PODMIENKY POUŽÍVANIA
INTERNETOVÝCH STRÁNOK, ZÁSADY
OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIE
SÚBOROV „COOKIES“
Vitajte na stránkach spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. Internetové
stránky nachádzajúce sa na tejto doméne, rovnako ako na iných doménach vo vlastníctve
spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. (ďalej len ako „Internetové Stránky“)
prevádzkuje spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO: 31648479, so sídlom
Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P (ďalej len ako
„Spoločnosť“). Všetky odkazy na „náš“, „nás“ nebo „my“ v tomto dokumente predstavujú
odkazy na Spoločnosť.
1. Podmienky užívania
1.1.1. Spoločnosť zverejňuje v prostredí internetu (vrátane sociálnych sietí a
Internetových Stránok) informácie najmä za účelom ponuky produktov
Spoločnosti ako aj produktov ďalších spoločností, ktoré patria do skupiny Asahi,
ktorej členom je aj Spoločnosť a ďalej za účelom informovania verejnosti o
aktivitách Spoločnosti.
1.1.2. Spoločnosť je oprávnená pozmeniť alebo aktualizovať informácie, ktoré v
prostredí internetu zverejní, a to aj bez výslovného upozornenia na zmenu či
aktualizáciu.
1.1.3. Vezmite, prosím, na vedomie, že Internetové Stránky, rovnako aj priestor na
sociálnych sieťach a/alebo iných komunikačných platformách, ktorý je v
dispozícii Spoločnosti, slúži na komunikáciu s verejnosťou a neslúži na zdieľanie
dôverného či súkromného obsahu so Spoločnosťou. Spoločnosť tak nepreberá
žiadnu zodpovednosť za takto zdieľaný obsah a ani za zabezpečenie jeho
dôvernosti.
1.1.4. Všetok obsah publikovaný na Internetových Stránkach, vrátane databáz s nimi
súvisiacich, je chránený autorským právom Spoločnosti. Všetky práva sú
vyhradené.
1.1.5. Vstupom na Internetové Stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito
podmienkami používania Internetových Stránok (ďalej len ako „podmienky“),
zásadami ochrany súkromia (ďalej tiež len ako „Privacy Policy“) a s používaním
súborov „cookies“ podľa Vami zvolenej voľby pri prvej návšteve Internetových
Stránok. Pred tým, než začnete Internetové Stránky používať, prečítajte si,
prosím, tieto podmienky.
1.1.6. AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, OPUSTITE, PROSÍM,
INTERNETOVÉ STRÁNKY.
2. Vekové obmedzenie

2.1.1. niektorých sekcií Internetových Stránok nemáte mať prístup v zmysle
platného právneho poriadku SR, pokiaľ máte menej ako 18 rokov alebo ste
nedovŕšili zákonom ustanovený minimálny vek požadovaný na legálnu
konzumáciu alkoholu v príslušnej krajine, regióne, štáte alebo na území, z
ktorého si tieto Internetové Stránky prezeráte. Pokiaľ spadáte do tejto
kategórie, môžete porušovať zákony alebo iné platné právne predpisy v krajine,
v ktorej sa nachádzate alebo z ktorej sa pripájate na Internetové Stránky a mali
by ste príslušné sekcie okamžite opustiť. Pred vstupom na dotknuté Internetové
Stránky budete vyzvaní na zadanie vášho veku (dátumu narodenia).
3. Zakázané používanie
3.1.1. Súhlasíte s tým, že Internetové Stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby,
ktoré môžete získať využitím Internetových Stránok, nebudete používať
spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo
medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú
zmluvu alebo iný právny predpis.
4. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah
4.1.1. Internetové Stránky sa poskytujú vo forme "tak, ako sú". Používanie
Internetových Stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné
internetové stránky) a ich používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený
na Internetových Stránkach je na Vaše vlastné riziko.
4.1.2. V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom týmto výslovne
vylučujeme akékoľvek vyhlásenia, podmienky alebo záruky ohľadom
predajnosti, uspokojivej kvality, spôsobilosti na daný účel alebo rozumnej
starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do
týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.
4.1.3. Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nerobíme žiadne vyhlásenia
ani neručíme za:
• alebo úplnosť materiálov zverejnených na Internetových Stránkach;
• dostupnosť Internetových Stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo
prerušenia;
• kompatibilitu Internetových Stránok s Vaším počítačovým systémom alebo
softvérom;
• to, že Internetové Stránky nie sú infikované vírusom.
5. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti
5.1.1. V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť
za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu,
stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne
zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už
priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na Internetové Stránky alebo s
ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.
5.1.2. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli
vytvorené užívateľmi Internetových Stránok, nami alebo spôsobené technickým
vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou s Internetovými Stránkami
alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na

Internetové Stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste
utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o
použitie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich
zverejneného.
6. Duševné vlastníctvo
6.1.1. Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah Internetových
Stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, obrázky) sú v našom vlastníctve
alebo ich používame na základe licencie, ktorou máme vyhradené práva. Nie je
Vám udelené žiadne právo na obsah Internetových Stránok s výnimkou
obmedzeného práva používať ich v súlade s podmienkami.
7. Používanie Internetových Stránok
7.1.1. Môžete používať Internetové Stránky v súlade s podmienkami a môžete si
vytlačiť alebo sťahovať informácie z nich, iba pre Vaše osobné, nekomerčné
účely a spôsoby užívania.
7.1.2. Nie ste oprávnený:
• prepájať tieto Internetové Stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou
internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho
predchádzajúceho súhlasu;
• neoprávnene vniknúť do Internetových Stránok, používať Internetové Stránky
na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na protiprávne účely; ani
• pozmeňovať či upravovať obsah, ktorý kopírujete z Internetových Stránok, ani
používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných
majetkových právach, ktoré používame v súvislosti s týmto obsahom, a to
rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich Internetových
Stránkach.
7.1.3. V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo
zablokovať prístup na Internetové Stránky a súčasne zodpovedáte za všetku
škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.
8. Hypertextové odkazy
8.1.1. Plzeňský Prazdroj Slovensko na zvýšenie vášho pohodlia môže na týchto
stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky
prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše
Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované
internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme.
Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za
neho žiadnu zodpovednosť.
9. Zmeny
9.1. Môžeme dopĺňať, upravovať, aktualizovať alebo ukončiť prevádzkovanie
Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý je na nich zverejnený, bez
predchádzajúceho upozornenia. Súčasne môžeme priebežne meniť tieto podmienky.
Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať.
10. Pravidlá zodpovedného obsahu

10.1.1. Spoločnosť propaguje na Internetových Stránkach, rovnako aj vrátane
priestoru na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v
jej dispozícii, a všetkej svojej komunikácii iba zodpovednú konzumáciu alkoholu.
Rovnako tak Spoločnosť dodržiava vo všetkej svojej komunikácii zásady slušnosti
(zásada propagácie iba zodpovednej konzumácie alkoholu spoločne so zásadami
slušnosti, ďalej len „Pravidlá zodpovedného obsahu“).
10.1.2. Žiadame všetkých užívateľov, ktorí budú chcieť zdieľať na Internetových
Stránkach a/alebo priestore na sociálnych sieťach či iných komunikačných
platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, akýkoľvek obsah, aby rešpektovali
a dodržiavali Pravidlá zodpovedného obsahu.
10.1.3. Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo odstrániť zo svojich Internetových
Stránok a/alebo priestoru na sociálnych sieťach či iných komunikačných
platformách, ktorý je v jej dispozícii, tie príspevky, ktoré budú Pravidlá
zodpovedného obsahu porušovať.
10.1.4. Obsah Internetových Stránok, rovnako ako priestoru na sociálnych sieťach či
iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, nie je
určený osobám mladším ako 18 rokov, preto ho s nimi, prosím, nezdieľajte.
10.1.5. Všetkým používateľom, ktorí Pravidlá zodpovedného obsahu dodržiavajú
týmto veľmi ďakujeme.
10.1.6. Nižšie by sme Vás radi výslovne upozornili na niektoré vyjadrenia, ktoré sú v
rozpore s Pravidlami zodpovedného obsahu, a ktoré tak nesmú byť na
Internetových Stránkach a/alebo v priestore na sociálnych sieťach či iných
komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, publikované
(výpočet je iba príkladný).
10.1.7. Spoločnosť nepublikuje obsah, ktorý by:
• nabádal k nezodpovednej, nebezpečnej, nadmernej, nedobrovoľnej
konzumácii alkoholu;
• znevažoval abstinenciu, odmietanie alebo umiernenú konzumáciu alkoholu;
• opisoval, zobrazoval v pozitívnom svetle alebo podporoval aktivity, ktoré
môžu ohroziť bezpečnosť iných, vrátane nadmerného užívania alkoholu;
• zobrazoval osoby v stave opitosti alebo naznačoval, že takýto stav je
prijateľný;
• zobrazoval, schvaľoval alebo pôsobil dojmom, že schvaľuje konzumáciu
alkoholu na pracovisku počas pracovnej doby;
• zobrazoval, schvaľoval alebo pôsobil dojmom, že schvaľuje konzumáciu
alkoholu pred alebo počas vedenia motorového vozidla, manipuláciu s
akýmikoľvek strojmi alebo vykonávanie inej aktivity, ktorá z bezpečnostných
dôvodov vyžaduje vysoký stupeň bdelosti, úsudku, presnosti, alebo
koordinácie;
• naznačoval, že konzumácia alkoholu by mohla mať pozitívny vplyv na zdravie;
• propagoval konzumáciu alkoholu v priebehu tehotenstva, vrátane
zobrazovania tehotných žien;
• naznačoval, že konzumácia alkoholu je predpokladom alebo podmienkou
úspechu v obchode, štúdiu, športe alebo spoločenskom živote, alebo že na ne
má pozitívny vplyv, alebo že môže prispieť k sexuálnemu úspechu alebo k
úspechu pri zvádzaní druhej osoby;

•

mohol porušovať zákon, dobré mravy, pravidlá vhodného správania v
spoločnosti alebo k takémuto konania navádzať;
• používal vulgárny, neslušný alebo inou formou nevhodný slovník;
• svojou formou alebo obsahom zneužíval, urážal, osočoval, ohrozoval alebo
akýmkoľvek iným spôsobom porušoval práva iných, najmä, ale nie výlučne
obsah rasistický, sexistický, homofóbny, obscénny a vulgárny;
• zobrazoval nahotu alebo osoby zachytené v polohách alebo postojoch so
zrejmým sexuálnym podtextom, alebo taký kontext naznačoval;
• mohol byť atraktívny pre osoby mladšie ako 18 rokov, alebo bol publikovaný
osobou mladšou 18 rokov bez ohľadu na typ obsahu;
• zobrazoval kreslené alebo animované postavy (fiktívne alebo znázorňujúce
populárne osobnosti), zvieratá alebo iné prvky, ktoré boli vytvorené za
účelom oslovenia osôb mladších ako 18 rokov;
• obsahoval zobrazenie osoby, ktorá je mladšia resp. vyzerá byť mladšia ako 25
rokov;
• by mohol porušovať súkromie osôb;
• obsahoval osobné údaje fyzických osôb s výnimkou mena, ako sú napríklad
telefónne čísla, emailové alebo poštové adresy;
• užívateľa spamoval, to znamená neúmernou formou by sa opakoval alebo
nemal súvislosť s produktami a aktivitami značiek resp. inými produktmi a
aktivitami Spoločnosti;
• propagoval komerčné výrobky alebo služby tretích strán za odplatu;
• budil dojem, že ho zverejnil niekto iný ako osoba, ktorá ho v skutočnosti
publikovala;
• rozvíjal politické názory a stanoviská;
• bol v rozpore s oprávnenými záujmami Spoločnosti, napríklad s ohľadom na
princípy spoločenskej zodpovednosti, udržateľného podnikania a s ohľadom
na firemnú kultúru.
10.1.8. Ak by ste nás chceli upozorniť na nevhodný obsah porušujúci Pravidlá
zodpovedného obsahu na našich Internetových Stránkach a/alebo v priestore
sociálnych sietí či iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii
Spoločnosti, obráťte sa, prosím na našu internú Komisiu pre zodpovednosť na
adrese komise@asahibeer.cz.
11. Rozhodujúce právo a výklad
11.1.1. Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane
neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť,
zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto
podmienkach.
11.1.2. Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť
vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
V Bratislave, dňa 20.07.2022
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

