VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vysvetlivky pojmov
Pesbruno – internetové stránky: www.pesbruno.sk

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Všeobecné ustanovenia
Prístupom na internetové stránky Pesbruno súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.
Užívateľom Pesbruno je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi internetové stránky
www.pesbruno.sk

1.2. Vylúčenie zodpovednosti a záruk
Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky Pesbruno, ich používa na vlastné riziko.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok Pesbruno.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v
spojitosti s užívaním stránok Pesbruno, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej
nefunkčnosti stránok Pesbruno a neručí ani za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme
reklamy, inzercie a inej propagácie tretích osôb zverejnené na stránkach Pesbruno. Prevádzkovateľ
nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na stránkach Pesbruno.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb
bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach Pesbruno sú pre
prevádzkovateľa nezáväzné. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah dostupný na
akýchkoľvek iných internetových stránkach prepojených na stránky Pesbruno. Prístup na akékoľvek
iné internetové stránky prepojené na stránky Pesbruno je na vlastné riziko užívateľa.
1.3. Autorské práva a šírenie obsahu stránok Pesbruno
Autorské práva k stránkam Pesbruno sú majetkom prevádzkovateľa, resp. autorov jednotlivých častí
a sú chránené autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú
napríklad články, obrázky, grafy, nástroje a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje.
Obsah stránok Pesbruno a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez
predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich
ponúkať tretím stranám. Takto udelený súhlas so šírením obsahu stránok Pesbruno môže
prevádzkovateľ kedykoľvek odvolať. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do
obsahu stránok Pesbruno. Obsah stránok Pesbruno môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený
výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej
šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak
poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia. Akýkoľvek materiál zo
stránok Pesbruno nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo
umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín, mailingov alebo iných internetových
stránok zobrazovaných na odlišnej internetovej doméne ako Pesbruno.
1.4. Ochranné známky

Ochranné známky, logá a servisné značky („Značky“) zobrazené na stránke Pesbruno sú vlastníctvom
prevádzkovateľa. Užívatelia majú zakázané používať akékoľvek Značky bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa a takej tretej strany, ktorá smie vlastniť tieto Značky.
1.5. Ochrana osobných údajov
Používanie stránok Pesbruno nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má
užívateľ záujem využiť aj niektoré špeciálne služby stránok, môže byť požiadaný o uskutočnenie
jednoduchej registrácie, súčasťou ktorej je niekoľko základných osobných informácií.
Prevádzkovateľ sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných
systémoch a robí všetko pre to, aby osobné údaje užívateľov stránok ochránila. Viac informácii
nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.
1.6. Použitie informácií
Žiadna z informácií uvedená na stránkach Pesbruno nie je odporučenie pre rozhodnutie, nie je to ani
právne, daňové ani iné poradenstvo.
1.7. Zmeny v podmienkach a pravidlách
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Pravidlá a podmienky. Užívatelia sa
považujú za oboznámených so zmenami v týchto Pravidlách a podmienkach.
1.8. Zrušenie registrácie
Užívateľ je vyrozumený a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným
spôsobom. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že v prípade ak chce užívateľ zrušiť registráciu,
požiada o ukončenie vzťahu s prevádzkovateľom tak, že mu napíše buď písomnou, alebo
elektronickou formou žiadosť o zrušenie účtu na Pesbruno.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý
porušuje tieto pravidlá, alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej a Českej republiky.
1.9 Zasielanie správ prostredníctvom mailu
Poskytnutím mailovej adresy prostredníctvom stránok Pesbruno, užívateľ súhlasí so zasielaním
reklamných a informačných mailov. Upravenie, alebo zrušenie zasielania mailov je možné písomnou,
alebo elektronickou formou.
1.10 Sankcie
Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že používateľ využíva portál v rozpore s právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej Republiky, dobrými mravmi alebo porušuje tieto Všeobecné
podmienky používania. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z nasledovne uvedených sankcií:
upozornenie používateľa, okamžité obmedzenie používania portálu, zrušenie používateľského účtu
alebo zablokovanie používania portálu používateľom. V prípade, že používateľ bude opakovane
alebo vážnym spôsobom porušovať vyššie uvedené predpisy, môže prevádzkovateľ voči nemu
podať návrh na začatie konania v občiansko-právnej oblasti, prípadne v závislosti na charaktere
porušenia podať trestné oznámenie u orgánov činných v trestnom konaní.

2. PODMIENKY A PRAVIDLÁ REGISTROVANÝCH UŽÍVATEĽOV
Registrovaný užívateľ je užívateľ stránok Pesbruno, ktorý sa na ňom úspešne zaregistruje.

Registrácia užívateľa je základnou podmienkou nahrávania fotografií, pridávania videí, zapojenia sa
do súťaže a diskusie.
Po vyplnení povinných údajov je novému užívateľovi odoslaný mail na ním zadanú mailovú adresu.
2.1. Pravidlá pre nahrávanie fotografií
V prípade, že budete nahrávať akékoľvek fotografie na Pesbruno, prehlasujete tým, že máte právo
dané fotografie publikovať. V prípade, že nahráte fotografiu na ktorú nemáte právo publikácie
vystavujete sa tak porušovaniu autorských práv, za ktoré môžete byť trestne stíhaní. Pesbruno
nenesie žiadnu zodpovednosť za pridávanie fotografií užívateľov. Za každú pridanú fotografiu na
Pesbruno je zodpovedný užívateľ, ktorý danú fotografiu pridal.
2.2. Pravidlá pre nahrávanie videí
V prípade, že bude užívateľ nahrávať akékoľvek video na stránky Pesbruno, vyhlasuje tým, že má
autorské právo dané video publikovať a disponovať s ním. V prípade, že nahrá video, na ktoré nemá
právo publikácie ani dispozície, môže dôjsť k porušeniu autorských práv, za ktoré môže byť
postihnutý. Portál Pesbruno nenesie žiadnu zodpovednosť za pôvod ani vlastníctvo pridávaných videí
užívateľov. Za každé pridané video na stránky Pesbruno je zodpovedný užívateľ, ktorý dané video
pridal.

2.3. Pravidlá pre diskusiu
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●
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Za obsah diskusných príspevkov zodpovedá ich autor. Administrátor však diskusie
monitoruje a vyhradzuje si právo príspevky porušujúce tieto pravidlá alebo platné zákony
mazať.
Príspevky nesmú obsahovať 
vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové
výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou
spoločenskou morálkou a etikou.
Príspevky nesmú bezdôvodne alebo tvrdeniami nezakladajúcimi sa na pravde napádať
konkrétne osoby a subjekty, iných diskutujúcich, alebo autora príspevku.
Administrátor má právo mazať externé linky, alebo reklamné odkazy v komentároch.
Príspevky nesmú obhajovať alebo podnecovať násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku
konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo
náboženským skupinám.
Príspevky nesmú obťažovať iných návštevníkov neúmerným opakovaným publikovaním
rovnakého alebo podobného obsahu (spam).
Príspevky nesmú otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek
fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.

Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Pesbruno a súhlasí s tým, že nebude
používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami používania.
Do diskusie majú právo vkladať príspevok len registrovaní užívatelia Pesbruno.

2.4. Pravidlá pri súťažiach

Účastník všetkých súťaži dobrovoľne prehlasuje, že fotografie, alebo videá zriadil sám. Ďalej
účastník prehlasuje, že má autorské práva na šírenie fotografií a videí. Ak sa na fotografii, alebo
videu nachádzajú osoby, logá, značky súhlasia s jeho zverejňovaním na Pesbruno. V prípade, že
nemáte autorský súhlas, vystavujete sa riziku spojeného s porušovaním autorských práv vlastníctva
fotografie, videa so všetkými jeho právnymi následkami.
Všetky fotografie, videá zapojené v rôznych súťažiach na Pesbruno sa po ich skončení stávajú
majetkom Prevádzkovateľa Pesbruno, ktorý si vyhradzuje právo použiť ich podľa vlastného
uváženia k svojim účelom bez ďalšieho súhlasu účastníka v súťažiach. Zaslaním fotografie, videa
dávate Prevádzkovateľovi právo používať fotografiu, video všetkými zákonnými spôsobmi.
Akékoľvek fotografie, videá, ktoré nemajú nič spoločné so súťažou budú vyhodené zo súťaže, bez
predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Opakované pridávanie nevhodných fotografií, videí s
nevhodnou témou, či obsahom môže viesť k trvalému zrušeniu Vášho účtu na Pesbruno. Súťaž
vyhodnocuje vopred zostavená administrátorská komisia, ktorá nemá žiadny bližší vzťah so
zúčastnenými súťažiacimi. Zo súťaže sú automaticky vylúčení všetci zamestnanci Prevádzkovateľa,
ďalej zamestnanci zmluvných partnerov vyhlasovateľa. Zo súťaže budú vylúčení účastníci, ktorí
nesplnili všetky potrebné podmienky súťaže, ako je neodpovedanie na správnu odpoveď, ďalej
účastníci, ktorí neudelili Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov.
Redakcia si vyhradzuje právo preveriť a vylúčiť súťažnú fotografiu v prípade viacnásobného
hlasovania z jedného zariadenia, pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov.
Redakcia si vyhradzuje právo vylúčiť fotografiu aj bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ súťaže má právo
meniť podmienky, výhry súťaže bez predchádzajúceho upozornenia účastníkov súťaže. Ďalej si
Prevádzkovateľ vyhradzuje právo meniť ceny a trvanie súťaže. Za výhru nie je možné obdržať
finančnú náhradu.

