VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
BÁBKOVÉHO DIVADLA V KOŠICIACH
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Tieto vš eobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Bábkového divadla v Košiciach sa
vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek a na iné podmienky súvisiace s priebehom
predstavenı́ Bábkového divadla v Košiciach alebo hosťujú cich predstavenı́́ organizovaných v
priestoroch Bábkového divadla a obhliadok prebiehajú cich v Bábkovom divadle v Košiciach
(ďalej ako "BDKE").
Článok II.
Vymedzenie základných pojmov
1. Na ú č ely tý chto VOP majú niž šie uvedené pojmy nasledovný vý znam:
a) divá k - fyzická osoba, ktorá sa zú č astnı́ na predstavenı́ uvá dzanom BDKE;
b) ná vš tevnı́k - fyzická osoba, ktorá sa zú č astnı́ obhliadky organizovanej BDKE;
c) predstavenie – verejné vykonanie divadelné ho diela; predstavenı́m sa pre ú čely VOP
rozumie aj koncert;
d) javisko – č asť divadelnej sá ly BDKE urč ená a technicky prispô sobená na predvá dzanie
divadelné ho diela ú činkujú cimi umelcami;
e) hľadisko – priestor divadelný ch sá l BDKE urč ený pre divá kov poč as predstavenia ako
zó na sledovania predstavenia;
f) obhliadka - prehliadnutie vonkajš ı́ch a vnú torný ch priestorov, resp. objektov BDKE;
g) začiatok predstavenia – čas uvedený na vstupenke ako moment zač atia predstavenia;
h) skončenie prestá vky – č asový okamih, ktorý m nastá va pokrač ovanie v predstavenı́;
skončenie prestá vky je signalizované divá kom troma zvukový mi signá lmi
ohlasovaný mi bezprostredne pred pokrač ovanı́m predstavenia prostrednı́ctvom
zvukové ho hlá senia v celom objekte BDKE;
i) elektronické zariadenie – prenosné zariadenia urč ené na grafické zobrazenie,
zaznamená vanie, prenos a/alebo reprodukovanie obrazu, zvuku a/alebo dá t, urč ené
predovš etký m na zá bavné a komunikač né ú č ely (napr. mobilné telefó ny, tablety,
kamery, fotoapará ty, smart hodinky);
j) zamestnanec BDKE –fyzická osoba, ktorá v pracovnoprá vnych vzťahoch vykoná va pre
BDKE zá vislú prá cu (napr. uvá dzač BDKE)
k) vstupenka – cenina, ktorá oprá vň uje divá ka, resp. ná vš tevnı́ka na vstup na nı́m
zakú pené predstavenie, resp. obhliadku; za vstupenku sa považ uje aj permanentka,
abonentka, darč eková vstupenka;
l) hromadná objedná vka – objedná vka vstupeniek nad 20 ks na jedno predstavenie,
m) dotknutá osoba - fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná na zá klade
dostupný ch osobný ch ú dajov.
Článok III.
Vstupenky
1. Kaž dý divá k je povinný mať na predstavenie platnú vstupenku. Vzor vstupeniek je
uverejň ovaný na webovom sı́dleBDKE.
2. Vstupenka, na ktorú bola uplatnená zľava podľa č l. VIII tý chto VOP je platná len s
prı́sluš ný m preukazom.
3. Vstupenky sú oslobodené od DPH. Vstupenku nie je mož né ponú kať na ďalš ı́ predaj, vrá tiť
do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlač iť jej dupliká t. Upravovanie, falš ovanie alebo
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kopı́rovanie vstupeniek je v rozpore s tý mito VOP, ako aj prı́sluš ný mi prá vnymi predpismi
a mô ž e vyvolať administratı́vno-prá vne, ako aj trestnoprá vne ná sledky.
4. Vstupenka bez kontrolné ho kupó nu alebo inak ú myselne poš kodená vstupenka je
neplatná a jej majiteľovi nebude po predlož enı́ takejto vstupenky umož nený vstup na
predmetné predstavenie, respektı́ve do priestorov BDKE.
5. Aktuá lne ceny vstupeniek sú uvedené v Cennı́ku vstupeniek, ktorý je prı́stupný na
predajnom mieste a na webovom sı́dle BDKE.
6. Odporú č aná veková hranica pre divá kov na jednotlivé predstavenia je urč ená pri kaž dom
predstavenı́ samostatne. Informá cia o odporú č anej vekovej hranici je dostupná na
webovom sı́dle BDKE, v pokladniach BDKE alebo v programe, v ktorom je predstavenie
uvedené .
Článok IV.
Základné práva a povinnosti divákov a návštevníkov
1. Kúpou vstupenky na predstavenie divák potvrdzuje, že sa obozná mil a vyjadril sú hlas s
VOP,
a) je povinný reš pektovať pokyny vydané prı́sluš ný m zamestnancom BDKE, najmä
uvá dzacou služ bou BDKE a asistenč nou pož iarnou služ bou BDKE,
b) v objekte BDKE bude dodrž iavať zá kaz:
i.
vstupovať do hľadiska:
- po zač iatku predstavenia a po skonč enı́ prestá vky; z tohto dô vodu sa odporú ča
prı́sť na predstavenie, resp. vrá tiť sa do hľadiska z prestá vky s dostatoč ný m
č asový m predstihom,
- s batohmi, dá ždnikmi a s inou prı́ruč nou batož inou,
v kabá toch, bundá ch, kož uchoch, prš iplá šťoch, v zneč istenom odeve a inom
nevhodnom odeve,
ii.
ruš iť priebeh predstavenia, ostatný ch divá kov a ú č inkujú cich umelcov
hlasový m ani aký mkoľvek iný m zvukový m prejavom (najmä , avš ak nielen
hlasný m ruš enı́m predstavenia, zvonenı́m mobilné ho telefó nu, ruš ivý m
konanı́m) alebo iný m nevhodný m spô sobom, po vstupe do hľadiska a počas
predstavenia,
iii.
fotografovať a vyrá bať audiozá znamy a audiovizuá lne zá znamy z
predstavenia alebo jeho časti,
iv.
použ ı́vať elektronické zariadenia v divadelnej sá le v priebehu predstavenia,
v.
konzumá cie ná pojov a jedá l v hľadisku,
vi.
zasahovať do stavebný ch č asti (konš trukciı́) objektov BDKE,
vii.
poš kodzovať majetok BDKE, resp. majetok v sprá ve BDKE,
viii.
manipulovať s technický m zariadenı́m BDKE,
ix.
fajč iť v priestore celé ho objektu BDKE,
x.
znečisťovať priestor BDKE,
xi.
pohybovať sa po iný ch priestoroch BDKE, ktoré nie sú urč ené pre
divá kov(napr. technické priestory v objekte BDKE),
c) BDKE nezodpovedá za veci voľne ponechané divá kom, resp. ná vš tevnı́kom mimo
odkladacı́ch priestorov BDKE na to urč ený ch,
d) mu nevzniká ná rok na poskytnutie parkovacieho miesta.
2. Kú pou vstupenky na obhliadku ná vš tevnı́k potvrdzuje, ž e sa obozná mil a vyjadril sú hlas s
VOP, zá roveň berie na vedomie a akceptuje, ž e:
a) je povinný reš pektovať pokyny vydané prı́sluš ný m zamestnancom BDKE,
b) v objekte BDKE bude dodrž iavať zá kaz:
i.
konzumá cie ná pojov a jedá l v hľadisku,
ii.
zasahovať do stavebný ch č asti (konš trukciı́) BDKE,
iii.
poš kodzovať majetok BDKE, resp. majetok v sprá ve BDKE,
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iv.
v.
vi.
vii.

manipulovať s technický m zariadenı́m BDKE,
fajč iť v priestore celé ho objektu BDKE,
znečisťovať priestor BDKE,
pohybovať sa po iný ch priestoroch BDKE, ktoré nie sú urč ené pre
ná vš tevnı́kov (napr. technické priestory v objekte BDKE),
c) BDKE nezodpovedá za veci voľne ponechané divá kom, resp. ná vš tevnı́kom mimo
odkladacı́ch priestorov BDKE na to urč ený ch,
d) mu nevzniká ná rok na poskytnutie parkovacieho miesta.
3. V prı́pade nedodrž ania alebo poruš enia podmienok zo strany divá ka, resp. ná vš tevnı́ka
uvedený ch v tý chto VOP, najmä , avš ak nielen podľa ods. IV bod 1a 2VOP je oprá vnený
prı́sluš ný zamestnanec BDKE nepustiť divá ka, resp. ná vš tevnı́ka na predmetné
predstavenie, resp. obhliadku, prı́padne v zá vislosti od zá važ nosti poruš enia mu zamedziť
v ďalš om poruš ovanı́ tý chto podmienok, alebo ho vyviesť z hľadiska alebo budovy BDKE.
V tomto prı́pade nevzniká divá kovi, resp. ná vš tevnı́kovi ná rok na vrá tenie vstupné ho.
Tý mto nie je dotknutý ná rok na ná hradu š kody BDKE, ktorá mu konanı́m divá ka, resp.
ná vš tevnı́ka vznikla.
4. BDKE sprı́stupň uje hľadisko pre divá kov spravidla 30 minú t pred zač iatkom
predstavenia.
Článok V.
Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek
1. Vstupenky na predstavenia BDKE je mož né kú piť osobne v pokladniach BDKE poč as
otvá racı́ch hodı́n a on-line na predpredaj.sk, prı́padne na iný ch zmluvný ch predajný ch
miestach. Pri využ itı́ rezervač né ho a predajné ho systé mu postupuje divá k podľa
Vš eobecný ch obchodný ch podmienok predpredaj.sk prı́stupný ch na predpredaj.sk VOP
Pri využ itı́ rezervač né ho a predajné ho systé mu iný ch zmluvný ch predajný ch miest
postupuje divá k podľa ich prı́sluš ný ch vš eobecný ch obchodný ch podmienok.
2. Vstupenky na predstavenia BDKE zakú pené on-line na portá li predpredaj.sk nie je mož né
vytlač iť v pokladniach BDKE. Tlač vstupeniek zakú pený ch on-line bezhotovostný m
platobný m stykom je nutná prostrednı́ctvom samotné ho portá lu na strane divá ka.
Divá kom vytlačená vstupenka je označená čiarový m identifikač ný m kó dom. Divá k je
povinný sa pri vstupe na predstavenie preuká zať vstupenkou s identifikač ný m kó dom, na
to urč ený m zamestnancom BDKE.
3. Vstupenky na predstavenia BDKE je mož né si rezervovať cez on-line rezervač ný systé m
predprej.sk, telefonicky na č ı́sle +421 55 622 04 55 a +421 948 788 008, e-mailom na
adrese vstupenky@bdke.sk , osobne v pokladniach BDKE, prı́padne na iný ch zmluvný ch
predajný ch miestach.
4. Vstupenky na predstavenia rezervované v BDKE je nutné fyzicky vyzdvihnú ť najneskô r
30 minút pred predstavenı́m, ku ktoré mu sa viaž u; po tomto termı́ne budú vstupenky
uvoľnené do voľné ho predaja.
5. Obhliadku je mož né objednať len priamo v BDKE.
6. Bezprostredne po zakú penı́ vstupenky je divá k, resp. ná vš tevnı́k povinný prekontrolovať
sprá vnosť ú dajov na nej uvedený ch, pretož e neskorš ie reklamá cie nebudú brané do
ú vahy. BDKE nenesie zodpovednosť za š kodu spô sobenú divá kovi, resp. ná vš tevnı́kovi
nesprá vnou vstupenkou v prı́pade, ak si divá k, resp. ná vš tevnı́k vstupenku neskontroloval
pri jej prevzatı́ na predajnom mieste.
7. BDKE nezodpovedá za stratu, krá dež , poš kodenie alebo zničenie vstupenky po ich
prevzatı́ divá kom, resp. ná vš tevnı́kom, rovnako ani nemá povinnosť nahradiť divá kovi,
resp. ná vš tevnı́kovi cenu za takú to vstupenku alebo poskytnú ť mu novú vstupenku.
8. BDKE si vyhradzuje prá vo poč as 30 minú t pred zač iatkom predstavenia, uprednostniť v
pokladniach BDKE divá kov kupujú cich vstupenky na aktuá lne, najbliž šie uvá dzané
predstavenie.
9. Cenu vstupenky je mož né uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostne. Formy hotovostnej a
bezhotovostnej ú hrady mož nej v BDKE sú zverejň ované na webovom sı́dle BDKE. V
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pokladniach BDKE je prı́stupný zoznam platobný ch kariet, ktorý mi je mož né platiť osobne
v pokladniach BDKE. Platbu kartou a prostrednı́ctvom pouká žok je potrebné nahlá siť
vopred.
10. V pokladniach BDKE je mož ná platba kultú rnymi poukazmi vydaný mi Ministerstvom
kultú ry Slovenskej republiky.
11. V prı́pade zakú penia vstupeniek na objedná vku sa vystavı́ faktú ra. Pri platbe v hotovosti
platbe platobný mi kartami vzniká ná rok na vystavenie faktú ry po ú hrade kú pnej ceny
vstupeniek. Pri ná kupe vstupeniek cez portá l navstevnik.sk je mož né o vystavenie faktú ry
pož iadať oddelenie predaja pı́somne alebo e-mailom na adrese vstupenky@bske.sk. V
ž iadosti je potrebné uviesť ICr O, DICr , ICr DPH, adresu sı́dla kupujú ceho a v prı́pade potreby
aj koreš pondenč nú adresu (rovnako ako pri objedná vke).
12. Na predaj vstupeniek na obhliadku sa primerane použ ijú ustanovenia tý chto VOP
upravujú ce predaj vstupeniek na predstavenia.
Článok VI.
Ochrana osobných údajov
BDKE je na ú č ely prá vnej ú pravy ochrany osobný ch ú dajov v postavenı́ tzv.
prevá dzkovateľa, t. j. subjektu, ktorý spracú va zı́skané osobné ú daje.
Kontaktné ú daje prevá dzkovateľa sú :
Bábkové divaadlo v Košiciach
Tajovského 4
040 01 Košice
IČO: 31297811 , DIČ: 2021454776
konajú ca prostrednı́ctvom: Mgr. Pavla Hrehorčáka, riaditeľa
zodpovedná osoba: EuroTRADING s.r.o., emailom na zo@eurotrading.sk
1. ÚČEL, ROZSAH,PRÁVNY ZÁKLAD
UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRACÚVANIA

OSOBNÝCH

ÚDAJOV

A

DOBA

A. PRI ZAKÚPENÍ VSTUPENKY
Pri zakú penı́ vstupenky spracú va BDKE osobné ú daje dotknutej osoby– kupujú ceho
(divá ka, resp. ná vš tevnı́ka) za ú čelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, a ktorá je aj prá vnym zá kladom spracú vania osobný ch ú dajov podľa č l. 6
ods. 1 pı́sm. b) Nariadenia č . 2016/679 o ochrane fyzický ch osô b pri spracú vanı́ osobný ch
ú dajov a o voľnom pohybe taký chto ú dajov, ktorý m sa zruš uje smernica 95/46/ES
(vš eobecné nariadenie o ochrane ú dajov; ďalej ako „Nariadenie GDPR“). Tieto ú daje sú
spracú vané v rô znom rozsahu podľa spô sobu, aký m si vstupenku zakú pi dotknutá osoba:
a) pri:
- telefonickom rezervovanı́ vstupeniek v BDKE je potrebné spracú vanie osobný ch ú dajov v
rozsahu: meno, priezvisko, telefó nne č ıś lo;
- e-mailovom rezervovanı́ vstupeniek v BDKE je potrebné spracú vanie osobný ch ú dajov v
rozsahu: meno, priezvisko, telefó nne č ıś lo;
- osobnom rezervovanı́ vstupeniek v BDKE je potrebné spracú vanie osobný ch ú dajov v
rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefó nne čıś lo.
Tieto osobné ú daje sú spracú vané po dobu rezervá cie vstupenky.
b) pri zakú penı́ vstupenky priamo v pokladni BDKE je potrebné spracú vanie osobný ch
ú dajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefó nne čı́slo a v prı́pade uplatnenia ná roku
na zľavu z kú pnej ceny vstupenky musı́ BDKE za ú čelom overenia ná roku na zľavu
spracú vať aj ú daje uvedené v prı́sluš nom doklade (dá tum narodenia, ú daje preukazujú ce
status š tudenta, dô chodcu a pod.).
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Tieto osobné ú daje sú spracú vané do skonč enia predstavenia, na ktoré bola vstupenka
zakú pená .
Prostrednı́ctvom uvedený ch ú dajov má BDKE mož nosť informovať dotknutú osobu o
zmená ch v programe, ktoré sa vzťahujú na predmetné predstavenie.
c) pri rezervovanı́ alebo zakú penı́ vstupeniek prostrednı́ctvom iný ch zmluvný ch predajný ch
miest je prevá dzkovateľom osobný ch ú dajov konkré tne zmluvné predajné miesto aBDKE
nespracú va osobné ú daje divá ka, resp. ná vš tevnı́ka.
d) pri rezervovanı́ alebo zakú penı́ vstupeniek on-line prostrednı́ctvom portá lu a predajné ho
systé mu predpredaj.sk je prevá dzkovateľom osobný ch ú dajov MADWIRE, s.r.o. BDKE
nespracú va osobné ú daje divá ka, resp. ná vš tevnı́ka.
Osobné ú daje poskytnuté divá kom, resp. ná vš tevnı́kom BDKE pri zakú penı́ vstupenky
mô ž e BDKE použ iť v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefó nne č ıś lo, za ú č elom
marketingovej činnosti. Také to spracú vanie osobný ch ú dajov vykoná va na prá vnom
zá klade v zmysle č l. 6 ods. 1 pı́sm. f) Nariadenia GDPR tzv. oprá vnené ho zá ujmu
prevá dzkovateľa, prič om medzi oprá vnené zá ujmy BDKE patrı́ informovanie verejnosti o
kultú rnych podujatiach, organizovaný ch predstaveniach a o jeho činnosti. Osobné ú daje
sú za tý mto ú č elom spracú vané po dobu vykoná vania divadelnej č innosti ako hlavnej
kultú rno-umeleckej činnosti BDKE.
B. MARKETING
a) V prı́pade, ak sa dotknutá osoba zapojı́ do marketingový ch aktivı́t, ktoré organizuje BDKE,
za tý mto ú č elom sa budú spracú vať ú daje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, email, telefó nne č ıś lo, PSCr . Prá vnym zá kladom na spracovanie vyš šie uvedený ch osobný ch
ú dajov bude sú hlas dotknutej osoby, ktorý je mož né kedykoľvek odvolať (č o vš ak bude
mať za ná sledok nemož nosť ďalš ej ú č asti na marketingovej aktivite). Osobné ú daje budú
spracú vané na tento ú č el po dobu trvania konkré tnej marketingovej aktivity.
b) Za ú č elom marketingovej č innosti (informovanosti o novinká ch a pripravovaný ch akciá ch,
programové ho bulletinu, zasielania elektronický ch pozvá nok na predstavenia a
sprievodné podujatia, či iný ch novinká ch zameraný ch na podporu predaja a informá cii o
č innosti BDKE - newsletter) spracú vame osobné ú daje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail,
telefó nne č ıś lo, dá tum narodenia.
Prá vnym zá kladom na spracovanie vyš šie uvedený ch osobný ch ú dajov bude sú hlas
dotknutej osoby, ktorý je mož né kedykoľvek odvolať (č o vš ak bude mať za ná sledok
nemož nosť ďalš ej marketingovej činnosti zo strany prevá dzkovateľa).
Osobné ú daje za tý mto ú čelom sa spracú vajú odo dň a registrá cie na odber newsletterov,
až poký m nie je využ ité prá vo dotknutej osoby sa z odberu newsletterov odhlá siť formou
jednoduché ho odkazu v kaž dom zaslanom newsletteri, či formou ná mietky priamo na
vyš šie uvedenej e-mailovej adrese.
C. PROPAGÁCIA AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH BDKE
Za ú č elom propagá cie akciı́ organizovaný ch BDKE, jeho predstavenı́ a naplnenia jeho
č innosti vyhotovuje BDKE fotografické a/alebo audiovizuá lne zá znamy. Také to
spracú vanie osobný ch ú dajov vykoná va na prá vnom zá klade v zmysle č l. 6 ods. 1 pı́sm. f)
Nariadenia GDPR, tzv. oprá vnené ho zá ujmu prevá dzkovateľa, pričom medzi oprá vnené
zá ujmy BDKE patrı́ informovanie verejnosti o kultú rnych podujatiach, organizovaný ch
predstaveniach a o jeho činnosti prostrednı́ctvom masovokomunikač ný ch prostriedkov,
internetu alebo sprı́stupnenı́m na verejne prı́stupný ch miestach.
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Osobné ú daje sú za tý mto ú č elom spracú vané po dobu vykoná vania divadelnej č innosti
ako hlavnej kultú rno-umeleckej činnosti BDKE.
2. POSKYTOVANIE, ZVEREJŇOVANIE, PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV, AUTOMATIZOVANÉ
ROZHODOVANIE A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Poskytnutie osobný ch ú dajov pre ú č ely rezervá cie a ná kupu vstupeniek je nevyhnutné na
vznik zmluvné ho vzťahu a plnenı́m s tý m sú visiacich zmluvný ch a zá konný ch povinnostı́.
Poskytnutie osobný ch ú dajov v sú vislosti s marketingom je dobrovoľné , avš ak ich
neposkytnutie má za ná sledok nemož nosť informovania o aktivitá ch BDKE v plnom
rozsahu.
2. BDKE mô ž e osobné ú daje dotknutej osoby zverejniť na svojom webovom sı́dle alebo v
publiká ciá ch len v prı́pade marketingový ch aktivı́t a v prı́pade propagá cie akciı́
organizovaný ch BDKE v rozsahu: meno, priezvisko, obrazový zá znam dotknutej osoby.
3. Pri spracú vanı́ osobný ch ú dajov za ú č elom marketingovej činnosti BDKE dochá dza k
automatizované mu rozhodovaniu vrá tane profilovania uvedené ho v č l. 22 ods. 1 a 4
Nariadenia GDPR. Prevá dzkovateľ vyhodnotı́ urč ité osobné aspekty tý kajú ce sa dotknutej
osoby (najmä jej predpokladané zá ujmy na zá klade poskytnutý ch osobný ch ú dajov) a
vyberie pre dotknutú osobu novinky a akcie, ktoré by dotknutú osobu mohli osloviť. Takto
vybrané novinky a akcie bude zasielať dotknutej osobe e-mailom alebo oslovı́ dotknutú
osobu telefonicky.
4. Osobné ú daje dotknutej osoby mô ž u byť vý nimoč ne prená šané do tretı́ch krajı́n, pričom
k systematické mu prenosu nedochá dza. Taký to prenos BDKE vž dy dô kladne zvá ži
vzhľadom na obsah prená šaný ch osobný ch ú dajov a mož ný dosah na prá va a oprá vnené
zá ujmy dotknutý ch osô b.
5. Prı́jemcami osobný ch ú dajov dotknutej osoby mô ž u byť inš titú cie s obdobný m
predmetom č innosti ako BDKE a odberatelia noviniek, ktorý ch BDKE informuje o svojej
č innosti prostrednı́ctvom mé diı́. Osobné ú daje mô ž u byť ulož ené aj v databá zový ch
systé moch tretı́ch strá n, ktoré využ ı́va BDKE pre ich spracovanie. Vo vý nimoč ný ch
situá ciá ch predpokladaný ch osobitný mi prá vnymi predpismi mô ž u byť osobné ú daje
dotknutej osoby poskytované nasledujú cim prı́jemcom: Policajný zbor SR, sú dy, exekú tor.
3. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Dotknutá osoba má za podmienok stanovený ch v Nariadenı́ GDPR prá vo pož adovať od
BDKE ako prevá dzkovateľa:
a)
b)
c)
d)

prı́stup k osobný m ú dajom, ktoré sa ich tý kajú ;
prá vo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracú vania ich osobný ch ú dajov;
prá vo namietať proti spracú vaniu ich osobný ch ú dajov;
prá vo na prenosnosť ich osobný ch ú dajov.

Bliž šie sú prá va dotknutej osoby upravené v člá nku 15 až 23 Nariadenia GDPR;
2. Ak sa dotknutá osoba domnieva, ž e spracú vanie osobný ch ú dajov, ktoré sa jej tý ka je v
rozpore s Nariadenı́m GDPR mô ž e podať sťaž nosť na Uy rade na ochranu osobný ch ú dajov
Slovenskej republiky, Hranič ná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgá ne v sú lade s č lá nkom 77
Nariadenia GDPR.
Článok VII.
Hromadné objednávky, fakturácie
1. Hromadné objedná vky vstupeniek prijı́ma BDKE najneskô r 5 pracovných dnı́ pred
predstavenı́m, po tomto termı́ne sa realizované hromadné objedná vky považ ujú za
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2.
3.
4.
5.
6.

zá vä zné . BDKE mô ž e zmeniť potvrdené objedná vky na zá klade pı́somnej ž iadosti
doruč enej BDKE poš tou (na adresu: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01
Koš ice), osobne alebo e-mailom (vstupenky@bdke.sk).
V prı́pade hromadnej objedná vky je mož né realizovať platbu v sú lade s č l. V ods. 9 tý chto
VOP (aj kultú rnymi poukazmi). BDKE nie je zodpovedné za stratu kultú rnych poukazov,
pokiaľ boli doruč ené inak ako osobne a pokiaľ neboli riadne odovzdané .
Po vystavenı́ faktú ry nie je mož né tú to objedná vku stornovať, meniť počet a kategó riu
vstupeniek či termı́n predstavenia.
Na hromadnú objedná vku je mož né uplatniť si zľavu postupom uvedený m v čl. VIII tý chto
VOP.
Na ostatné podmienky tý kajú ce sa hromadný ch vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto
č lá nku VOP, sa primerane vzťahujú podmienky v prı́padoch pre bež né vstupenky, ak tento
č lá nok VOP nestanovuje inak.
Tento člá nok sa primerane použ ije aj v prı́pade hromadný ch objedná vok na obhliadky.
Článok VIII.
Zľavy zo vstupeniek

1. Zľavy sú poskytované na zá klade platné ho cennı́ka BDKE zverejnené ho na webovej
strá nke divadla www.bdke.sk a/alebo na informač ný ch tabuliach v pokladniach BDKE
a/alebo na iný ch zmluvný ch predajný ch miestach.
2. Divá k má prá vo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané predstavenia vý luč ne
osobne v pokladniach BDKE a len pokiaľ splyňa podmienky pre jej poskytnutie. Pred
zakú penı́m zľavnenej vstupenky je divá k povinný sa preuká zať prı́sluš ný m dokladom
preukazujú cim jeho ná rok na zľavu z kú pnej ceny vstupenky (napr. š tudentský /š kolský
preukaz, kartu ISIC, alebo preukaz ZTr P, ZTr P-S). Zoznam prı́sluš ný ch dokladov, ktoré BDKE
akceptuje pre poskytnutie zľavy je prı́stupný na webovom sı́dle BDKE. Bez prı́sluš né ho
dokladu zľavnená vstupenka nebude predaná . Pri vstupe na predstavenie je divá k, ktorý
si uplatnil zľavu na vstupenku povinný sa preuká zať na vyzvanie prı́sluš né ho
zamestnanca BDKE prı́sluš ný m dokladom preukazujú cim jeho ná rok na poskytnutú zľavu
z kú pnej ceny vstupenky. V prı́pade, ak sa divá k nepreuká že prı́sluš ný m dokladom, mô ž e
vstú piť do hľadiska len po doplatenı́ rozdielu do plnej sumy vstupné ho, v pokladni BDKE.
3. Na hromadnú objedná vku je mož né uplatniť si zľavu:
-

-

š tudentskú – pri uplatnenı́ tejto zľavy je potrebné zaslať potvrdenie zo š koly, ktoré musı́
obsahovať ná zov a adresu š koly, menný zoznam ž iakov a pedagogické ho sprievodu,
podpis a pečiatku š koly,
ZTr P, ZTr P-S a seniorskú – pri uplatnenı́ tejto zľavy je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré
musı́ obsahovať ná zov a adresu združ enia, menný zoznam ná vš tevnı́kov a sprievodu,
podpis a pečiatku združ enia alebo poslať kó pie preukazov, ktoré oprá vň ujú na
poskytnutie zľavy,
- hromadnú – pri uplatnenı́ tejto zľavy podľa zliav odsú hlasený ch na danú sezó nu, na
zá klade platné ho cennı́ka BDKE zverejnené ho na jeho webovej strá nke.

4. Zľavy nie je mož né kumulovať, kombinovať a spá jať navzá jom, alebo ani s iný mi zľavami,
prı́padne ani ich uplatniť na predstavenia so zvý hodnený m vstupný m.
5. BDKE si vyhradzuje prá vo na niektoré predstavenia poskytovať zľavy obmedzene, resp.
neposkytovať vô bec. Uvedená informá cia je dostupná na webovej strá nke BDKE a/alebo
na informač ný ch tabuliach v pokladni BDKE.
6. Tento člá nok sa primerane použ ije aj v prı́pade zliav na vstupenky na obhliadky.
Článok IX.
Iné podmienky

7

Zrušenie, zmena predstavenia alebo zmena termínu predstavenia, výmena alebo
vrátenie vstupeniek
1. BDKE si vyhradzuje prá vo na zmenu predstavenia, zmenu termı́nu predstavenia alebo
zruš enie predstavenia.
2. Zmenou predstavenia sa rozumie nahradenie predstavenia inou inscená ciou, ktorá sa
odohrá v rovnakom termı́ne, v akom sa malo hrať pô vodné predstavenie. Zmenou termı́nu
predstavenia dô jde k vytý čeniu ná hradné ho termı́nu, v ktorom sa predstavenie uskutoč nı́.
3. V prı́pade zmeny predstavenia má divá k mož nosť navš tı́viť v danom termı́ne ná hradné
predstavenie. V prı́pade akceptá cie ná hradné ho predstavenia divá kom, mu zakú pené
vstupenky ostá vajú v platnosti a sú BDKE akceptované ako vstupenka na zmenené
predstavenie. Tý mto divá k berie na vedomie ž e strá ca ná rok na finanč nú kompenzá ciu v
prı́pade rozdielu vý šky hodnoty vstupeniek. Ak divá k v prı́pade zmeny predstavenia
navš tı́vi ná hradné predstavenie t.j. akceptuje zmenu, nemá ná rok na vrá tenie vstupné ho,
ako ani na ná hradu prı́padné ho cenové ho rozdielu medzi pô vodný m a ná hradný m
predstavenı́m, ani na inú ná hradu.
4. Ak dô jde k zmene termı́nu predstavenia má divá k prá vo zú č astniť sa predstavenia v
novom termı́ne, pričom v prı́pade akceptá cie zmeny termı́nu predstavenia divá kom sú
zakú pené vstupenky platné na predstavenie v ná hradnom termı́ne. Ak divá k v prı́pade
zmeny termı́nu predstavenia navš tı́vi predstavenie v ná hradnom termı́ne, nemá ná rok na
vrá tenie vstupné ho, ani na inú ná hradu.
5. Ak v prı́pade zmeny predstavenia podľa odseku 3 tohto člá nku VOP alebo v prı́pade zmeny
termı́nu predstavenia podľa odseku 4 tohto č lá nku VOP, divá k nesú hlası́ s titulom
ná hradné ho predstavenia, resp. s ná hradný m termı́nom predstavenia a nevyuž ije
mož nosť ná vš tevy ná hradné ho predstavenia, resp. predstavenia v ná hradnom termı́ne,
má prá vo vrá tiť nepouž itú vstupenku, prič om kú pna cena za predmetnú vstupenku mu
bude refundovaná v plnej vý ške, v akej bola zakú pená .
6. O vrá tenie vstupné ho vý hradne v prı́pade zruš enia, zmeny predstavenia alebo zmeny
termı́nu predstavenia, je potrebné pož iadať osobne v pokladniach BDKE do 10
pracovný ch dnı́ po plá novanom termı́ne predstavenia, ku ktoré mu sa vstupenka
vzťahovala. O vrá tenie vstupné ho po 10 pracovný ch dň och je mož né pož iadať vý luč ne
pı́somne, resp. pri on-line ná kupe aj e-mailom na adresu vstuepnky@bdke.sk s uvedenı́m
č ıś la ú č tu vo formá te IBAN, prič om je potrebné k ž iadosti prilož iť originá l vstupenky a v
prı́pade e-mailovej ž iadosti naskenované vstupenky na refundá ciu. Zr iadosť o vrá tenie
vstupné ho podľa predchá dzajú cej vety je potrebné podať najneskô r do 2 rokov od
zruš enia predstavenia.
7. V prı́pade zá meny dvoch predstavenı́ sa na postup uplatň ovania prá v divá ka uplatnı́
postup uvedený v č l. IX ods. 4 tý chto VOP (zmena termı́nu predstavenia).
8. O zruš enı́ a zmene programu informuje BDKE prostrednı́ctvom svojej webovej strá nky
www.bdke.sk, oznamom v pokladniach BDKE a ak je to mož né alebo, ak má k dispozı́cii
kontaktné ú daje divá ka, informuje ho aj telefonicky alebo e-mailom.
9. V prı́pade zmeny predstavenia, zmeny termı́nu predstavenia alebo zruš enia predstavenia
z aké hokoľvek dô vodu nemá divá k ná rok na ná hradu iný ch vý davkov/ná kladov v
sú vislosti s predstavenı́m, na ktoré si zakú pil vstupenku – najmä doprava do miesta/z
miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.
10. Zakú pené vstupenky na predstavenie nie je mož né vrá tiť, vymeniť, ani ž iadať za zakú pené
vstupenky akú koľvek inú ná hradu alebo zľavu (okrem ná hrad v sú vislosti so zruš enı́m
predstavenia, zmenou termı́nu predstavenia alebo zmenou predstavenia uvedený ch v
tomto č lá nku VOP).
11. V prı́pade straty vstupenky BDKE neposkytuje ná hradnú vstupenku.
Článok X.
Darčekové poukážky
1. Druhy darč ekový ch pouká žok sú uverejň ované na webovom sı́dle BDKE.
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2. Kaž dá darč eková pouká žka má vlastný identifiká tor.
3. Prostrednı́ctvom Darčekový ch pouká žok je mož né platiť za vstupenky BDKE poč as ich
platnosti vý luč ne v pokladniciach BDKE.
4. Pri ná kupe vstupeniek darč ekovou pouká žkou sa zostatková hotovosť nevydá va.
5. Pokiaľ je cena vstupeniek vyš šia ako hodnota pouká žky, rozdiel je potrebné doplatiť.
6. Pri ú hrade vstupeniek prostrednı́ctvom darč ekový ch pouká žok je mož né použ iť viacero
darč ekový ch pouká žok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darč ekový ch pouká žok.
7. Darčeková pouká žka je cenina, ktorej falš ovanie sa trestá podľa prı́sluš né ho zá kona.
8. V prı́pade straty alebo znehodnotenia darč ekovej pouká žky neposkytuje BDKE
novú /ná hradnú pouká žku.
9. Za darč ekovú pouká žku nie je mož né vrá tiť peniaze a taktiež nie je mož né ju zameniť za
pouká žku s inou lehotou platnosti.
10. Darčeková pouká žka sa dá zakú piť v pokladniach BDKE a na iný ch zmluvný ch predajný ch
miestach.
11. Darčeková pouká žka BDKE nie je predmetom DPH.
12. Ak nie je ustanovené v tomto č lá nku VOP inak, na Darčekové pouká žky sa primerane
vzťahujú podmienky stanovené v iný ch č lá nkoch tý chto VOP.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Prá vne vzťahy neupravené VOP sa riadia prá vnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä zá konom č . 40/1964 Zb. Obč iansky zá konnı́k v znenı́ neskorš ı́ch predpisov a
osobitný mi prá vnymi predpismi upravujú cimi postavenie majiteľa vstupeniek a divá kov,
resp. ná vš tevnı́kov ako spotrebiteľov.
2. Zmena VOP a dá tum ú č innosti aktuá lneho znenia VOP budú ozná mené elektronicky ich
zverejnenı́m na internetovom portá li BDKE alebo prostrednı́ctvom e-mailovej sprá vy
doruč enej na zná mu elektronickú adresu divá ka, resp. ná vš tevnı́ka.
3. Vš eobecné obchodné podmienky Bábkového divadla v Košiciach nadobú dajú platnosť a
ú č innosť dň om 12.2.2020.

V Koš iciach, dň a

Mgr. Pavol Hrehorčák, riaditeľ BDKE
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