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 PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ 
SOUBORŮ „COOKIES“ 

 Vítejte na stránkách společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.. Internetové stránky nacházející se na této 
doméně, stejně jako na jiných doménách ve vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. (dále jen 
„Internetové Stránky“) provozuje společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., IČO: 453 57 366, se sídlem U 
Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni pod sp. zn. B 227 (dále jen „Společnost“). Veškeré odkazy na „naše“, „nás“ anebo 
„my“ v tomto dokumenty jsou odkazy na Společnost. 

1.  Podmínky užití 

1.1.1.  Společnost zveřejňuje v prostřední internetu (vč. sociálních sítí a Internetových Stránek) informace za 
účelem zejména nabídky produktů Společnosti a dalších společností, které patří do skupiny Asahi, 
jejímž členem je i Společnost, a dále za účelem informování veřejnosti o aktivitách Společnosti. 

1.1.2.  Společnost je oprávněna pozměnit anebo aktualizovat informace, které v prostředí internetu zveřejní, 
a to i bez výslovného upozornění na změnu či aktualizaci. 

1.1.3.  Vezměte, prosím, na vědomí, že Internetové Stránky, stejně prostor na sociálních sítích a/nebo jiných 
komunikačních platformách, který je v dispozici Společnosti, slouží pro komunikaci s veřejností a 
neslouží ke sdílení důvěrného či soukromého obsahu se Společností. Společnost tak nepřebírá žádnou 
odpovědnost za takto sdílený obsah a ani za zajištění jeho důvěrnosti.  

1.1.4.  Veškerý obsah zveřejněný na Internetových Stránkách je chráněn autorským právem Společnosti. 
Společnost je rovněž v souladu s autorských právem pořizovatel databází zveřejněných na 
Internetových Stránkách. Všechna práva vyhrazena. 

1.1.5.  Vstupem na Internetové Stránky souhlasíte s těmito podmínkami užití Internetových Stránek (dále jen 
„podmínky“), zásadami ochrany soukromí (dále jen „Privacy Policy“), a s použitím souborů „cookies“ 
dle Vámi zvolené volby při první návštěvě Internetových Stránek. Předtím, než začnete Internetové 
Stránky používat, si prosím přečtěte tyto podmínky. 

1.1.6.  V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE, PROSÍM, INTERNETOVÉ 
STRÁNKY. 

2.  Minimální věk 

2.1.1.  Do některých sekcí Internetových Stránek nemáte mít v souladu s platným právním řádem ČR přístup, 
jste-li mladší 18 let nebo jste-li pod hranicí zákonného minimálního věku pro koupi alkoholu v dané 
zemi, provincii, státu nebo na území, z něhož si Internetové Stránky prohlížíte. Spadáte-li do této 
kategorie, můžete porušovat zákony nebo jiné právní předpisy platné v zemi, v níž se zdržujete nebo 
z níž se připojujete, a měli byste dotčené sekce okamžitě opustit. Před jejich zpřístupněním budete 
vyzváni, abyste potvrdili svůj věk. 

3.  Zakázané užití 

3.1.1.  Souhlasíte s tím, že nebudete používat Internetové Stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, 
které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo 
mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní normu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis. 

4.  Zřeknutí se obsahu 

4.1.1.  Internetové Stránky se poskytují „tak, jak jsou“. Užívání Internetových Stránek (včetně stahování 
materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný 
na Internetových Stránkách je na Vaše vlastní riziko.  

4.1.2.  V rozsahu přípustném platným právním řádem tímto výslovně vylučujeme jakákoli prohlášení, 
podmínky nebo záruky ohledně prodejnosti, uspokojivé kvality, způsobilosti k danému účelu nebo 
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rozumné pečlivosti a zručnosti, které by jinak mohly být zahrnuty nebo začleněny do těchto podmínek, 
ať už na základě zákona nebo jinak. 

4.1.3.  Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za: 

 • přesnost nebo úplnost materiálu zveřejněného na Internetových Stránkách; 

 • dostupnost Internetových Stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení; 

 • kompatibilitu Internetových Stránek s Vaším počítačovým systémem a softwarem; 

 • to, že Internetové Stránky nejsou infikovány virem. 

5.  Vyloučení a omezení naší odpovědnosti 

5.1.1.  V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za žádnou škodu, zejména 
pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje 
žádného druhu (včetně nákladů na právní zastoupení, náklady na znalce nebo jiné náklady), které 
mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k Internetovým Stránkám nebo 
s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými. 

5.1.2.  Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli 
Internetových Stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou 
s Internetovými Stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných na 
Internetové Stránky. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být 
způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití Internetových Stránek nebo jakéhokoliv obsahu 
na nich zveřejněného. 

6.  Duševní vlastnictví 

6.1.1.  Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu Internetových Stránek (zejména pak ve vztahu k 
ochranným známkám, obrázkům a logům) buď vlastníme, anebo používáme na základě licence a jsou 
nám vyhrazena. Nezískáváte žádná práva k obsahu Internetových Stránek kromě omezeného práva 
je užívat v souladu s podmínkami. 

7.  Používání Internetových Stránek 

7.1.1.  Můžete používat Internetové Stránky v souladu s podmínkami a můžete je tisknout nebo z nich 
stahovat informace pro Vaše osobní, nekomerční užití. 

7.1.2.  Nejste oprávněni: 

 • propojovat Internetové Stránky jakýmkoliv způsobem s žádnou jinou internetovou stránkou ani 
vybírat do rámečku žádnou jejich část bez našeho předchozího souhlasu; 

 • neoprávněně vniknout do Internetových Stránek, používat Internetové Stránky k šíření 
počítačových virů nebo je používat k protiprávním účelům; ani 

 • zkreslovat či upravovat obsah, který kopírujete z Internetových Stránek, ani používat tento obsah 
bez zveřejnění informace o autorském právu či jiných majetkových právech, která používáme 
v souvislosti s tímto obsahem, a to stejným způsobem a formou, jak se používají na Internetových 
Stránkách. 

7.1.3.  V případě porušení podmínek Vám můžeme dočasně přerušit nebo zablokovat přístup k Internetovým 
Stránkám a současně odpovídáte za veškerou škodu, která nám v této souvislosti vznikne. 

8.  Odkazy na jiné internetové stránky 
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8.1.1.  Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytnuty pro Vaši potřebu. Nepodporujeme ani 
neschvalujeme takto odkazované internetové stránky ani jejich provozovatele, ani je průběžně 
nemonitorujeme. Jejich používání, prohlížení a stahování je tak na Vaše vlastní riziko a neneseme za 
něj žádnou odpovědnost. 

9.  Změny 

9.1.1.  Můžeme doplňovat, upravovat, aktualizovat nebo ukončit provozování Internetových Stránek nebo 
jakéhokoli obsahu, který je na nich zveřejněn, bez předchozího upozornění. Současně můžeme 
průběžně měnit tyto podmínky. Doporučujeme Vám proto se s obsahem podmínek pravidelně 
seznamovat. 

10.  Ochrana osobních údajů 

10.1.  Všeobecné informace, shromažďování a využití osobních údajů 

10.1.1.  Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše Internetové Stránky můžete za běžných 
okolností navštěvovat bez udávání jakýchkoliv osobních údajů s výjimkou oznámení Vašeho věku a 
země, ze které se připojujete. Tyto údaje jsou důležité pro dodržení povinností stanovených právními 
předpisy ČR, neboť na Internetových Stránkach jsou propagovány a prodávány alkoholické nápoje. 
Zpracovávat budeme i Vaši IP adresu a cookies (zpracování cookies se řídí pravidly obsaženými 
v sekci 10.8 níže). 

10.1.2.  Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři nebo objednávce (dále jen „formulář“) v rozsahu 
jméno, příjmení, email, telefonní číslo nám poskytujete pro účely navázání kontaktu s Vámi a 
zpracování Vašeho požadavku. V závislosti od obsahu Vašeho dotazu nebo požadavky, můžou být 
právním základem zpracování osobních údajů opatření přijatá před uzavřením smlouvy na Vaši žádost 
nebo oprávněný zájem Společnosti spočívající zejména v zabezpečení možnosti reagovat na Váš 
podnět. 

10.1.3.  V některých případech Vás však můžeme požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních 
údajů pro konkrétní účel, například proto, abyste mohli na naší Internetové Stránce registrovat a vytvořit 
si uživatelské konto, anebo abychom Vám mohli zasílat naše reklamní a propagační sdělení nad rámec 
Vašich objednávek produktů Společnosti. 

10.1.4.  Vaše osobní údaje, které bude Společnost zpracovávat v souladu s těmito podmínkami, bude 
zpracovávat sama a/nebo prostřednictvím zpracovatelů, jak je tento pojem definován v čl. 4 Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), kterými jsou obvykle reklamní a marketingové 
agentury, příp. poskytovatelé služeb technické podpory, resp. IT služeb. V případě dodání produktů, 
které jste si u Společnosti objednali, příp. výher ze soutěží pořádaných Společností, jsou zpracovateli 
také poskytovatelé kurýrních a/nebo poštovních služeb. 

  

10.1.5.  Za tímto účelem se prosím seznamte s níže uvedenými informacemi a souhlasem se zpracováním 
osobních údajů, pokud si přejete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje za podmínek zde 
uvedených. 

10.1.6.  Detailnější informace o zpracování osobních údajů v naší Společnosti se můžete dozvědět v naší 
Privacy Policy. 

10.2.  Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

10.2.1.  Vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře, zaškrtnutím příslušného pole pro udělení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně přihlášením se prostřednictvím aplikace 
Facebook, souhlasíte: 

 a) aby tyto níže uvedené údaje zpracovávala naše Společnost jakožto správce ve smyslu tohoto 
pojmu podle čl. 4 GDPR; 
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 b) a to v rozsahu jméno a příjmení, doručovací adresa včetně ulice, číslo popisné, číslo orientační, 
město, PSČ, stát, číslo telefonu a e-mailová adresa, datum narození, uživatelské jméno, heslo a 
IP adresa; 

 c) za účelem stanoveným v příslušné žádosti (formuláři) o udělení souhlasu, 

 d) po dobu 3 let, neodvoláte-li svůj souhlas dříve. Po uplynutí této doby může Společnost 
zpracovávat osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu Společnosti, a to nejdéle po dobu 
trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku spojeného s Vaší registrací na našich Internetových 
Stránkách a souvisejících nákupech. 

10.2.2.  Společnost se zavazuje, že bude s Vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s právními 
předpisy platnými na území ČR. 

10.2.3.  Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat kdykoli po odkliknutí určeného políčka 
ve vašem uživatelském kontě a/nebo dotazem na  personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

10.3.  Zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného právního titulu než souhlasu: 

10.3.1.  V případě, že na našich Internetových Stránkách nakoupíte jakožto neregistrovaný zákazník, 
Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, doručovací 
adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát), číslo telefonu a e-mailová adresa, 
datum narození, a to za účelem realizace kupní smlouvy a dodávky objednaného zboží. Po realizaci 
kupní smlouvy zpracovává Společnost Vaše osobní údaje pro svůj oprávněný zájem po dobu trvání 
jakékoliv promlčecí doby související s uzavřenou kupní smlouvou. 

10.3.2.  Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na 
zpracování objednávky (dopravci, provozovatelé apod.). I těmto osobám budou osobní údaje 
poskytovány pouze v nezbytném rozsahu. 

10.4.  Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

10.4.1.  Jakožto subjekt údajů (fyzická osoba) ve smyslu pojmu podle čl. 4 GDPR máte v souladu s GDPR vůči 
naší Společnosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva: 

 a) právo na výmaz svých osobních údajů; 

 b) právo na přístup ke svým osobním údajům; 

 c) právo na to, aby Společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů v případě, že: 

 (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla 
přesnost údajů ověřit; 

 (ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich 
použití; 

 (iii) Společnost už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků; 

 (iv) vznesl jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda 
oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody; 

 d) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; 

 e) právo znát povahu automatizovaného zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro 
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování prováděné úkony nebo rozhodnutí, jejichž 
obsahem je zásah do Vašich práv a právem chráněných zájmů; 

 f) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování 
(viz výše), včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem 
významně dotýká, pokud se toto rozhodnutí netýká plnění smlouvy mezi Vámi a Společností; 
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 g) právo být informován, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních 
údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody. Takové porušení je Společnost 
povinna Vám bez zbytečného odkladu oznámit. 

10.4.2.  Za podmínek stanovených v GDPR máte právo vznést proti zpracování osobních údajů na právním 
základě oprávněného zájmu Společnosti, námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů 
pro účely přímého marketingu. 

10.4.3.  Máte rovněž právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz), příp. podat u tohoto úřadu stížnost. 

10.4.4.  Bližší informace k ochraně osobních údajů jsou upraveny ve “Ochrana soukromí/Privacy policy”, se 
kterými se, prosím, také seznamte. 

10.5.  Vaše žádosti v souvislosti s právem na přístup 

10.5.1.  Za účelem uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence Společnosti prostřednictvím e-mailové 
adresy: personaldataprotection@eu.asahibeer.com anebo písemnou žádostí adresovanou na 
Plzeňský Prazdroj, a.s., právní oddělení, Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1. 

10.5.2.  Společnost Vám na vyžádání poskytne kopii osobních údajů, které zpracovává. Za jakékoli další kopie, 
o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud 
o informace požádáte elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané 
elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Při zpracování žádosti jsme povinni prověřit 
Vaši totožnost. 

10.5.3.  Vaše žádosti budou zpracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. 
V odůvodněných případech (při zohlednění zejména množství žádostí a jejich komplexnosti) můžeme 
tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce, přičemž v takovém případě Vás o prodloužení lhůty a jeho 
důvodech budeme informovat. Informace zásadně poskytujeme bezplatně. Pokud by Vaše žádosti byly 
zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme 
požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo 
odmítnout jednat na základě žádosti. 

10.6.  Zpracovávání osobních údajů osob, které nedovršily minimální věk 

10.6.1.  Internetové Stránky nejsou určeny osobám, které ještě nedovršily minimální věk dle čl. 2 výše. Naším 
záměrem tedy není zpracovávat osobní údaje žádných osob, které ještě tohoto minimálního věku 
nedosáhly. Proto jakmile zjistíme, že nám byly poskytnuty osobní údaje jakékoli osoby před dosáhnutím 
minimálního věku, tyto údaje odstraníme. 

10.7.  Využití osobních údajů pro marketingové účely třetích stran 

10.7.1.  Za žádných okolností nebudeme předávat, převádět ani poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám 
k jejich marketingovým účelům, s výjimkou případného užití cookies, jak je vysvětleno v čl. 10.8 níže. 

10.8.  Soubory „cookies“ 

10.8.1.  Na těchto Internetových Stránkách používáme soubory „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, 
které Internetové Stránky ve Vašem zařízení vytvoří v momentě, kdy na ně vstoupíte, a které se 
ukládají do prohlížeče Vašeho koncového zařízení, pomocí něhož si Internetové stránky zobrazujete. 

10.8.2.  Prohlížeč Vašeho koncového zařízení odešle při každé návštěvě Internetových Stránek příslušný 
cookie soubor na server, na kterém jsou Internetové Stránky uloženy, a ty se Vám tak díky tomu např. 
zobrazí v nastavení, jaké jste si zvolili při poslední návštěvě. 

10.8.3.  Cookies soubory mohou vést k identifikaci Vašeho koncového zařízení a díky tomu mohou být 
prostředkem pro zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména IP-adresy. Z tohoto důvodu Vám na 
tomto místě poskytujeme veškeré podstatné informace týkající se tohoto zpracování Vašich osobních 
údajů. 
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10.8.4.  Cookies soubory nejsou viry a ani neobsahují žádný program, a proto ani nemohou poškodit Vaše 
koncové zařízení, jehož prostřednictvím k Internetovým Stránkám přistupujete. 

10.8.5.  Na Internetových Stránkách využíváme některé nebo všechny následující typy cookies souborů: 

 a) Nezbytně nutné cookies 

Účel těchto cookies spočívá v zajištění řádného fungování Internetových Stránek po technické 
stránce a slouží zejména k navázání a udržení spojení. 

Právním titulem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto cookies souborů je čl. 6 
odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem Společnosti. 

Dobu uchovávání těchto cookies stanovila Společnost tak, aby tyto cookies byly uchovávány 
jenom po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedeného účelu. 

 b) Analytické cookies 

Účel těchto cookies spočívá ve zjišťování návštěvnosti Internetových Stránek a v analýze chování 
uživatelů na Internetových Stránkách, jejich zájmech a preferencích. 

Právním titulem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto cookies souborů je čl. 6 
odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Váš souhlas, který Společnosti udělíte označením příslušného pole 
v rámci banneru, který se Vám zobrazí při prvním vstupu na Internetové Stránky, nebo f) GDPR, 
tj. oprávněný zájem Společnosti v případě anonymního sbírání analytických cookies. 

Dobu uchovávání těchto cookies stanovila Společnost tak, aby tyto cookies byly uchovávány 
jenom po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedeného účelu. V případě analytických 
cookies zpracovávaných v neanonymizované podobě můžete kdykoli během doby jejich 
uchovávání odvolat svůj souhlas s jejich užitím, a tím zabránit jejich dalšímu zpracování. 

 c) Marketingové cookies 

Účel těchto cookies spočívá v analýze chování uživatelů na Internetových Stránkách a v jejich 
následném oslovováni marketingovými nabídkami odpovídajícími jejich zájmům a preferencím. 

Právním titulem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto cookies souborů je čl. 6 
odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Váš souhlas, který Společnosti udělíte označením příslušného pole 
v rámci banneru, který se Vám zobrazí při prvním vstupu na Internetové Stránky. 

Dobu uchovávání těchto cookies stanovila Společnost tak, aby tyto cookies byly uchovávány 
jenom po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedeného účelu. Kdykoli během této doby 
uchovávání můžete svůj souhlas s užitím těchto cookies odvolat, a tím zabránit jejich dalšímu 
zpracování. 

10.8.6.  Přehled všech cookies soubory, které na Internetových Stránkách využíváme, spolu se stanovenou 
dobou uchovávání a popisem jejich fungování, naleznete v následující tabulce: 

Označení 
cookies 
souboru 

Typ cookies 
souboru 

Expirace Popis funkce cookie 
souboru 

Specifikace 
Internetových Stánek, na 
nichž je cookies soubor 
nasazen 

_gat Analytický 
anonymizovaný 

1 den Používá Google Analytics ke 
snížení počtu žádostí, které 
je třeba provést na serveru 

Google Analytics je nástroj 
od společnosti Google, 
který umožňuje vlastníkům 
webových stránek 
získávat statistické údaje o 
uživatelích svého webu. 

_ga Analytický 
anonymizovaný 

1 rok Používá se výhradně ke 
sledování návštěvnosti 
webu, bez dalších 
marketingových, 
remarketingových nebo 
reklamních rozšíření 

Google Analytics je nástroj 
od společnosti Google, 
který umožňuje vlastníkům 
webových stránek 
získávat statistické údaje o 
uživatelích svého webu. 

_gid Analytický 
anonymizovaný 

1 den Registruje jedinečné ID, 
které se používá ke 
generování statistických 
údajů o tom, jak návštěvník 
používá webovou stránku. 

Google Analytics je nástroj 
od společnosti Google, 
který umožňuje vlastníkům 
webových stránek 
získávat statistické údaje o 
uživatelích svého webu. 
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_adult Nezbytný Relace Ukládá informace o 
zadaném věku při první 
návštěvě stránky 

Tyto soubory jsou 
ukládány lokálně pouze 
pro účely zapamatování 
předešlé volby 

Cookies_policy Nezbytný 1 den Ukládá informaci o výběru 
povolených typů cookies 

Tyto soubory jsou 
ukládány lokálně pouze 
pro účely zapamatování 
předešlé volby 

SRV_IC Nezbytný Relace Slouží k zabezpečené 
komunikaci mezi 
prohlížečem a serverem 

Tyto soubory jsou 
ukládány lokálně pouze 
pro účely zapamatování 
předešlé volby 

XSRF-TOKEN Nezbytný 1 den Slouží k zabezpečené 
komunikaci mezi 
prohlížečem a serverem 

Tyto soubory jsou 
ukládány lokálně pouze 
pro účely zapamatování 
předešlé volby 

 

10.8.7.  Ke zpracování cookies souborů může Společnost dle potřeby využívat třetí osoby – zpracovatele, a to 
na základě smlouvy dle čl. 28 GDPR, kde třetí osoba zároveň zpracovává pro Společnost osobní údaje. 

10.8.8.  Některé z nasazených cookies souborů jsou tzv. „cookies třetích stran“, tj. jedná se o cookies soubory 
vytvořené třetí stranou odlišnou od Společnosti.  

10.8.9.  V případě, že Společnost určuje společně s těmito třetími osobami účel a prostředky zpracování 
osobních údajů, které jsou jejich prostřednictvím získávány, pak je Společnost a tato třetí osoba 
společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR, přičemž jak Společnost, tak i třetí osoba jsou povinni splnit 
veškeré náležitosti dle GDPR pro zpracování osobních údajů společně. Takovýmto společným 
správcem je v případě výše nasazených cookies souborů společnost Google LLC, a to ve spojení 
s Google Analytics cookie souborem. 

10.8.10.  Nasazení a užití cookies můžete zamezit: 

 • vhodným nastavením prohlížeče Vašeho koncového zařízení tak, aby zamezit instalaci cookies 
souborů; 

 • v případě cookies souborů, které jsou instalovány a užívány na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 
1 písm. a) GDPR) také jeho odvoláním, což lze učinit zasláním požadavku na adresy uvedené v čl. 
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. výše; 

 • v případě cookies souborů, které jsou instalovány a užívány na základě oprávněného zájmu 
Společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) také vznesením námitky dle čl. 21 GDPR; a/nebo 

 • prostřednictvím nastavení přímo v banneru, v němž vám poskytujeme informace o nasazení cookies 
souborů a příp. od vás vyžadujeme souhlas s nasazením některých z nich. 

 V případě, kdy zamezíte užití analytických (neanonymizovaných) a/nebo marketingových cookies 
souborů na Internetových Stránkách, může dojít ke zhoršení některých funkcí Internetových stránek. 
Internetové Stránky nelze využívat bez nasazení nezbytných cookies souborů. 

11.  Pravidla zodpovědného obsahu 

11.1.1.  Společnost propaguje na Internetových Stránkách, stejně jako v prostoru na sociálních sítích či jiných 
komunikačních platformách, který je její dispozici, a veškeré své komunikaci pouze zodpovědnou 
konzumaci alkoholu. Stejně tak dodržuje Společnost ve veškeré své komunikaci zásady slušnosti 
(zásada propagace pouze zodpovědné konzumace alkoholu společně se zásadami slušnosti dále jen 
„Pravidla zodpovědného obsahu“). 

11.1.2.  Žádáme všechny uživatele, kteří budou chtít sdílet na Internetových Stránkách a/nebo prostoru na 
sociálních sítích či jiných komunikačních platformách, který je v dispozici Společnosti, jakýkoli obsah, 
aby respektovali a dodržovali Pravidla zodpovědného obsahu.  
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11.1.3.  Společnost si tímto vyhrazuje právo odstranit ze svých Internetových Stránek a/nebo prostoru na 
sociálních sítích či jiných komunikačních platformách, který je v její dispozici, ty příspěvky, které budou 
Pravidla zodpovědného obsahu porušovat. 

11.1.4.  Obsah Internetových Stránek, stejně jako prostoru na sociálních sítích či jiných komunikačních 
platformách, který je v dispozici Společnosti, není určen osobám mladší 18 let, proto jej s nimi, prosím, 
nesdílejte. 

11.1.5.  Všem uživatelům, kteří Pravidla zodpovědného obsahu dodržují tímto velmi děkujeme. 

11.1.6.  Níže bychom Vás rádi výslovně upozornili na některá vyjádření, která jsou v rozporu s Pravidly 
zodpovědného obsahu, a která tak nesmějí být na Internetových Stránkách a/nebo v prostoru na 
sociálních sítích či jiných komunikačních platformách, který je v dispozici Společnosti, publikována 
(výčet je pouze příkladný).  

11.1.7.  Společnost nepublikuje obsah, který by: 

 • nabádal k nezodpovědné, nebezpečné, nadměrné, nedobrovolné konzumaci alkoholu; 

 • znevažoval abstinenci, odmítání nebo umírněnou konzumaci alkoholu; 

 • opisoval, zobrazoval v pozitivním světle nebo podporoval aktivity, které mohou ohrozit bezpečnost 
jiných, včetně nadměrného užívání alkoholu; 

 • zobrazoval osoby ve stavu opilosti nebo naznačoval, že takový stav je přijatelný; 

 • zobrazoval, schvaloval nebo působil dojmem, že schvaluje konzumaci alkoholu na pracovišti během 
pracovní doby; 

 • zobrazoval, schvaloval nebo působil dojmem, že schvaluje konzumaci alkoholu před nebo během 
řízení motorového vozidla, manipulace s jakýmikoliv stroji nebo vykonávání jiné aktivity, která z 
bezpečnostních důvodů vyžaduje vysoký stupeň bdělosti, úsudku, přesnosti nebo koordinace; 

 • naznačoval, že konzumace alkoholu by mohla mít pozitivní vliv na zdraví; 

 • propagoval konzumaci alkoholu v průběhu těhotenství, včetně zobrazování těhotných žen; 

 • naznačoval, že konzumace alkoholu je předpokladem nebo podmínkou úspěchu v obchodu, studiu, 
sportu nebo společenském životě, nebo že na ně má pozitivní vliv, nebo že může přispět k 
sexuálnímu úspěchu nebo k úspěchu při svádění druhé osoby; 

 • mohl porušovat zákon, dobré mravy, pravidla vhodného chování ve společnosti nebo k takovému 
konání navádět; 

 • používal vulgární, neslušný nebo jinou formou nevhodný slovník; 

 • svou formou nebo obsahem zneužíval, urážel, osočoval, ohrožoval nebo jakýmkoli jiným způsobem 
porušoval práva jiných, zejména, ale ne výlučně obsah rasistický, sexistický, homofobní, obscénní 
a vulgární; 

 • zobrazoval nahotu nebo osoby zachycené v polohách nebo postojích se zřejmým sexuálním 
podtextem, nebo takový kontext naznačoval; 

 • mohl být atraktivní pro osoby mladší 18 let nebo byl publikován osobou mladší 18 let bez ohledu na 
typ obsahu; 

 • zobrazoval kreslené nebo animované postavy (fiktivní nebo znázorňující populární osobnosti), 
zvířata nebo jiné prvky, které byly vytvořeny za účelem oslovení osob mladších než 18 let; 

 • obsahoval zobrazení osoby, která je mladší resp. vypadá být mladší 25 let; 
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 • mohl porušovat soukromí osob; 

 • obsahoval osobní údaje fyzických osob s výjimkou jména, jako jsou například telefonní čísla, 
emailové nebo poštovní adresy; 

 • uživatele spamoval, to znamená neúměrnou formou se opakoval nebo neměl souvislost s produkty 
a aktivitami značky resp. jinými produkty a aktivitami Společnosti; 

 • propagoval komerční výrobky nebo služby třetích stran za úplatu; 

 • budil dojem, že ho zveřejnil někdo jiný než osoba, která ho ve skutečnosti publikovala; 

 • rozvíjel politické názory a stanoviska; 

 • byl v rozporu s oprávněnými zájmy Společnosti, například s ohledem na principy společenské 
zodpovědnosti, udržitelného podnikání a s ohledem na firemní kulturu. 

11.1.8.  Pokud byste nás chtěli upozornit na obsah porušující Pravidla zodpovědného obsahu na našich 
Internetových Stránkách a/nebo v prostoru na sociálních sítích či jiných komunikačních platformách, 
který je v dispozici Společnosti, obraťte se, prosím, na naši interní Komisi pro odpovědnost na adrese 
komise@asahibeer.cz. 

12.  Rozhodné právo a výklad 

12.1.1.  Stane-li se některé z ustanovení podmínek neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, 
případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení. 

12.1.2.  Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Jakékoliv spory z podmínek vyplývající či 
se jich týkající bude řešit věcně a místně příslušný soud v České republice. 

 V Plzni, datum účinnosti: 20.6.2022 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 

 


