
PODMIENKY POUŽITIA HOSŤOVSKEJ  BEZDRÔTOVEJ WIFI SIETE V 
PRIESTOROCH SKUPINY SSE – HOLDING  
 

(ďalej len ,,Podmienky“) 
  
Tieto Podmienky stanovujú pravidlá pre využívanie  hosťovskej  bezdrôtovej WIFI siete (ďalej 
len ,,Služba“) v priestoroch skupiny SSE-holding a.s. (ďalej len ,,Areál“), upravujú práva 
a povinnosti Poskytovateľa a Používateľa (ako je definované nižšie). 
Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých Používateľov Služby a ich úplné platné znenie je k dispozícií 
na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov, Informačné povinnosti. 
  

Vymedzenie pojmov 
 
Poskytovateľ je spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  
Žilina,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 
10514/L 
Používateľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prostredníctvom elektronického zariadenia používa 
Službu v priestoroch Areálu, okamihom zadania prihlasovacích údajov Akceptuje  Podmienky; 
Sponzor je oprávnená osoba určená Poskytovateľom, u ktorej môže používateľ požiadať o prístupové 
údaje k Službe. 
Služba je poskytovanie bezodplatného prístupu na internet Poskytovateľom Používateľovi 
v priestoroch Areálu, a to zariadeniami umožňujúcimi bezdrôtový prístup Používateľa k internetu 
prostredníctvom Wifi siete (ako je definovaná nižšie); 
Akceptácia podmienok znamená výslovné vyhlásenie Používateľa, že sa oboznámil s a rozumie 
obsahu týchto Podmienok, je si vedomý svojich práv a povinností pri používaní Služby;  
Wifi sieť je hosťovská bezdrôtová wifi sieť označená ako guest-SSEholding, prostredníctvom ktorej 
Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie Služby v Areáli. 
 

1. Využívanie Služby Používateľom 
 

1. Používateľ je oprávnený využívať Službu len v súlade s týmito Podmienkami a zaväzuje sa 
dodržiavať povinnosti stanovené týmito Podmienkami. 

2. Používateľ je povinný sa s úplným platným znením Podmienok oboznámiť ešte pred začatím 
využívania Služby a pri využívaní Wifi siete sa nimi riadiť, čo potvrdzuje zadaním mena a hesla na 
prístup do WIFI siete. 

3. Služba je poskytovaná bezplatne prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup 
Používateľa na internet v priestoroch Areálu, ktoré sú prevádzkované Poskytovateľom Služby, 
a to predovšetkým pre zákazníkov a návštevníkov Areálu. Na Sieť je povolené pripájať len tieto 
zariadenia: prenosný počítač, tablet a mobilný telefón. Na Sieť je výslovne zakázané pripájať 
bezdrôtové sieťové zariadenia, ako sú napr. Wi-Fi prístupový bod, Wi-Fi klientská stanica alebo 
akýkoľvek hotspot Používateľa. 

4. Sieť je otvorená, neobsahuje  antivírusový softvér. Používateľ berie na vedomie, že s užívaním 
Služby môže byť spojené riziko zásahu do ochrany súkromia alebo bezpečnosti dát. Používateľ 
zodpovedá za vykonanie potrebných opatrení na elimináciu a/alebo zníženie tohto rizika. 

  



2. Povinnosti a zodpovednosť Používateľa 
 

1. Používateľ si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú Poskytovateľovi 
a/alebo tretím osobám konaním a využívaním Služby v rozpore s týmito Podmienkami. 

2.  Používateľ nie je oprávnený meniť nastavenia akýchkoľvek parametrov prvkov Služby a Siete 
používanej k poskytovaniu Služby, ktoré sú prednastavené Poskytovateľom alebo ním zvolenou 
treťou osobou. 

3. Zabezpečenie kompatibility zariadení Používateľa použitých pri využívaní Siete a posúdenie ich 
vhodnosti na účely užívania Služby je výhradne na vlastnom uvážení Používateľa.  

4. V súvislosti s poskytovaním Služby, Prenajímateľ neposkytuje používateľom žiaden software, 
zariadenie ani konfiguračné nastavenia 

5. Používateľ sa zaväzuje nezneužiť pripojenie do internetu na podporu, vytvorenie priestoru alebo 
na zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity vrátane prenosu obscénnej 
alebo urážlivej komunikácie alebo uverejňovanie takýchto materiálov na sieti, neoprávnený zásah 
do materiálov podliehajúcich autorskému právu alebo do vlastníckych materiálov, publikovanie 
ohováračských materiálov; používanie vulgárnych a znevažujúcich výrazov v komunikácii, ktorá je 
určená pre väčší okruh ľudí (napr. elektronické konferencie, news atď.), šírenie informácií, ktoré 
sú v rozpore so zákonom (napr. šírenie  nevyžiadanej reklamy, psychický teror atď.). 

6. Používateľ nesmie robiť takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom bránila v riadnom 
používaní siete, napr. nadmerným preťažovaním prvkov siete, šírením počítačových vírusov alebo 
pokusmi o neoprávnený prístup k prvkom siete 

 

3. Ďalšie podmienky 
 

1. Služba je poskytovaná Používateľom bezplatne. 
2. Poskytovateľ negarantuje dostupnosť Služby, jej bezporuchovú funkčnosť, výkonnosť, funkčnosť 

zariadení a Siete, ani rýchlosť a kvalitu prenosu dát a ochranu prenášaných dát pred prístupom 
neoprávnených tretích osôb. 

3. Poskytovateľ upozorňuje Používateľov, že pri využívaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, 
výpadkom Siete v dôsledku technickej údržby, občasnému rušeniu alebo spomaleniu prenosu 
dát, k poruchám pripojenia, či ku strate alebo poškodeniu softwaru Používateľa v dôsledku týchto 
okolností. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik akejkoľvek ujmy pri využívaní 
Služby alebo v súvislosti s využívaním Služby. 

4. V prípade podozrenia z porušovania týchto Podmienok a/alebo právneho poriadku, je 
Poskytovateľ oprávnený na základe vlastného uváženia, aj bez predchádzajúceho upozornenie 
Používateľa pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby takémuto Používateľovi. 

5. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú správnosť a úplnosť informácií prenášaných 
prostredníctvom Služby. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú pri použití 
Služby, najmä no nie len za poškodenie, odcudzenie či stratu dát, poškodenie či zničenie 
hardwaru a/alebo softwaru Používateľa. 

 

4. Ochrana osobných údajov 
 

1. Pri využívaní Služby dochádza k spracúvaniu osobných údajov (mena, priezviska, emailového 
a telefónneho kontaktu Používateľa)  za účelom určenia  Používateľa  a doručenia prístupových 
údajov k Službe zo strany Poskytovateľa Služby.  



2. Používateľ je podľa čl. 13 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 (ďalej len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje, bude Poskytovateľ služby  
spracúvať na účel určenia  Používateľa  a doručenia prístupových údajov k Službe (využívanie 
bezdrôtovej WIFI siete v priestoroch skupiny SSE – holding, a.s.) a všetkých vzťahov so Službou 
súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 nariadenia sú dostupné na webovom sídle 
Poskytovateľa služby www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov. 

3. Používateľ môže v prípade potreby ohľadom ochrany osobných údajov kontaktovať data 
protection officera Poskytovateľa služby a to prostredníctvom e-mailu dpo@ssd.sk 

4. Osobné údaje získané na účel určenia  Používateľa  a doručenia prístupových údajov k Službe 
(využívanie bezdrôtovej WIFI siete v priestoroch skupiny SSE – holding, a.s.) budú uchovávané po 
dobu 6 mesiacov 

5. Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky a právo požadovať od Poskytovateľa služby prístup k svojim osobným 
údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných 
údajov. 

6. Používateľ má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane 
namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej 
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré 
prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, 
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

5. Zmena podmienok  
 

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky jednostranne zmeniť. 
2. Ak je niektoré z ustanovení týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, nie 

je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. 
3. Prípady, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa spravujú všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky 
 

 

 

 

http://www.sse.sk/
mailto:dpo@ssd.sk
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