
PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU TASTELIST.SK

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Portál  TASTELIST.SK  je  špecializovaný  priestor  určený  pre  všetkých  milovníkov  jedla  a
varenia.  Slúži  na  informovanie  jeho  používateľov  najmä  ohľadom  stravovania,  receptov,
a obsahuje hodnotenia používateľov k jednotlivým receptom, prípadne aj ďalší obsah zameraný
na jedlo a stravovanie (ďalej ako „TASTELIST“).

2. Prevádzkovateľom  portálu  TASTELIST  a poskytovateľom  služieb  na  ňom  dostupných  je
spoločnosť  Tastelist  s.  r.  o.,  so sídlom: Na bráne 8665/4,  010 01 Žilina,  IČO:  53 211 871,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č.: 75355/L, e-mail
kontakt: info@tastelist.com (ďalej ako „prevádzkovateľ“). 

3. Služby  poskytované  prevádzkovateľom  predstavujú  najmä  vyhľadávanie,  spracovanie,
zhromažďovanie,  uchovávanie  a prenos  dát,  pričom  môže  ísť  o dáta  vložené  na  portál
TASTELIST  samotným  prevádzkovateľom,  vložené  na  TASTELIST  na  žiadosť  partnera
inzerujúceho  svoje  produkty  alebo  služby  na  TASTELIST  alebo  obsah  pridávaný  na
TASTELIST jeho registrovanými používateľmi ako napr. recepty a hodnotenia receptov. Služby
portálu TASTELIST sú určené len pre používateľov (fyzické osoby) starších ako 16 rokov. 

4. Fyzická  osoba,  ktorá  navštívi  portál  TASTELIST  (ďalej  ako  „používateľ“)  je  povinná
dodržiavať tieto podmienky používania.

5. Tieto  podmienky  používania  portálu  TASTELIST  upravujú  práva  a povinnosti  medzi
prevádzkovateľom a používateľmi (ďalej ako „podmienky používania“). 

6. Príslušným  orgánom  dozoru  nad  službami  poskytovanými  prevádzkovateľom  je  Slovenská
obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011
79  Žilina, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68. 

Článok II.
Všeobecné pravidlá pre pridávanie receptov, hodnotení a iného obsahu

1. Pridávanie  receptov a hodnotení  je umožnené pre  registrovaných používateľov
portálu  TASTELIST.  Pri  registrácii  používateľ  vyplní  registračné  údaje  požadované
prevádzkovateľom za účelom poskytovania služieb portálu TASTELIST. Používateľ je povinný
zvoliť si nick name, pod ktorým bude pridávať recepty alebo hodnotenia receptov, zvolený nick
nesmie  byť  totožný  s menom,  priezviskom  alebo  prezývkou  verejne  známej  osoby.  Po
registrácii  sa  používateľovi  vytvorí  jeho  používateľský  účet,  prostredníctvom  ktorého  je
oprávnený využívať aktuálne funkcionality TASTELIST. 

2. Používateľ  je  povinný  pridávať  na  TASTELIST  len  obsah,  ku  ktorému  má
vysporiadané  všetky  práva  a  povinnosti.  Používateľ  v plnom  rozsahu  zodpovedá  za  to,  že
zverejnením  informácií  vrátane  obrazových  materiálov  na  portáli  TASTELIST,  nedôjde
k porušeniu  práv  tretích  osôb,  najmä  práv  k  ochranným  známkam,  obchodnému  menu,
autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích osôb.  

3. Používateľ  nesmie  na  TASTELIST  pridávať  obsah,  ktorý  by  odporoval
všeobecne záväzným právnym predpisom.

4. Používateľ nesmie používať služby portálu TASTELIST k akémukoľvek účelu
odporujúcemu  zákonu  alebo  týmto  podmienkam  používania.  Používateľ  nesmie  používať
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služby spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkcionalitu
portálu TASTELIST alebo vyvíjať prostredníctvom portálu TASTELIST činnosť odporujúcu
všeobecne záväzným predpisom. 

5. Používanie služieb portálu TASTELIST je bezplatné.

Článok III.
Zodpovednosť za pridávaný obsah 

1. Vzťahy medzi prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb portálu TASTELIST a používateľmi
portálu TASTELIST sú vymedzené aj zákonom č. 22/2004 Z.z.  o elektronickom obchode a o
zmene  a  doplnení  zákona  č.  128/2002 Z.  z.  o  štátnej  kontrole  vnútorného trhu  vo  veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o elektronickom obchode“).

2. Vo  vzťahu  k možnosti  pridávať  recepty  a  hodnotenia  ide  o službu  informačnej  spoločnosti
poskytovanú v súlade so zákonom o elektronickom obchode.

3. V súlade  so  zákonom  o elektronickom  obchode  nie  je  prevádzkovateľ  povinný  aktívne
vyhľadávať informácie obsiahnuté v pridávanom obsahu, ktoré by odôvodňovali protiprávnosť
pridávaného obsahu na portál TASTELIST.

4. Používateľ nesie zodpovednosť za obsah pridávaných receptov a za svoje hodnotenia; najmä za
to,  že  obsah  bude  v súlade  s týmto  podmienkami  používania  portálu  TASTELIST.
Zodpovednosť prevádzkovateľa za poskytovanie služieb informačnej spoločnosti sa spravuje §
6 zákona o elektronickom obchode. Prevádzkovateľ v zásade nezodpovedá za obsah pridávaný
používateľmi, s výnimkou prípadu podľa bodu 5 nižšie. 

5. Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah pridávaný na portál TASTELIST používateľmi v prípade,
ak  daný  obsah  neodstráni  alebo  aspoň  nezamedzí  k nemu prístup  bez  zbytočného  odkladu
potom,  ako  sa  hodnoverne  dozvie  o protiprávnosti  obsahu  prípadne  iného  protiprávneho
konania používateľa portálu TASTELIST.

Článok IV.
Copyright/Autorské práva

1. Portál  TASTELIST  ,  ako aj  jeho  jednotlivé  časti  sú  chránené  zákonom č.  185/2015  Z.  z.
Autorský  zákon  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „Autorský  zákon“).  Výlučným
vlastníkom  majetkových  autorských  práv  je  prevádzkovateľ,  ktorý  je  zároveň  oprávnený
vykonávať majetkové práva k portálu TASTELIST.

2. Používateľ  nie  je  oprávnený,  bez  predchádzajúceho súhlasu  prevádzkovateľa,  obsah  portálu
TASTELIST kopírovať,  meniť,  šíriť  alebo akokoľvek inak  s  ním nakladať  za  účelom jeho
komerčného  využitia.  Používateľ  je  oprávnený  používať  portál  TASTELIST  výlučne  na
súkromné účely. 

Článok V.
Ďalšie práva a povinnosti užívateľov a prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ  nezaručuje  nepretržitú  funkčnosť  alebo  bezchybnú  funkčnosť  portálu
TASTELIST.  Prevádzkovateľ  negarantuje  správnosť,  úplnosť,  pravdivosť  a  aktuálnosť
informácii zverejnených na portáli TASTELIST.
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2. Prevádzkovateľ  má  právo  prerušiť  alebo  pozastaviť  funkčnosť  portálu  TASTELIST  bez
akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená
v  súvislosti  s  používaním  služieb  portálu  TASTELIST  alebo  v  súvislosti  s  nefunkčnosťou
a chybovosťou  portálu  TASTELIST   alebo  v  súvislosti  s  činnosťou  iných  používateľov,
partnerov prevádzkovateľa či z iných dôvodov.

4. Ak  používateľ  pri  využívaní  služieb  portálu  TASTELIST  zverejní  svoje  názory,  prejavy,
podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej ako „obsah pridaný
používateľom“),  týmto  súhlasí  s použitím  obsahu  pridaného  používateľom  za  účelom
propagácie vlastných produktov alebo služieb prevádzkovateľa.  V prípade, ak obsah pridaný
používateľom  spadá  pod  ochranu  duševného  vlastníctva,  používateľ  týmto  udeľuje
prevádzkovateľovi  bezplatný,  nevýhradný,  ďalej  prenositeľný,  vecne, miestne  a časovo
neobmedzený súhlas na použitie obsahu pridaného používateľom. Obsah pridaný používateľom
však prevádzkovateľ nie je povinný akokoľvek použiť. 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah pridaný používateľom kedykoľvek na základe vlastného
uváženia odstrániť z portálu TASTELIST.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť používateľský účet a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Článok VI.
Ochrana osobných údajov užívateľov

1. Používateľ pri využívaní portálu TASTELIST poskytuje prevádzkovateľovi svoje údaje, ktoré
prevádzkovateľ spracúva  v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami
nariadenia 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov.  Osobné  údaje  používateľa  sú
spracúvané  prevádzkovateľom  na  účel  poskytovania  služieb  v zmysle  týchto  podmienok
používania portálu TASTELIST, na účel priameho marketingu a na účel vybavovania žiadostí
alebo sťažností používateľa. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa používateľ
v zásadách spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa určených pre používateľov portálu
TASTELIST, dostupných tu:
https://d34seexzbffcio.cloudfront.net/0fd831e5b9d8b3b25466650125476c1d5fc624c64fe7f.pdf

2. Prevádzkovateľ používateľa  informuje,  že  v zmysle § 62 ods.  3  zákona č.  351/2011 Z.z.  o
elektronických  komunikáciách  v  znení  neskorších  právnych  predpisov  (ďalej  ako  „zákon
o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a
SMS správ na kontaktné adresy,  ktoré  uviedol  pri  využívaní  služieb TASTELIST na účely
priameho marketingu vlastných podobných služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa
predchádzajúcej  vety  môže  mať  informačný  alebo  reklamný  charakter  a ich  pôvodcom  je
prevádzkovateľ.  Nesúhlas  s volaním,  so zasielaním týchto  e-mailov alebo SMS správ  môže
používateľ   kedykoľvek  oznámiť  prevádzkovateľovi  prostredníctvom  e-mailu:
info@tastelist.com alebo  jednoduchým  odhlásením  pri  každom  doručení  e-mailovej  správy
kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky používania portálu TASTELIST nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich
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uverejnenia. 

2. Prevádzkovateľ  je  oprávnený  zmeniť  tieto  podmienky,  pokiaľ  tieto  zmeny  budú  vyžiadané
zmenou služieb, právnych predpisov alebo technickými možnosťami prevádzkovateľa. 

3. Ak  sa  niektoré  ustanovenia  týchto  podmienok  používania  portálu  TASTELIST  ukážu  ako
celkom alebo  sčasti  neplatné  alebo  neúčinné,  nie  je  tým dotknutá  platnosť  alebo  účinnosť
ostatných ustanovení týchto podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa
použije  právna  úprava,  ktorá,  pokiaľ  je  to  možné,  sa  čo  najviac  približuje  zmyslu  a účelu
takýchto neplatných ustanovení týchto podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade,
ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je nevykonateľné.

4. Tieto podmienky používania portálu TASTELIST sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky.  Akékoľvek nezrovnalosti  a spory  vzniknuté  v súvislosti  s týmito  podmienkami sa
budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

V Žiline, dňa  1.4.2021
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