PRÁVNE VYHLÁSENIE
Advokátska kancelária JUDr. Kataríny Háčikovej poskytuje na svojej webovej stránke informácie
v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Otvorením a návštevou našej web stránky
www.akhlegal.com vyjadrujete informovaný súhlas s nasledujúcimi podmienkami:
Informácie podľa § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Obchodné meno: JUDr. Katarína Háčiková, advokát
IČO: 42 266 271
DIČ: 1058377282
Právna forma: fyzická osoba, podnikateľ
Poistenie výkonu povolania: Wüstenrot poisťovňa a.s., IČO: 31 383 408 , Sídlo Karadžičova 17 ,
Bratislava 26 825 22 , poistná suma: 500 000,00 Eur.
Sídlo a adresa na doručovanie: Mierová 14, 925 23 Jelka
Telefónne číslo: +421 944 623 123
Adresa na doručovanie elektronickej pošty: (E-mail) o ce@akhlegal.com
Licencia na poskytovanie právnych služieb: Členstvo v Slovenskej advokátskej komore, povolenie na
poskytovanie právnych služieb slovenskej advokátskej komory číslo 7577, právne služby poskytované
v zmysle zákon a číslo 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov.
Odmena za poskytovanie právnych služieb je určovaná v každom právnom prípade individuálne.
Podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie o poskytovanej
službe v Slovenskej republike môžete prostredníctvom emailovej správy: o ce@akhlegal.com

1) Autorské práva

Webová stránka www.akhlegal.com je chránená autorským právom podľa zákona č. 618/2003
o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení
neskorších predpisov. Je zakázané udeľovať, distribuovať alebo reprodukovať akékoľvek
údaje, texty, fotografie, informácie alebo iný obsah webovej stránky na iný ako osobný účel.
Akékoľvek použitie obsahu uvedeného na tejto web stránke je možné len s predchádzajúcim
písomným súhlasom našej advokátskej kancelárie.
2) Vzťah klienta s advokátom.
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Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke slúžia len na všeobecné informačné účely.
Materiály na tejto webovej stránke nie sú určené na to, aby boli právnym poradenstvom alebo
právnym stanoviskom. Použitie informácií uvedených na tejto webovej stránke nepredstavuje
ponuku právneho poradenstva ani poskytnutie právnej rady. Preto táto webová stránka, ani

použitie informácií z webovej stránky nevytvára vzťah advokáta a klienta medzi Vami
a advokátom našej advokátskej kancelárie AKH Legal, JUDr. Katarínou Háčikovou. Prenos a
prijímanie informácií na tejto stránke a / alebo komunikácia s našou advokátskou kanceláriou
prostredníctvom e-mailu nevytvára vzťah advokáta / klienta medzi advokátskou kanceláriou a
akoukoľvek osobou alebo právnym subjektom. Prostredníctvom kontaktného formulára
webovej stránky nás môžete kontaktovať za účelom rezervácie termínu osobného stretnutia
s advokátom. Prostredníctvom webovej stránky by ste nám nemali posielať žiadne dôverné
informácie. Na vznik právneho vzťahu s našou advokátskou kanceláriou sa vyžaduje písomná
zmluva o právnom zastúpení, špecifická pre konkrétneho klienta.
3) Právna záruka za presnosť, aktuálnosť a komplexnosť poskytovaných informácií

na web stránke.
Obsah webovej stránky www. akhlegal.com obsahuje iba všeobecné informácie a nemusí
odrážať súčasný vývoj v právnych predpisoch. Takýto obsah je určený len na poskytnutie
všeobecných informácií o aktuálnom vývoji v čase ich publikácie na našej web stránke. Naša
advokátska kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť za neúplnosť, neaktuálnosť informácií
a dokumentov na webstránke www.akhlegal.com alebo za ich zneužitie. Informácie
poskytnuté na našej webstránke sú poskytované bez záruky ich správnosti a aktuálnosti.
Poskytnuté informácie nie sú mienené ako komplexné zhrnutie najnovšieho vývoja v
zákone, poskytovanie právneho poradenstva alebo poskytnutie právneho stanoviska. Keďže
zákon sa neustále mení, vyhlásenia na tejto webovej stránke týkajúce sa stavu daného zákona
alebo právneho problému nemusia byť aktuálne, alebo uplatniteľné na Vašu konkrétnu
situáciu. Na základe informácií na tejto webovej stránke by ste nemali prijímať žiadne
opatrenia. Okrem toho presnosť závisí od dátumu vytvorenia informácií a ich aplikácie na
konkrétny právny problém. Každá právna otázka vyžaduje, aby bola posudzovaná na základe
podstaty vlastného súboru faktov a aplikácie rôznych zákonov a nariadení. Zriekame sa
akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s činmi, ktoré boli prijaté alebo neboli prijaté na
základe akejkoľvek informácie alebo celého obsahu tejto stránky v plnom rozsahu povolenom
zákonom. Preto by ste nemali konať alebo sa spoliehať na žiadne informácie na tejto
webovej stránke bez toho, aby ste najprv požiadali o radu kompetentného a
licencovaného advokáta.
4) Zodpovednosť.

Za počítačové vírusy vyplývajúce z používania našej webovej stránky nepreberáme žiadnu
zodpovednosť. Za žiadnych okolností, vrátane nedbanlivosti, nebudeme zodpovední za
akékoľvek osobitné alebo následné škody, ktoré vyplývajú z používania alebo neschopnosti
používať materiály na tejto webovej stránke, aj keď by naša advokátska kancelária bola
informovaná o možnosti takýchto škôd.
5) Ochrana osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov od 31.07.2019

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Pri návšteve našej web stránky
www.akhlegal.com neuchovávame na našich interných serveroch ani na serveroch
tretích strán žiadne Vaše osobné údaje ani neukladáme cookie bez Vášho
predchádzajúceho, bezvýhradného a výslovného súhlasu. Pre bližšie informácie
prosím kliknite na link Zásady ochrany osobných údajov od 31.07.2019.

6) Ochrana e-mailovej správy.

Obsah informácií zaslaných prostredníctvom e-mailovej správy vrátane všetkých
príloh je dôverný. Ak nie ste adresátom e-mailovej správy prosím obratom upozornite
odosielateľa a vymažte e-mailovú správu zo svojho systému. Naša advokátska
kancelária nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neúplným alebo oneskoreným
prenosom informácií prostredníctvom e-mailovej správy, ani za škody spôsobené
softvérovým vírusom a odporúča vždy vykonať kontrolu vírusov obsiahnutých
v zaslanej e-mailovej správe vo všetkých jej prílohách.

7) Prenos dôverných informácií.

Prostredníctvom kontaktného formulára webovej stránky by ste nám nemali posielať žiadne
dôverné informácie. Advokátska kancelária AKH Legal disponuje technickými
a organizačnými bezpečnostnými opatreniami s cieľom chrániť a zabezpečiť Vaše osobné
údaje, ktoré v našej kancelárii spracúvame pred náhodnou alebo úmyselnou stratou,
manipuláciou, zničením, alebo zneužitím.
Pri elektronickej pošte alebo inej komunikácii prostredníctvom tejto webovej stránky by ste si
mali byť vedomí toho, že akékoľvek informácie odoslané elektronicky nemusia byť bezpečné.
Z uvedeného dôvodu nevpisujte a neodosielajte svoje adresy, rodné čísla a dátumy
narodenia do kontaktného formulára web stránky www.akhlegal.com. V prípade
nevyhnutnej potreby môžete osobné údaje poslať advokátovi bezpečne prostredníctvom emailu na adresu office@akhlegal.com, ak ich vložíte do pdf alebo word súboru chráneného
heslom. Následne takto ochránené osobné údaje môžete bezpečne v prílohe e-mailu zaslať
advokátovi. Heslo na otvorenie súboru zašlite advokátovi prostredníctvom sms-ky.
V ostatných prípadoch si osobné údaje advokát vyžiada od Vás až pri uzatváraní zmluvy
o právnej pomoci pri prevzatí právneho zastúpenia. Na účely komunikácie s advokátom

postačuje poskytnúť všeobecné informácie o predmete Vášho právneho problému, Vaše krstné
meno, emailovú adresu prípadne telefónny kontakt.
8) Aký druh informácií zhromažďujeme.

Internetová stránka nezhromažďuje žiadne osobné údaje o Vás, okrem informácií, ktoré ste sa
rozhodli, že nám zašlete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Naša
webová stránka tiež automaticky zhromažďuje súhrnné informácie o používaní našich
stránok, napríklad o tom, ktoré stránky sú najčastejšie navštevované, koľko návštevníkov
denne navštívi našu web stránku a ako dlho návštevníci zostávajú na našej stránke.
9) Politika Cookies / skrátená verzia/.

Politika Cookies - úplné znenie platné od 31.07.2019 / klikni/
/Skrátená verzia Politika Cookies/
Cookie je krátky textový súbor, ktorý do vášho prehliadača odosielajú navštívené webové
stránky. Pri návšteve web stránky sa súbor Cookie automaticky uloží do priečinka v
prehliadači vášho zariadenia (počítač, mobil, tablet). Súbor obsahuje informáciu o aktivite
prehliadania. Keď internetový používateľ opätovne načíta webovú stránku, webová stránka
skontroluje, či predtým nastavila súbory cookie v tomto konkrétnom prehliadači. Ak je to
tento prípad, prehliadač môže čítať súbor cookie, ktorý môže obsahovať informácie o
jazykových preferenciách používateľa, polohe, mene, položkách hesiel, predchádzajúcej
aktivite prehliadania, záujmoch atď. Týmto spôsobom môže byť webová stránka prispôsobená
konkrétnemu užívateľovi.
Súbory Cookie za žiadnych okolností neposkytujú prístup k Vášmu počítaču, nemôžu
preskúmať Váš počítač alebo iné zariadenia a čítať z nich dáta.
Údaje sú zhromažďované a uchovávané v anonymizovanej podobe alebo
pseudoanonymizovanej podobe. Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač,
pretože sú v textovom alebo podobnom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať
kontrolu nad počítačom.
Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie už v štandardnom
nastavení. Prosím skontrolujte si nastavenia svojho prehliadača.
V ostatných prípadoch sú Cookies aktivované z Vašej iniciatívy ako návštevníka
webu, vyjadreného zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za
upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne:

Táto stránka používa Cookies
„Používame cookies, aby sme Vám mohli ponúknuť najlepší možný zážitok z webu. Patria
sem súbory cookies, ktoré sú potrebné na fungovanie webovej stránky a na riadenie našich

obchodných cieľov, ako aj ďalšie súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na anonymné
štatistické účely alebo na pohodlnejšie nastavenie webových stránok. Môžete sa slobodne
rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Ďalšie informácie nájdete v Politike cookies a
Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše aktuálne nastavenia súborov cookies môžete
kedykoľvek zmeniť kliknu m na položku Zmeniť nastavenia cookies.“
Využívame vo svojich stránkach súbory cookies napríklad za účelom:
a) merania návštevnosti webovej stránky
b) merania chovania sa návštevníka na webovej stránke
c) tvorby štatistiky cez systémy Google Analytics.
d) fungovania našej web stránky
Vo Vašom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické
akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového
prehliadača.
10) Web (Hypertext) Odkaz.

Táto webová stránka občas obsahuje odkazy na iné webové stránky; zahrnutie takýchto
odkazov však nepredstavuje postúpenia alebo potvrdenia prepojených subjektov. Odkazy na
organizácie a vládne agentúry sú návštevníkom našej web stránky poskytované pre pohodlie.
Naša advokátska kancelária neschvaľuje a nie je zodpovedná za žiadny obsah tretej strany, ku
ktorému by sa mohlo pristupovať z jeho webovej stránky a neodporúča ani neschvaľuje
používanie služieb žiadnej tretej strany. Odkazy majú byť prístupné na vlastné riziko
používateľa a autori tejto webovej stránky neposkytujú žiadne vyhlásenia ani záruky na obsah
týchto odkazov.
Naša webová stránka poskytuje užitočné odkazy pre našich klientov a iných návštevníkov,
aby im pomohli pri prístupe k informáciám. Nemáme však žiadnu kontrolu nad obsahom
informácií obsiahnutých na iných webových stránkach - nemôžeme zaručiť, že informácie
získané prepojením z našej webovej stránky sú presné alebo spoľahlivé. Nemáme žiadnu
kontrolu nad povahou, obsahom a dostupnosťou týchto stránok. Zahrnutie akýchkoľvek
odkazov nemusí nevyhnutne znamenať odporúčanie alebo súhlas s názormi vyjadrenými v
nich.
11) Dostupnosť web stránky.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby webová stránka bola vždy v prevádzke. Naša advokátska
kancelária však nenesie žiadnu zodpovednosť za webovú stránku, ktorá je dočasne
nedostupná z dôvodu technických problémov, ktoré sú mimo našej kontroly.
Advokátska kancelária JUDr. Kataríny Háčikovej si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť
zverejnené informácie bez predchádzajúceho upozornenia dotknutých osôb.
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Právne vyhlásenie je účinné odo dňa publikácie na webovej stránke www.akhlegal.com

Posledná aktualizácia 31.07.2019

