
Podmienky používania aplikácie Turbofaktúra 

Vytvorením užívateľského účtu,  ako užívateľ aplikácie Turbofaktúra, vyjadrujete súhlas  s
nasledujúcimi  Podmienkami.  Pokiaľ  s  týmito  Podmienkami  nesúhlasíte,  užívateľský  účet
nevytvárajte a ani službu nepoužívajte.

I. Úvodná deklarácia

1. Internetová aplikácia Turbofaktúra je webová aplikácia  prístupná cez webové rozhranie na
adrese  www.turbofaktura.sk  (ďalej  len  ,,Turbofaktúra").  Turbofaktúra  je  webová  služba
slúžiaca predovšetkým na vystavovanie účtovných dokladov a ich  zaslanie  e-mailom na
adresu obchodných partnerov.

2. Poskytovateľ   Turbofaktúry je spoločnosť MRP-Informatics, spol. s r.o., Na Stráni 532, 763
15  Slušovice, IČ 46900675, zapísaná na registrovom súde v Brne pod spisovou značkou
C.5692 (ďalej iba ,,MRP-Informatics, spol. s r.o.").

3. Užívateľom  je  fyzická  alebo  právnická  osoba,  ktorá  si  vytvorila  užívateľský  účet
nevyhnutný pre  používanie služieb  Turbofaktúry (ďalej  len ,,užívateľ"). 

4. Pri  vytváraní  užívateľského  účtu  je  užívateľ  povinný  zadať  pravdivé  a  úplné  údaje
identifikujúce užívateľa. Užívateľský účet je potom identifikovaný prihlasovacími údajmi, a
to e-mailom užívateľa a heslom.

II. Licenčné podmienky

V  zmysle  autorského  zákona  je  Turbofaktúra  autorským  dielom.  Výkon  majetkových  práv  k
Turbofaktúre  prináleží výhradne spoločnosti MRP-Informatics, spol. s r.o.

Založením  užívateľského  účtu  je  užívateľovi  poskytnutá  nevýhradná  licencia  na  používanie
Turbofaktúry. Licencia sa udeľuje  zadarmo na dobu trvania užívateľského účtu.

Spoločnosť MRP-Informatics, spol. s r.o. neposkytuje žiadne záruky a ani na seba neberie žiadnu
zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti s používaním aplikácia Turbofaktúra.

Práva a povinnosti užívateľov Turbofaktúry

1. Prostredníctvom  Turbofaktúry  môže  užívateľ  vystavovať  elektronické  účtovné  doklady
(predfaktúry, faktúry, pokl. doklady), evidovať ich, tlačiť, odosielať na  e-mail a exportovať
dáta do vybraných účtovných systémov MRP.

2. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah, správnosť a úplnosť všetkých dát,  ktoré do
Turbofaktúry uloží.

3. Užívateľ  je  povinný  chrániť  a  archivovať  svoje  prístupové  údaje.  Spoločnosť  MRP-
Informatics, spol. s r.o. nenesie žiadnu  zodpovednosť za zneužitie dát treťou stranou, ktoré
bolo spôsobené nedostatočnou ochranou prístupových údajov užívateľa.

4. Užívateľ nesmie dielo meniť, ani ho  dekódovať a využívať tak získaný kód, alebo databázy,
alebo  ich časti samostatne, alebo v spojení s iným programovým vybavením.

5. Užívateľ nesmie poskytnúť ani zapožičať licenciu tretím  osobám.
6. Užívateľ môže kedykoľvek  zrušiť svoj užívateľský účet. Zrušením účtu budú všetky jeho

dáta zmazané.



Práva a povinnosti poskytovateľa Turbofaktúry

1. Spoločnosť  MRP-Informatics,  spol.  s  r.o.  sa  zaväzuje  zaistiť  nepretržitú  prevádzku
Turbofaktúry. Porušením tohto záväzku nie je prerušenie prevádzky Turbofaktúry spôsobené
nepredvídateľnými  objektívnymi  dôvodmi  ako  je  napríklad  výpadok  prúdu,  výpadok
internetu, z dôvodu plánovanej údržby apod.

2. Spoločnosť MRP-Informatics, spol. s r.o. je oprávnená zrušiť užívateľský účet užívateľa,
ktorý je viac akož 6 mesiacov neaktívny, tj. je dlhodobo neaktívny.

3. Spoločnosť MRP-Informatics, spol. s r.o. je oprávnená zrušiť užívateľský účet užívateľa,
ktorý porušuje tieto Podmienky, alebo u  ktorého je dôvodné podozrenie, že užívateľský účet
používa  v rozpore s platnou legislatívou či dobrými mravmi.

III. Zabezpečenie dát

Pre  komunikáciu  s  Turbofaktúrou  je  použitý  zabezpečený  hypertextový  prenosový  protokol
HTTPS. Pre zabezpečenie dát pred ich poškodením či zničením pri kolíziách  technických zariadení
uskutočňuje  spoločnosť  MRP-Informatics,  spol.  s  r.o.  pravidelné  zálohovanie  všetkých  dát  v
Turbofaktúre.  Zálohy sú  ukladané na  zálohovacie  servery,  ktoré  má vo svojej  správe  výhradne
spoločnosť MRP-Informatics, spol. s r.o.

IV. Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť  MRP-Informatics,  spol.  s  r.o.,  prehlasuje,  že  s  osobnými  údajmi  užívateľov
Turbofaktúry,  nakladá  v  súlade  v  súlade  s  nariadením  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EU)
2016/679,  obecné  nariadením  o  ochrane  osobných  údajov,  čo  deklaruje  v  Zásadách  ochrany
osobných údajov.

Vzhľadom k tomu, že Turbofaktúra je umiestnená na serveroch, ktoré spravuje spoločnosť MRP-
Informatics, spol. s r.o., je nutné, aby užívateľ súhlasil i so Zmluvou o spracovaní osobných údajov.
Vytvorením užívateľského účtu tiež užívateľ súhlasí s týmito Podmienkami i s touto  Zmluvou o
spracovaní osobných údajov.

V. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť MRP-Informatics, spol. s r.o. má právo tieto Podmienky meniť, a to predovšetkým z
dôvodu legislatívnych zmien či z dôvodu vývoja technológií. O zmene obchodných podmienok sú
užívatelia informovaní zverejnením zmien na webovej stránke www.turbofaktura.sk. V prípade, že
by užívateľ so zmenou podmienok nesúhlasil, má právo ich odmietnuť a zrušiť užívateľský účet.

Podmienky nadobúdajú  účinnosť dňa 25.5.2018

https://turbofaktura.cz/files/turbofaktura_smlouva_sk.pdf
https://turbofaktura.cz/files/turbofaktura_smlouva_sk.pdf
https://mrp.cz/gdpr/ochrana-osobnich-udaju.asp
https://mrp.cz/gdpr/ochrana-osobnich-udaju.asp

