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Podmienky pre Jednorazového príjemcu VIAMO (ďalej len „Podmienky“) 

 

I. Definície pojmov  

Jednorazový príjemca: je osobitný typ Príjemcu, ktorý nemá vytvorený profil v systéme VIAMO. V prípade 

čakajúcej platby na jeho telefónne číslo, na výzvu Banky Platiteľa, doplní Jednorazový príjemca k svojmu 

telefónnemu číslu číslo svojho bankového účtu. Údaje sú použité jednorazovo iba pre účely realizácie 

čakajúcich platieb v danom okamihu doplnenia čísla bankového účtu.  

Platiteľ: Má v systéme VIAMO vytvorený profil so všetkými náležitosťami ako Príjemca, avšak obsahuje aj číslo 

bankového účtu, ktorý je potvrdený bankou.  

Pokyn Platiteľa: jednoznačný príkaz Platiteľa na vykonanie platobnej operácie zadaný a autorizovaný 

prostredníctvom aplikácie VIAMO, obsahujúci mobilné telefónne číslo v rámci Slovenskej republiky ako 

identifikátor príjemcu a výšku zasielaných finančných prostriedkov.  

Poskytovateľ: VIAMO, a.s., so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO : 47 126 221, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5747/B  je v zmysle zákona č. 122/2013 

Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom. 

Tretia strana:  každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho 

zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou. Tretími stranami sú partnerské banky uvedené na 

stránke www.viamo.sk a banka jednorazového príjemcu. 

Príjemca: má v systéme VIAMO vytvorený profil so všetkými náležitosťami (meno a priezvisko, email, 

telefónne číslo, heslo, bankový účet) a použitý bankový účet sa na účely prijímania platieb nepovažuje za 

potvrdený ani verifikovaný bankou, v ktorej je daný účet vedený. Príjemca môže mať bankový účet pre príjem 

vedený v ktorejkoľvek banke alebo pobočke zahraničnej banky v SR. Príjemca môže cez službu VIAMO prijímať 

peniaze len od Platiteľov, ktorí majú aktivovanú aplikáciu VIAMO.  

VIAMO portál: webový portál, ktorý slúži na registráciu Platiteľov a Príjemcov, na vstup do privátnej zóny 

VIAMO a pre doplnenie čísla bankového účtu Jednorazovým Príjemcom.  

VIAMO služba: služba Banky, umožňujúca Platiteľovi zadávať platobné príkazy zo svojho bankového účtu 

prostredníctvom pokynu na vykonanie platobnej operácie z aplikácie VIAMO, pričom Platiteľ identifikuje 

príjemcu mobilného telefónneho čísla. K telefónnemu číslu Platiteľa a Príjemcu sú v systéme VIAMO priradené 

čísla bankových účtov, ktoré majú registrované vo VIAMO profile. Súčasťou služby VIAMO je aj služba 

priradenia čísla účtu Príjemcu za účelom zostavenia platobného príkazu v systéme VIAMO na základe 

telefónneho čísla, ku ktorému je priradené číslo bankového účtu Príjemcu pre príjem platby.  

Stanovená lehota na príjem platby: lehota siedmych kalendárnych dní, počas ktorej možno doplniť číslo 

bankového účtu k telefónnemu číslu na VIAMO portáli, v prospech ktorého bol daný pokyn Platiteľa, a to buď 
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registráciou Platiteľa alebo jednorazovo Jednorazovým Príjemcom. Takéto pokyny Platiteľa sú nazývané 

čakajúce platby. Lehota na doplnenie čísla účtu k čakajúcim platbám začína plynúť dňom odoslania pokynu 

Platiteľom.  

 

II. Podmienky pre jednorazový príjem peňazí prostredníctvom služby VIAMO  

1. Poskytovateľ poskytuje službu evidencie Príjemcov pre službu VIAMO, ako aj evidenciu údajov od 

Jednorazových príjemcov pre jednorazový príjem prostredníctvom služby VIAMO.  

2. Jednorazový príjemca poskytuje Poskytovateľovi svoje údaje, ako sú bližšie špecifikované v bode 3, čl. II 

Podmienok, za účelom procesu vyplnenia platobného príkazu, ktorý je spracovaný bankou. Jednorazový 

príjemca dáva Poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z., a to 

na čas, počas ktorej sa zrealizujú čakajúce platby zadané pred poskytnutím údajov na jednorazový príjem a na 

archiváciu údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.  

3. Rozsah poskytovaných údajov, ktoré poskytuje Jednorazový príjemca Poskytovateľovi, je nasledovný: 

mobilné telefónne číslo a číslo bankového účtu pre príjem platieb.  

4. Používateľ je povinný zadať správne údaje vo VIAMO portáli. Poskytovateľ overuje držiteľa telefónneho čísla 

cez OTP mechanizmus .  

5. Jednorazový príjemca súhlasí s tým, že ak Platiteľ v pokyne na platbu uvedie telefónne číslo Jednorazového 

príjemcu ako príjemcu platby, bude číslo bankového účtu Jednorazového príjemcu zadané k jeho telefónnemu 

číslu poskytnuté banke Platiteľa za účelom jeho doplnenia do platobného príkazu a za účelom jeho 

spracovania.  

6. Jednorazový príjemca berie na vedomie možné dôsledky a bude ich znášať v prípade uvedenia nesprávnych 

údajov, najmä zadanie nesprávneho čísla bankového účtu, čo má za následok spracovanie platobného príkazu 

Platiteľa na nesprávne číslo bankového účtu. Platiteľ v takomto prípade môže uplatniť požiadavku na 

sprostredkovanie vrátenia platby vo svojej banke ako v prípade zadania nesprávneho čísla účtu v platobnom 

príkaze z podnetu Platiteľa.  

7. V prípade, ak existujú pokyny na platobné operácie zadané Platiteľom/-mi na telefónne číslo Jednorazového 

príjemcu, po doplnení údajov o bankovom účte do systému VIAMO v stanovenej lehote siedmych 

kalendárnych dní, budú platobné príkazy zaradené do spracovania a spracované v banke Platiteľa.  

8. Poskytovateľ nezodpovedá za:  

a) správnosť údajov zadaných do pokynu k platbe Platiteľom. Za správnosť týchto údajov nesie zodpovednosť 

Platiteľ,  

b) zneužitie mobilného telefónu/zariadenia Platiteľa, Príjemcu alebo Jednorazového príjemcu,  

c) zneužitie údajov, ktoré sú Platiteľ, Príjemca alebo Jednorazový Príjemca povinní chrániť,  
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d) správnosť údajov zadaných Jednorazovým príjemcom, resp. držiteľom mobilného telefónu/zariadenia, 

ktorého Platiteľ označí za Príjemcu,  

e) úspešnosť spracovania čakajúcich platieb. Platba bude vykonaná iba v tom prípade, ak Platiteľ disponuje 

dostatočnými finančnými prostriedkami v okamihu, keď Používateľ zadá bankový účet na príjem a v okamihu 

spracovania príkazu bankou. V opačnom prípade nebude platba vykonaná.  

9. Jednorazový príjemca má práva dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. . Tieto práva sú uvedené 

v prílohe č.1 týchto obchodných podmienok : 

 

Príloha č. 1   Podmienok pre  Jednorazového príjemcu VIAMO 

Zákon č. 122/2013 Z.z.   - § 28   Práva dotknutej osoby 

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať  

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,  

 b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v 

rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá 

osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,  

 c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 

spracúvanie,  

 d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  

 e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 

predmetom spracúvania,  

 f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné 

doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,  

 g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,  

 h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak 

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z 

osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené 

práva a slobody iných osôb.  

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči  

 a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho 

marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,  

 b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom 

styku, alebo  

 c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.  
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(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u 

prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. 

a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní 

do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto 

spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka 

dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba 

namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.  

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u 

prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu 

právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov 

automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o 

preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom 

prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní 

rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje 

dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje 

osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, 

alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal 

rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné 

primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.  

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo 

 a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa 

tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do 

troch dní odo dňa jej odoslania,  

 b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a 

kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný 

odovzdať dotknutej osobe,  

 c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu 

odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. 

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na 

začatie konania o ochrane osobných údajov.  

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 15) jej práva môže uplatniť 

zákonný zástupca.16)  

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17). 


