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PODMIENKY POUŽÍVANIA 

internetovej stránky 

www.advokatrehakova.sk 

(ďalej len ako „Podmienky používania“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia a výklad pojmov 

1. JUDr.Ing.Monika Reháková, rod. Šindlerová, advokátka so sídlom Mickiewiczova 9,  

811 07 Bratislava, IČO: 424 18 313, DIČ: 1076432291, zapísaná v zozname Slovenskej 

advokátskej komory pod č. 7059 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom 

tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu advokatrehakova.sk umiestneného na 

internetovej adrese http://www.advokatrehakova.sk  

Prevádzkovateľ vykonáva advokáciu. Podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov výkonom advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, 

orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, 

poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych 

rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, 

ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len "právne služby"). 

Právne služby vykonáva prevádzkovateľ v zmysle zákona č.586/2003 Z.z. o advokácii a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov.  

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Adresa:  JUDr.Ing.Monika Reháková, advokátka 

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 

E-mail:  info@advokatrehakova.sk 

Tel. kontakt:  +421 911 787 515 

3. Používateľom sa rozumie každá osoba, ktorá si prehliada internetovú stránku 

www.advokatrehakova.sk a získava z nej informácie. 

4. Podmienkami používania internetovej stránky advokatrehakova.sk sa upravujú vzájomné 

práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a používateľmi ako aj základné pravidlá pre 

získavanie a používanie informácií umiestnených na internetovej stránke 

advokatrehakova.sk  
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Článok II. 

Prevádzkovanie internetovej stránky 

1. Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky 

advokatrehakova.sk používateľom informácie z oblasti práva.  

2. Za účelom získavania informácií poskytovaných prevádzkovateľom prostredníctvom 

internetového portálu advokatrehakova.sk nie je potrebná registrácia.  

3. Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku internetovej stránky advokatrehakova.sk spôsobom, 

aby pokiaľ možno čo najpresnejšie a najprehľadnejšie poskytla používateľom základné 

informácie najmä ohľadom ponúkaných právnych služieb a vybraných tém z oblasti práva. 

Prevádzkovateľ neručí za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Prístupnosť obsahu 

môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby.  

4. Informácie poskytované prostredníctvom internetovej stránky advokatrehakova.sk majú len 

informatívny charakter a prevádzkovateľ nezaručuje aktuálnosť a presnosť poskytnutých 

informácií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikla 

používateľovi použitím informácií zverejnených prevádzkovateľom na internetovej stránke  

advokatrehakova.sk      

5. Používatelia získavajú a používajú informácie poskytnuté prevádzkovateľom prostredníctvom 

internetovej stránky advokatrehakova.sk na vlastné riziko.  

6. V prípade záujmu o záväzné a exaktné informácie v súvislosti s ponúkanými právnymi 

službami a vybranými právnymi témami nás neváhajte kontaktovať: 

prostredníctvom e-mailu na adrese: info@advokatrehakova.sk   

alebo  

telefonicky na tel.čísle: +421 911 787 515.  

7. Kliknutím na niektoré odkazy umiestnené na internetovej stránke advokatrehakova.sk môže 

dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky tretích osôb. 

Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je 

zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za akúkoľvek škodu, 

ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania. 

 

Článok III. 

Ochrana osobných údajov 

1. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov1 je pre nás dôležitou záležitosťou. 

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, 

bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu.  

2. Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov za 
účelom realizácie primeranej a účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných 

																																																													
1  Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je 

osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora 
alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 
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v informačných systémoch prevádzkovateľa prijal primerané technické, organizačné ako aj 
personálne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v príslušnej dokumentácii prevádzkovateľa.  

3. Používateľ môže udeliť prevádzkovateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane 

osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári 

(najviac v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a obsah správy) 

alebo žiadosti o newsletter (najviac v rozsahu: e-mailová adresa). Uvedené osobné údaje sa 

spracúvajú len v kontexte marketingu, a to najmä za účelom informovania o vybraných 

právnych témach a legislatívnych zmenách. Prevádzkovateľ  je oprávnený spracúvať osobné 

údaje v uvedených kontextoch len so súhlasom používateľa. 

4. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené 

v sekcii „Ochrana osobných údajov a informácie o cookies.“ 

 

Článok IV. 

Autorské právo 

1. Materiál, tak textový, obrazový, zvukový, ako aj akýkoľvek iný materiál zverejnený na 

internetovej stránke advokatrehakova.sk je autorským dielom prevádzkovateľa a je chránený 

v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.  

2. Materiál zverejnený na internetovej stránke advokatrehakova.sk je voľne prístupný výhradne 

na informačné účely. Akékoľvek použitie diela (obsahu internetovej stránky), či už 

spracovanie, spojenie diela s iným dielom, šírenie, predaj, umiestnenie, reprodukovanie, 

prenos, alebo rozširovanie obsahu stránok je bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

prevádzkovateľa zakázané. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Prevádzkovateľ je oprávnený  zasahovať do používania internetovej stránky 

advokatrehakova.sk, aktualizovať a meniť jej obsah ako i podmienky používania. 

2. Tieto podmienky používania nahrádzajú v plnom rozsahu podmienky používania zo dňa 

15.09.2016.  

3. Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14.08.2017. 

 

V Bratislave dňa  14.08.2017 

 

JUDr.Ing.Monika Reháková, advokátka	
	


