky s obmedzeným prístupom alebo heslom chránené
stránky alebo skryté stránky alebo obrázky;
7. vii) poskytuje materiál, ktorý zobrazuje osoby mladšie ako 18 rokov veku v
sexuálnom alebo násilnom kontexte;
8. viii) poskytuje pomocné informácie o nezákonnej činnosti ako je vytvorenie
alebo kupovanie nezákonnej zbrane, porušovanie niekoho súkromia alebo
poskytovanie alebo vytváranie počítačových vírusov;
9. ix) nabádajú na získanie hesiel alebo osobných identifikačných údajov pre
komerčné alebo nezákonné účely od ostatných používateľov; alebo
10. x) zahŕňa komerčné aktivity a/alebo predaj bez nášho predchádzajúceho
písomného súhlasu, napr. súťaží, stávky, barter, reklamu, alebo pyramídové
schémy.
5. e) Nemôžete zverejňovať alebo pridávať Obsah, ktorý porušuje práva iných osôb
alebo inak porušuje právne predpisy.
6. f) Je zakázané vydávať sa za iného používateľa alebo osobu, ktorá nie je používateľ.
7. g) Nesmiete ani vyžadovať ani používať účet, používateľské meno alebo heslo iného
používateľa ani nesmiete oznámiť Vaše heslo žiadnej tretej osobe alebo povoliť tretej
osobe prístup k Vášmu účtu.
8. h) Nesmiete predávať ani inak prevádzať Váš účet.
9. i) Nesmiete nahrávať vírusy alebo iné škodlivé kódy na Webovú stránku.
10. j) Ste povinný sa zdržať akýchkoľvek činností, ktoré by mohli uľahčiť alebo podporiť
akékoľvek porušenie týchto Podmienok.
11. k) Ak ste vývojár alebo operátor Webovej stránky, okrem všetkých podmienok
stanovených v týchto Podmienkach, beriete na vedomie a súhlasíte, že:
i) ste výlučne zodpovedný za Vaše aplikácie a ich Obsah;
ii) nebudete používať, zobrazovať, zdieľať alebo prevádzať údaje používateľov v rozpore s
týmito Podmienkami;
iii) odstránite všetky údaje týkajúce sa používateľa, ktoré ste od nás dostali, ak o to
používateľ požiada bez ohľadu na formu takej žiadosti;
iv) nebudete poskytovať údaje týkajúce sa používateľa, ktoré od nás dostali na reklamné
alebo propagačné účely;
v) nebudete prevádzať priamo alebo nepriamo údaje, ktoré ste od nás dostali akejkoľvek
reklamnej spoločnosti, dátovému sprostredkovateľovi, alebo žiadnej inej spoločnosti
pôsobiacej v oblasti reklamy;
vi) nebudete predávať alebo inak disponovať s údajmi používateľov;
vii) môžeme požadovať, aby ste zmazali údaje používateľa alebo iný Obsah, ak ho používate
spôsobom, ktorý v zmysle nášho posúdenia je v rozpore s očakávaniami používateľov;
viii) vyhradzujeme si právo obmedziť Váš prístup k údajom a obsahu;
ix) uľahčíte používateľom odstrániť, odpojiť sa alebo zrušiť registráciu z Vašej aplikácie;
x) uľahčíte používateľom prístup k Vám. Sme oprávnení zdieľať Vaše emailové adresy s
používateľmi a inými osobami, ktoré vyhlasujú, že ste porušili alebo inak zasiahli do ich práv.
Poskytnete zákaznícku podporu na Vaše aplikácie;
xi) nebudete nikomu predávať, prevádzať alebo poskytovať sublicencie na náš kód, API,
alebo iné nástroje;

xii) za cieľom ubezpečenia, že Vaše aplikácie sú bezpečné pre používateľov ich môžeme
skontrolovať;
xiii) môžeme vytvárať aplikácie, ktoré ponúkajú podobné funkcie a služby alebo konkurujú
Vašim aplikáciám.
9) Ochrana autorských práv
Nesmiete v žiadnom prípade prispievať, distribuovať alebo rozmnožovať materiály chránené
autorskými právami, ochrannými známkami alebo inými vlastníckymi právami bez získania
predchádzajúceho, písomného súhlasu od majiteľa týchto práv. V prípade, že Vy alebo tretia
osoba používajúca Váš účet, poruší túto povinnosť a spôsobí škody na právach alebo
duševnom vlastníctve inej osoby, nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie
Vašich práv alebo práv tretej osoby vyplývajúcich z duševného vlastníctva. Bez obmedzenia
vyššie uvedeného, ak si myslíte, že Vaše dielo bolo skopírované alebo zverejnené na Webovej
stránke spôsobom, ktorý zakladá porušenie autorských práv, prosím poskytnite na emailovú
adresu info@ikid.sk nasledovné informácie: elektronický alebo vlastnoručný podpis osoby
oprávnenej konať v mene majiteľa autorských práv, popis diela chráneného autorskými
právami, o ktorom vyhlasujete, že bolo porušené, popis a umiestnenie porušenia na Webovej
stránke, ktoré namietate, Vašu adresu, telefónne číslo a emailovú adresu.
10) Súhlasy
Registráciou na Webovej stránke v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “zákon o ochrane osobných
údajoch “) udeľujete súhlas na spracúvanie svojich alebo osobných údajov dieťaťa, ktorého
ste zákonným zástupcom občianskemu združeniu iKid o.z., so sídlom Prievozská 16633/4
821 09 Bratislava, IČO: 42 271 487, (i) za účelom registrácie na Webovej stránke, evidencie
osôb, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách a projektoch organizovaných iKid o.z., na propagáciu
činností iKid o.z. a na vykonanie akýchkoľvek ďalších úkonov súvisiacich s Vašou účasťou
na aktivitách a projektoch organizovaných iKid o.z. (ii) v nasledovnom rozsahu: meno,
priezvisko, dátum narodenia, trieda, fotografia, video záznam osoby, e-mailová adresa, (iii) do
31. decembra 2025.
Registráciou na Webovej stránke v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov udeľujete súhlas na vyhotovenie a použitie fotografií
alebo video záznamov Vás alebo dieťaťa, ktorého ste zákonným zástupcom občianskemu
združeniu iKid o.z., so sídlom Prievozská 16633/4 821 09 Bratislava, IČO: 42 271 487, za
účelom ich zverejnenia (i) na Webovej stránke, (ii) webovej stránke ww.kpmg.sk, (iii) na
sociálnych sieťach ato najmä, nie však výlučne na www.facebook.com, alebo (iv) na našich
propagačných materiáloch do 31. decembra 2025.
11) Marketing
Ak ste partnerom alebo podporovateľom iKid, beriete na vedomie a súhlasíte, že:

1. i) zmarketingových, propagačných alebo obchodných dôvodov môže mať iKid

záujem na uverejnení informácie, že ste partnerom alebo podporovateľom iKid. V
takomto prípade je iKid oprávnené zverejniť Vaše meno a všeobecný charakter alebo
druh spolupráce a akékoľvek detaily, ktoré sú verejne známe.

2. ii) z marketingových dôvodov môže iKid verejne alebo interne uverejniť a citovať
informácie získané zo spätnej väzby od partnerov alebo podporovateľov na
spoluprácu. V takomto prípade je iKid oprávnené zverejniť Vaše meno, fotografiu,
logo avšeobecný charakter alebo druh spolupráce.
12) Spory medzi používateľmi
Ste výlučne zodpovedný za Vaše správanie sa k ostatným používateľom. Vyhradzujeme si
právo, nie však povinnosť, sledovať spory medzi Vami a ostatnými používateľmi.
13) Vyhlásenia
Nenesieme zodpovednosť za žiaden nesprávny, nepresný alebo nezákonný Obsah zverejnený
na Webovej stránke používateľmi Webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za
konanie žiadneho používateľa Webovej stránky či už online alebo offline. Nenesieme žiadnu

zodpovednosť za akúkoľvek chybu, opomenutie, prerušenie, vymazanie, vadu, omeškanie v
prevádzke alebo prenose Webovej stránky.
Webová stránka je poskytovaná „ako je“ a výslovne odmietame akúkoľvek záruku za
vhodnosť na určitý účel. Nemôžeme zaručiť žiadne osobitné výsledky z používania Webovej
stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené použitie funkcií
Sieťového manažéra.
14) Obmedzenie zodpovednosti
V prípade nášho porušenia týchto Podmienok je naša zodpovednosť limitovaná len na takú
skutočnú škodu, ktorú ste utrpeli ako priamy dôsledok nášho porušenia. Naša zodpovednosť v
žiadnom prípade nevzťahuje na straty a to najmä, nie však výhradne na stratené dáta, ušlý
zisk alebo prerušenie činnosti.
15) Spory
Tieto Podmienky sa riadia slovenským právom a všetky spory, ktoré vzniknú z Podmienok
patria do výlučnej právomoci slovenských súdov.
16) Odškodnenie
Týmto poskytujete iKid o.z. sľub odškodnenia podľa ustanovení § 725 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka a zaväzuje sa nahradiť iKid o.z. všetku škodu, výdavky alebo
náklady, ktoré iKid o.z. utrpí alebo bude povinný uhradiť v dôsledku uplatnenia akýchkoľvek
nárokov tretích strán v súvislosti s Vaším porušením (i) týchto Podmienok, (ii) vyhlásení a
záruk uvedených v týchto Podmienkach, alebo (iii) práv tretích osôb. Zaväzujete sa nahradiť
iKid o.z. tiež všetky primerané a účelne vynaložené výdavky a náklady, ktoré iKid o.z.
vynaloží pri posudzovaní, rozporovaní alebo obrane voči nárokom tretích osôb alebo v
súvislosti s krokmi, ktoré iKid o.z. vo vzťahu k nárokom tretích osôb vykoná.
17) Salvátorská doložka
Každý odsek a ustanovenie Podmienok predstavuje samostatné a nezávislé ustanovenie. Ak
niektoré z týchto ustanovení bude prehlásené súdom alebo iným príslušným orgánom za
neplatné alebo neúčinné, ostávajúce ustanovenia zostávajú platnými a účinnými.
18) Ostatné
Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a iKid o.z. pokiaľ ide o používanie
Webovej stránky. Nevykonanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok
neznamená vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Všetky naše práva a povinnosti
podľa týchto Podmienok sú nami voľne postupiteľné.
PREHLASUJEM, ŽE SOM SI PRERČÍTAL TIETO PODMIENKY A SÚHLASÍM SO
VŠETKÝMI VYŠŠIE UVEDENÝMI USTANOVENIAMI.
iv)

