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Pravidlá prevádzkovania a užívania verejnej bezdrôtovej WiFi siete v OC Atrium Dubeň
Nasledujúci text obsahuje pravidlá poskytovania a užívania služby bezplatného prístupu na
internet (ďalej len „Pravidlá“) prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete obchodného centra
Atrium Dubeň (ďalej len „Služba“). Pravidlá sú platné a záväzné pre všetkých užívateľov Služby
a ich znenie je im k dispozícii pri každom pokuse o pripojenie na internet v priestoroch
obchodného centra Atrium Dubeň na adrese Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina, Slovenská
republika (ďalej len „OC Atrium Dubeň“) prostredníctvom internetových stránok a WiFi siete
OC Atrium Dubeň.
Poskytovateľom Služby a vlastníkom OC Atrium Dubeň je spoločnosť Manhattan
Development SK s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 35 817 861, IČ DPH:
SK2021587920, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.
42496/V (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ Služby“).
Užívateľom sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá ako zákazník či návštevník
OC Atrium Dubeň, nájomca alebo dodávateľ Spoločnosti, prípadne ich zamestnanec,
štatutárny alebo iný zástupca, navštívi tieto internetové stránky a/alebo užíva Službu
poskytovanú Spoločnosťou prostredníctvom internetových stránok OC Atrium Dubeň (ďalej
len „Užívateľ“).
Služba pripojenia prostredníctvom WiFi siete je poskytovaná prostredníctvom zariadení na
bezdrôtový prístup k internetu, ktoré Spoločnosť prevádzkuje pre Užívateľov, predovšetkým
pre zákazníkov a návštevníkov OC Atrium Dubeň. Služba je dostupná len v priestoroch OC
Atrium Dubeň. Užívateľ je povinný užívať Službu v súlade s týmito Pravidlami a svoj súhlas s ich
platným znením vyslovuje pri zahájení užívania Služby. V prípade nevyjadrenia súhlasu
s obsahom týchto Pravidiel nebude internetové spojenie Užívateľa cez našu bezdrôtovú WiFi
sieť umožnené alebo už nadviazané spojenie bude prerušené. Spoločnosť tieto Pravidlá
vydáva predovšetkým s cieľom zlepšiť rozsah a kvalitu služieb poskytovaných Užívateľom,
predovšetkým zákazníkom a návštevníkom OC Atrium Dubeň.
Zabezpečenie kompatibility zariadenia Užívateľa (t.j. jeho mobilného telefónu, tabletu alebo
prenosného počítača) a jeho programového vybavenia, ako aj ich vhodnosti (napr.
konfigurácie) a funkčnosti na účely užívania poskytovanej Služby sú výlučne záležitosťou
Užívateľa. Poskytovateľ Služby Užívateľom v tejto súvislosti nesprístupňuje žiaden software,
zariadenie, ani konfiguračné nastavenie. Užívateľ nie je oprávnený pripájať k WiFi sieti OC
Atrium Dubeň bezdrôtové sieťové zariadenia, ako sú WiFi prístupový bod, WiFi klientská
stanica či hotspot Užívateľa. Na účely ochrany dát každého Užívateľa a bezpečnej prevádzky
WiFi siete sú prihlasovacie kódy zariadení prenášané vo forme kódovaných súborov. Tok dát

prostredníctvom zariadenia Užívateľa je však nekódovaný, umožňujúci prístup tretím stranám.
WiFi sieť OC Atrium Dubeň je otvorená, neobsahuje firewall ani antivírusový software.
Spoločnosť odporúča, aby Užívateľ pri všetkých svojich aktivitách v rámci užívania Služby
používal vhodné kódovacie (napr. VPN, SSL) a zabezpečovacie mechanizmy (napr. antivírusy a
firewall).
Spoločnosť voči Užívateľovi nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu prípadne vzniknutú
v súvislosti s užívaním Služby, ako napr. za prípadnú stratu dát, poškodenie či zničenie
softwaru alebo zariadenia Užívateľa pri užívaní Služby alebo v súvislosti s ním, za obsah
informácií prenášaných prostredníctvom WiFi siete, za rozosielanie nevyžiadaných správ
niektorým z Užívateľov Služby tretím osobám, ani za iné šírenie informácií, nakladanie
s osobnými údajmi či ďalšie aktivity Užívateľov Služby v rozpore s platnými právnymi
predpismi či dobrými mravmi.
Služba je Užívateľom poskytovaná v čo najlepšej kvalite a bezodplatne. S ohľadom na to
nenesie Spoločnosť žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu prípadne vzniknutú v dôsledku
výpadku či obmedzenia funkčnosti alebo výkonnosti WiFi siete, prerušenia alebo zastavenia
prenosu dát či iných porúch pripojenia na internet jej prostredníctvom, ani v dôsledku
obmedzenej výkonnosti jednotlivých jej častí či nedostatočnej rýchlosti alebo kvality prenosu
dát jej prostredníctvom. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovanie Služby podľa vlastného
uváženia kedykoľvek jednostranne zmeniť, obmedziť, pozastaviť alebo úplne zrušiť. V tejto
súvislosti preto Užívateľovi nevzniká voči Spoločnosti žiaden nárok.
Za všetky svoje aktivity v priebehu užívania Služby nesie plnú zodpovednosť Užívateľ. Užívateľ
nesmie v rámci užívania Služby vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo
narušiť funkčnosť alebo bezpečnosť Služby, zariadení a softwaru Spoločnosti alebo ostatných
Užívateľov, predovšetkým nesmie preťažovať WiFi sieť, užívať ju na komerčné účely, šíriť
akékoľvek druhy počítačových vírusov a programov schopných modifikovať, replikovať sa
a pod., rozosielať nevyžiadané správy (spamy) ani IP pakety s falošnou adresou odosielateľa,
šíriť poplašné správy či nepravdivé informácie, alebo akýmikoľvek inými aktivitami pri užívaní
Služby porušovať platné právne predpisy alebo dobré mravy. Spoločnosť si taktiež vyhradzuje
právo na základe vlastného uváženia, a to i bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať,
prerušiť alebo inak obmedziť užívanie Služby niektorými Užívateľmi, a to najmä v prípadoch
porušovania ustanovení týchto Pravidiel. V prípade podozrenia zo závažného porušovania
ustanovení týchto Pravidiel môžu byť zo strany Poskytovateľa Služby voči Užívateľovi
podniknuté príslušné právne kroky.
Spoločnosť si ako Poskytovateľ Služby ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek znenie týchto
Pravidiel jednostranne zmeniť, a to aj bez zaslania informácií Užívateľom o vykonanej zmene.
Ak niektoré ustanovenie týchto Pravidiel stratí platnosť a/alebo účinnosť, táto skutočnosť
nebude mať vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Pravidiel.
Tieto Pravidlá a akékoľvek ich neskoršie zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich
zverejnenia prostredníctvom internetových stránok OC Atrium Dubeň.
V záležitostiach, ktoré nie sú týmito Pravidlami výslovne upravené, sa spravujú práva a
povinnosti súvisiace s poskytovaním a užívaním Služby platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Získavanie, zhromažďovanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov
Na účely zahájenia užívania Služby pripojenia na internet prostredníctvom WiFi siete, ani na
účely jej ďalšieho užívania neposkytuje Užívateľ Spoločnosti žiadne osobné údaje.
Pri zahájení užívania Služby je však Užívateľ oprávnený v prípade svojho záujmu Spoločnosti
poskytnúť niektoré svoje údaje (predovšetkým svoju e-mailovú adresu, ktorá môže byť
osobným údajom), a to formou vyplnenia registračného formulára, pričom súčasne vyjadrí
svoj súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na marketingové účely, a to najmä
na účely pravidelného zasielania elektronického informačného newsletter-a vydávaného
Spoločnosťou v spolupráci s jej obchodnými partnermi, obsahujúceho informácie
o udalostiach, novinkách a zmenách v OC Atrium Dubeň, o ponukách a špeciálnych ponukách,
ako aj o akciách organizovaných, spoluorganizovaných alebo podporovaných Spoločnosťou,
skupinou Atrium alebo ich obchodnými partnermi v OC Atrium Dubeň či iných nákupných
centrách skupiny Atrium, či prípadne ďalších noviniek (ďalej len „Súhlas“). Súhlas je
Spoločnosti udelený na dobu neurčitú a je dobrovoľný. Každý Užívateľ má právo svoje
rozhodnutie o udelení Súhlasu kedykoľvek dodatočne zmeniť a Súhlas odvolať, požiadať
o informácie a vysvetlenia ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, požiadať o prístup
k svojim osobným údajom (vrátane práva na získanie ich kópií), o ich opravu, obmedzenie ich
spracúvania, prenos či úplné vymazanie, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Užívateľa, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a ďalšie práva v jednotlivých situáciách a
prípadoch stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „GDPR“) a ďalšími právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov,
vrátane zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Spôsob a účely spracúvania týchto osobných údajov Užívateľov na marketingové účely sú
podrobne popísané v informáciách o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s odberom
informačného newsletter-a, ktoré nájdete i v príslušných sekciách internetových stránok OC
Atrium Dubeň. Ak nám prostredníctvom registračného formulára poskytnete svoje osobné
údaje, zoznámte sa s vašimi právami, ktorých nositeľom ste, v súvislosti so spracúvaním vašich
osobných údajov. Spoločnosť a skupina Atrium majú povinnosť s týmito osobnými údajmi
nakladať a spracúvať ich v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
predovšetkým s ustanoveniami GDPR a ďalších právnych predpisov v oblasti ochrany
osobných údajov platných v Slovenskej republike, vrátane Zákona o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť je oprávnená prostredníctvom e-mailovej adresy Užívateľa, ktorú uviedol
v procese svojej registrácie na odber informačného newsletter-a či ďalších noviniek, preveriť
jej úplnosť a správnosť formou zaslania správy so žiadosťou o potvrdenie záujmu Užívateľa
o odber takýchto marketingových oznámení. Ak Užívateľ v procese svojej registrácie neuvedie
svoje vlastné, platné a správne údaje, nesie plnú právnu zodpovednosť za prípadné škody
spôsobené uvedením nesprávnych či fiktívnych údajov, prípadne údajov tretej osoby.

