PODMIENKY POUŽÍVANIA MOBILNEJ APLIKÁCIE SIZEERAPP ÚČINNÉ OD 1.7.2018
§1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú poskytovanie elektronických služieb spoločnosťou
Marketing Investment Group S.A, so sídlom v Krakove (31-871), at. Dywizjonu 303 Paw. 1, zapísanej v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre Kraków-Śródmieście v Krakove, XI oddelenie
registra KRS č. 0000521685, daňové identifikačné číslo (NIP): 675-11-87-580, REGON č .: 351469736
(ďalej len "Spoločnosť").
§2
DEFINÍCIE
Pojmy začínajúce s veľkými písmenami a používané v týchto Podmienkach majú nasledovné významy:
1. "Mobilnou aplikáciou" alebo "Aplikáciou" sa rozumie voľne dostupná aplikácia Spoločnosti s
názvom SizeerApp, ktorá umožňuje registráciu v SizeerClub a nakupovanie so zľavami.
Aplikácia je k dispozícii v App Store a Google Play;
2. "Organizátorom" je spoločnosť MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o., so sídlom
Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 47652454, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96891/B. Organizátor sa podieľa na poskytovaní
elektronických služieb vo vzájomnej spolupráci so Spoločnosťou;
3. "Užívateľom" je fyzická osoba, ktorá používa Aplikáciu nainštalovanú v mobilnom zariadení
a pristupuje k funkciám dostupným v tejto Aplikácii;
4. "Členom klubu" je fyzická osoba, ktorá bola Organizátorom zaregistrovaná ako člen SizeerClub
prostredníctvom Mobilnej aplikácie alebo na základe vyplneného formulára, ak k registrácii
došlo prostredníctvom Internetového obchodu;
5. “Klientom” sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje v Obchodoch;
6. "Identifikačné číslo SizeerClub" je číselný kód umožňujúci registráciu v SizeerClub
prostredníctvom Aplikácie;
7. "SizeerClub" je spoločný vernostný program Organizátora a Spoločnosti fungujúci v súlade
s podmienkami bližšie upravenými v samostatných Podmienkach SizeerClub, ktoré sú dostupné
v sídle Organizátora a Spoločnosti a ďalej na adrese Online obchodu a v Kamenných
obchodoch;
8. "Účtom" sa rozumie účet Člena klubu v Aplikácii, ktorý obsahuje informácie o všetkých
transakciách uskutočnených v rámci SizeerClub a o hodnote a dátume platnosti poskytnutých
Zliav vyplývajúcich z účasti v SizeerClub. Člen klubu so môže do Účtu prihlásiť prostredníctvom
Aplikácie zadaním svojho Identifikačného čísla SizeerClub a telefónneho čísla uvedeného pri
registrácii do SizeerClub;
9. "Zľavou" sa rozumie zľava poskytovaná Členovi klubu v súlade s Podmienkami SizeerClub na
uskutočnenie jednorazového nákupu Tovaru (tj. uvedeného na jednom doklade) v minimálnej
hodnote 50 EUR (suma uvedená na doklade po započítaní všetkých zliav). Zľava bude
odpočítaná v súlade s aktuálnou tabuľkou zliav;
10. “Zostatkom na účte" sa rozumie aktuálna suma Zliav poskytnutých Členovi klubu v súlade s
Podmienkami SizeerClub;
11. "Poskytnutím zľavy" sa rozumie poskytnutie Zľavy Členovi klubu v súlade s Podmienkami
SizeerClub na uskutočnenie jednorazového nákupu v minimálnej hodnote 50 EUR (suma
uvedená na jednom doklade po započítaní všetkých zliav). Poskytnutie zľavy sa uskutoční
v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola uskutočnená príslušná transakcia zakladajúca toto
poskytnutie.
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12. "Tovarom" sa rozumejú všetky výrobky, ktorých nákup v minimálnej hodnote 50 EUR (suma
uvedená na jednom doklade po započítaní všetkých zliav) vedie v súlade s Podmienkami
SizeerClub k poskytnutiu Zľavy.
13. "Predpismi o ochrane osobných údajov" sa rozumejú zákon č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných
údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len
„Nariadenie“) a iné súvisiace predpisy;
14. “Online obchodom” sa rozumie on-line obchod spravovaný Organizátorom na adrese:
https://sizeer.sk/;
15. “Kamennými obchodmi” sa rozumejú kamenné predajne Organizátora označené názvom
Sizeer; ich aktuálny zoznam je dostupný na adrese Online obchodu;
16. “Obchody” sú spoločným označením pre Online obchod a Kamenné obchody.
§3
ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH V APLIKÁCII
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Aplikácia je softvér vyvinutý pre Klientov Spoločnosti a Organizátora.
Aplikácia poskytuje predovšetkým tieto funkcie:
prezentácia predajnej ponuky Organizátora;
informácie o najbližšom Obchode za predpokladu, že je v príslušnom mobilnom zariadení
povolené používanie funkcie GPS a zemepisného určovania polohy;
prenos informácií typu Push o akciách v obchodoch Sizeer;
prehrávanie hudobného vysielania prostredníctvom rádia Sizeer;
získanie prístupu do SizeerClub; Klient, ktorý spĺňa podmienky uvedené v Podmienkach
SizeerClub a prihlási sa do SizeerClub v Kamennom obchode, obdrží Identifikačné číslo
SizeerClub, ktoré mu umožní registráciu do SizeerClub prostredníctvom Aplikácie. Klient bude
zaregistrovaný v SizeerClub po inštalácii Aplikácie, vytvorení Účtu v Aplikácii a dokončení
registračného postupu podľa pokynov uvedených v Aplikácii;
Aplikácia nainštalovaná Členom klubu v mobilnom zariadení a používaná pre prihlásenie slúži
ako identifikátor a umožňuje registráciu transakcie pre Poskytnutie zľavy, prihlásenie sa k Účtu
zadaním Identifikačného čísla SizeerClub a telefónneho čísla poskytnutého vo formulári a
prístup k informáciám o všetkých transakciách uskutočnených v rámci SizeerClub a o hodnote
a dátume platnosti poskytnutej Zľavy vyplývajúcej z účasti v SizeerClub;
po prihlásení sa k Účtu a povolení funkcie Bluetooth na mobilnom zariadení umožňuje
sledovanie cien konkrétnych produktov dostupných v Kamenných obchodoch spoločnosti
Sizeer.

§4
PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE
1. Aplikácia sa automaticky nainštaluje v mobilných zariadeniach, najmä v mobilných telefónoch,
po pripojení mobilného zariadenia Užívateľa do obchodu Google Play, v prípade mobilných
zariadení so systémom Android, ktorý je k dispozícii na adrese: https://play.google. com / store
alebo do AppStore, v prípade zariadení so systémom iOS , ktorý je k dispozícii na
http://www.apple.com/itunes/download/, a po stiahnutí Aplikácie.
2. Aplikácia je zadarmo.
3. Pre používanie Aplikácie je potrebné mať mobilné zariadenie, v prípade mobilných zariadení
so systémom Android min. Android 4.1; v prípade mobilných zariadení so systémom iOS min.
iOS 7, a internetové pripojenie. Náklady na prístup k internetu znáša Užívateľ v súlade
so zmluvami uzatvorenými medzi Užívateľom a jeho telekomunikačným operátorom.
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4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Organizátor a Spoločnosť nenesú žiadnu zodpovednosť za poskytovanie služieb zo strany
telekomunikačného operátora, s ktorým Užívateľ uzatvoril zmluvu.
Na zaistenie bezpečnosti Užívateľov a prenosu údajov súvisiacich so službami poskytovanými
prostredníctvom Aplikácie Spoločnosť využíva technické a organizačné prostriedky ochrany
proti rizikám ohrozujúcim bezpečnosť poskytovaných služieb, najmä prostriedky určené na
zabránenie získavania a modifikácie osobných údajov neautorizovanými osobami.
Užívateľ používajúci Aplikáciu je predovšetkým povinný:
a) zdržať sa nahrávania a prenosu obsahu zakázaného právnymi predpismi;
b) používať Aplikáciu spôsobom, ktorý nezasahuje do jej fungovania, najmä použitím
špecifického softvéru alebo zariadení;
c) používať Aplikáciu tak, aby nedochádzalo k zaťažovaniu ostatných Užívateľov,
Spoločnosti a Organizátora;
d) používať Aplikáciu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Každý Člen klubu môže mať v Aplikácii iba jeden aktívny účet, ktorý ho oprávňuje k Poskytnutiu
zľavy.
Aplikácia je dostupná bezplatne. Iba Členovia klubu sú oprávnení používať túto Aplikáciu pri
nákupe za účelom získania Zľavy. Má sa za to, že osoba, ktorá predloží na svojom mobilnom
zariadení Aplikáciu s prihlásením k Účtu, je Členom klubu.
V odôvodnených prípadoch je Organizátor oprávnený zablokovať účastníkovi používajúcemu
Mobilnú aplikáciu poskytnutie Zľavy.
Spoločnosť prijme opatrenia na zabezpečenie správneho fungovania Aplikácie.
Sťažnosti týkajúce sa fungovania Aplikácie môže Užívateľ zaslať písomne na adresu Spoločnosti,
Organizátora alebo prostredníctvom e-mailu: mobile.developer@miggroup.com.
Spoločnosť a Organizátor preskúmajú všetky sťažnosti do 14 dní odo dňa ich prijatia a oznámi
Užívateľovi svoje rozhodnutie na jeho e-mailovú adresu.

§5
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Organizačná, technická, personálna a marketingová podpora SizeerClub a Aplikácie je
zaisťovaná vo vzájomnej spolupráci Organizátora a Spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že
Organizátor a Spoločnosť spoločne určujú účel a prostriedky spracovania osobných údajov
Členov klubu a Užívateľov v súvislosti s prevádzkou SizeerClub a Aplikácie, obe tieto osoby sa
považujú za spoločných prevádzkovateľov v zmysle Nariadenia. Organizátor a Spoločnosť sa
preto v tomto článku Podmienok spoločne označujú ako „Organizátor“.
2. Organizátor, ako správca Aplikácie, týmto v súlade s Nariadením informuje, že (i) osobné údaje
Užívateľov dobrovoľne poskytnuté v rámci inštalácie Aplikácie, ako aj údaje získané počas jej
používania, budú spracované na základe zmluvy o vytvorení a vedení Účtu uzavretej medzi
Užívateľom a Spoločnosťou, a to za účelom zaistenia prevádzky Aplikácie a plnenia práv
a povinností s tým spojených, (ii) pri spracovaní týchto údajov na vyššie uvedené účely nebude
dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, (iii) spracovanie týchto
údajov je zmluvnou požiadavkou, pričom bez poskytnutia týchto údajov by inštalácia
a používanie Aplikácie nebolo možné, (iv) Organizátor neurčil zodpovednú osobu a nepoveril
spracovaním osobných údajov žiadneho sprostredkovateľa, s výnimkou osôb podieľajúcich sa
na zaistení riadnej funkčnosti Aplikácie, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle
Nariadenia, (v) Organizátor nemá v úmysle odovzdať tieto údaje do 3. krajiny, medzinárodnej
organizácii alebo iným 3. osobám, (vi) údaje budú spracované po dobu využívania Aplikácie
a následne po dobu, po ktorú ich Organizátor môže vyžadovať z dôvodu obhajoby svojich
právnych nárokov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, (vii) Užívateľ má právo
požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne
obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať
sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnieva, že Organizátor pri
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3.

4.

spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Aplikácie nie
je primárne určená pre osoby mladšie než 18 rokov.
Organizátor týmto v súlade s Nariadením informuje, že (i) osobné údaje Členov klubu
dobrovoľne poskytnuté v rámci prihlášky v zmysle pravidiel SizeerClub budú spracované na
základe zmluvy o poskytovaní služieb a výhod programu SizeerClub uzavretej medzi Členom
klubu a Organizátorom, a to za účelom plnenia práv a povinností s tým spojených, (ii) pri
spracovaní týchto údajov na vyššie uvedené účely nebude dochádzať k automatizovanému
rozhodovaniu ani k profilovaniu, (iii) spracovanie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou,
pričom bez poskytnutia týchto údajov by dokončenie prihlášky do SizeerClub nebolo možné,
(iv) Organizátor neurčil zodpovednú osobu a nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho
sprostredkovateľa, s výnimkou osôb podieľajúcich sa na zaistení riadnej funkčnosti programu
SizeerClub a Aplikácie, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia, (v)
Organizátor nemá v úmysle odovzdať tieto údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii
alebo iným 3. osobám, (vi) údaje budú spracované po dobu členstva v programe SizeerClub
a následne po dobu, po ktorú ich Organizátor môže vyžadovať z dôvodu obhajoby svojich
právnych nárokov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, (vii) Člen klubu
má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz,
prípadne obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo
podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnieva, že Organizátor pri
spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Program
SizeerClub ani Aplikácia nie sú primárne určené pre osoby mladšie než 18 rokov.
Organizátor ďalej v súlade s Nariadením informuje, že (i) ak Člen klubu v rámci Prihlášky
dobrovoľne uvedie taktiež informácie o svojom pohlaví, dátum svojho narodenia a PSČ miesta
svojho bydliska na účely zasielania personalizovaných reklamných emailov alebo SMS, potom
sú tieto údaje spracované na základe súhlasu Člena klubu, (ii) pri spracovaní týchto údajov na
vyššie uvedené účely nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu, môže však
dochádzať k tzv. segmentácii, pri ktorej budú Členovi klubu zasielané iba emaily alebo SMS
zodpovedajúce jeho veku, pohlaviu alebo miestu bydliska (napr. v súvislosti s kolekciou
mužského alebo ženského tovaru alebo v súvislosti s akciami prebiehajúcimi v najbližšej
predajni Organizátora), (iii) spracovanie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou, pričom bez
poskytnutia týchto údajov by zasielanie personalizovaných emailov alebo SMS správ, tj. správ
prispôsobených pohlaviu, veku a miestu bydliska Člena klubu, nebolo možné, (iv) Organizátor
neurčil zodpovednú osobu a nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho
sprostredkovateľa, s výnimkou osôb podieľajúcich sa na zasielaní personalizovaných emailov
alebo SMS správ a ďalej osôb podieľajúcich sa na zaistení riadnej funkčnosti programu
SizeerClub a Aplikácie, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia, (v)
Organizátor nemá v úmysle odovzdať tieto údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii
alebo iným 3. osobám, (vi) osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Člena klubu
o zasielanie personalizovaných emailov a SMS (teda po dobu trvania účelu ich spracovania)
a následne po dobu, po ktorú ich Organizátor môže vyžadovať z dôvodu obhajoby svojich
právnych nárokov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, (vii) Člen klubu
má právo požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz,
prípadne obmedzenie spracovania, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo na prenos údajov k inému
prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ
sa domnieva, že Organizátor pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore
s Nariadením a/alebo Zákonom. Organizátor upozorňuje, že personalizované emaily a SMS nie
sú primárne určené pre osoby mladšie než 18 rokov.

§6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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1.

Na práva a povinnosti neupravené v týchto Podmienkach sa použijú všeobecne záväzné právne
predpisy Slovenskej republiky.
2. Spoločnosť si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch meniť a dopĺňať tieto Podmienky.
Medzi dôvody, ktoré odôvodňujú zmenu a doplnenie Podmienok, patria predovšetkým zmeny a
doplnenia právnych predpisov, organizačné zmeny u Spoločnosti, rozšírenie poskytovaných
služieb, nemožnosť Spoločnosti a Organizátora naďalej poskytovať služby za súčasných
podmienok. Spoločnosť bude informovať Užívateľov o novom znení Podmienok prostredníctvom
e-mailu poskytnutého na Účte Člena klubu najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti nových
Podmienok. V prípade, že Užívateľ nebude súhlasiť s novým znením Podmienok, má právo
kedykoľvek ukončiť zmluvu o Účte uzatvorenú so Spoločnosťou zaslaním vyhlásenia o zámere
týkajúceho sa vymazania Účtu.

5

