VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ STRÁNEK
Poslední aktualizace: 17. února 2014
Obsah na těchto stránkách nebo médiu (dále již jen „médium“) je redakčně připraven společností
Moët Hennessy Czech Republic, která je zapsaná v České republice se sídlem Karlovo náměstí 10,
120 00 Praha (dále již jen „provozovatel“).
Využívání média jakoukoliv osobou (dále již jen „vy“ nebo „uživatel“) se řídí těmito Všeobecnými
podmínkami využívání stránek (dále již jen „Všeobecné podmínky“). Účelem Všeobecných podmínek
je vymezit podmínky přístupu, navigace a využívání média nad rámec všeobecných podmínek
využívání platformy, na níž je médium provozováno. Tyto Všeobecné podmínky nemají žádný vliv na
všeobecné podmínky využívání platformy, na níž je médium provozováno, a jejich účelem není
rozporovat nahradit nebo zaujmout místo všeobecných podmínek využívání platformy.
Tím, že využíváte toto médium, souhlasíte bez výhrad s těmito Všeobecnými podmínkami a
s ustanoveními upravujícími ochranu osobních údajů (Prohlášení o zpracování a ochraně osobních
údajů).
Provozovatel si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky a Prohlášení o zpracování a ochraně osobních
údajů kdykoliv bez upozornění změnit. Odpovědnost pravidelně se seznamovat s těmito Všeobecnými
podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů v aktuálním znění je odpovědností uživatele.
Provozovatel poskytuje toto médium pouze osobám, které dosáhly zletilosti a věku povolené
konzumace a/nebo nákupu alkoholických nápojů (v případě rozdílných věkových limitů se použije
vyšší věkový limit) v dané zemi pobytu za předpokladu, že konzumace a/nebo nákup alkoholických
nápojů je legální. Pokud ve vaší zemi pobytu neexistují příslušné zákony, podmínkou používání média
je dosažení 21 let věku.
Přístup k médiu

1.

Hardware a software nutné pro přístup k internetu a tomuto médiu je výhradní odpovědností uživatelů.
Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého absolutního uvážení dočasně znemožnit nebo ukončit
přístup nebo navigaci v médiu a/nebo jeho obsah a/nebo dostupné služby bez předchozího
upozornění. V daném případě uživatel nemá nárok na žádné odškodnění nebo kompenzaci.
Je zakázáno podnikat jakékoliv kroky vedoucí k získání nepovoleného přístupu k médiu.
2.

Odkazy

Médium může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje na internetu (včetně zdrojů dle
návrhu platformy, na níž je médium provozováno). Provozovatel nemá kontrolu nad těmito webovými
stránkami a externími zdroji a tudíž nenese odpovědnost za cokoliv tyto webové stránky a externí
zdroje nabízejí, za jejich obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiný materiál. Provozovatel také
nenese žádnou odpovědnost za skutečnou či údajnou újmu nebo ztrátu plynoucí z (přímého nebo
nepřímého) využívání těchto webových stránek nebo externích zdrojů, z důvěry v jejich obsah, zboží
nebo služby.
Zodpovědné chování uživatele

3.

Uživatel prohlašuje, že:
-

dosáhl minimálního zákonného věku pro konzumaci a/nebo nákup alkoholu dle zákonů dané
země pobytu;
bude využívat médium pouze pro své osobní a zákonu neodporující účely; jakékoliv využívání
média pro komerční účely je podmíněno předchozím písemným souhlasem provozovatele;
uvádí relevantní a pravdivé osobní údaje, které jsou aktuální a přesné.

Při využívání média se uživatelé musí chovat zodpovědně, v mezích zákona a zdvořile vůči ostatním
uživatelům, provozovateli, jeho subjektům, přidruženým subjektům a třetím stranám.
Uživatel se musí zdržet zejména následujícího jednání:
-

-

-

-

-

zasílání nebo přeposílání elektronickou poštou (nebo jiným způsobem, včetně tzv. sdílení)
jakéhokoliv obsahu média osobám, které nedosahují zákonného věkového limitu pro
konzumaci a/nebo nákup alkoholu v dané zemi pobytu, nebo které pobývají v zemích, které
omezují či zakazují reklamu na alkoholické nápoje. Pokud daná země nemá příslušné zákony,
příjemce musí být starší 21 let;
nahrávání, zobrazování, zasílání elektronickou poštou nebo jiným způsobem jakéhokoliv
nezákonného, škodlivého, hanlivého, urážlivého, rasistického, vulgárního, obscénního,
výhružného, násilného, neslušného obsahu, obsahu, který porušuje práva třetích stran nebo
obsahu, jehož účelem je šokování nebo pohrdání;
nahrávání, zobrazování, zveřejňování, zasílání elektronickou poštou nebo jiným způsobem
jakýchkoliv nevyžádaných nebo nepovolených obchodních nebo reklamních nabídek, junk
mail, spamů, řetězových výzev a podobného;
nahrávání, zobrazování, zasílání elektronickou poštou nebo jiným způsobem jakéhokoliv
souboru, který obsahuje viry, škodlivé programy, textové soubory, software a podobné, což by
mohlo způsobit přerušení funkce, zničení, poškození nebo omezení rozsahu funkčnosti
software, hardware nebo telekomunikací;
narušování nebo přerušování chodu média, jeho serverů, sítí napojených na médium nebo
porušování souvisejících požadavků, postupů či pravidel;
porušování (i pokus o porušení) chodu média, zejména tím, že médium vystaví útokům virů,
zahltí médium nebo jeho servery požadavky, spamem nebo zprávami;
konzultování chráněných nebo neveřejných informací a přístup k serveru nebo účtu, k němuž
uživatel nemá přístupové právo;
pokusů nebo zkoušení zranitelnosti média, porušování bezpečnostních nebo ověřovacích
protokolů média bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
jakékoliv nezákonné činnosti nebo jiné činnosti, která může vést k poškození práv
provozovatele, jeho dceřiných nebo přidružených subjektů, dodavatelů (včetně dodavatelů
technologií a externích spolupracovníků), zákazníků a třetích stran, a vybízení jiných k takové
činnosti.

Uživatel je povinen se řídit všemi příslušnými předpisy, zákony a pravidly, které regulují chování
uživatele na internetu, přenos dat a pravidla provozování platformy.
Provozovatel si v relevantních případech vyhrazuje absolutní právo dle svého uvážení ukončit nebo
odepřít přístup k médiu uživateli bez předchozího upozornění, pokud tento poruší jakoukoliv ze svých
povinností podle těchto Všeobecných podmínek. Právo se domáhat odškodnění v maximální zákonem
povolené výši tímto není dotčeno.
4.

Uživatelem generovaný obsah

V relevantních případech je uživatel sám odpovědný za obsah, který zveřejňuje nebo nahrává na
médium, a za důsledky zveřejnění nebo vysílání tohoto obsahu. Provozovatel neodpovídá a nedává
souhlas s žádným obsahem, názorem, návrhem nebo oznámením uživatele a odmítá veškerou
odpovědnost za tento obsah.
Provozovatel má však právo, ale ne povinnost, sledovat využívání média a odstranit jakýkoliv obsah,
který dle jeho výhradního a vlastního uvážení porušuje tyto Všeobecné podmínky, je nebo se jeví jako
urážlivý, nezákonný nebo jiným způsobem problematický.
Uživatel souhlasí, že provozovatel může svobodně a nerušeně využívat, bez nároku na úplatu a bez
časového i jiného omezení, jakýkoliv obsah zveřejněný na médiu. Do toho spadá i veškerá
komunikace obsahu na médiu a komunikace a reprodukce obsahu na jiných médiích jakéhokoliv typu
za účelem propagace a reklamy provozovatele, jeho produktů a služeb.
5.

Ochrana obsahu na médiu

Médium a každá jeho část (včetně veškerých textů, obrázků, audia, videa, vzorů, obchodních známek,
log a dalšího materiálu na médiu nebo přístupného přes médium), včetně software pro použití
společně s médiem (dále již jen společně jako „obsah“), může obsahovat důvěrné informace a
informace chráněné právy duševního vlastnictví nebo jinými právy podle jiných zákonů. Bez
výslovného uvedení na médiu provozovatel exkluzivně vlastní všechna práva duševního vlastnictví ve
vztahu k obsahu. Provozovatel neuděluje uživateli žádnou licenci či právo jiné, než právo prohlížet
obsah na médiu.
Reprodukce obsahu (z části nebo jako celek) na médiu je povolena pouze za výhradním účelem
osobního a soukromého použití. Jiná reprodukce nebo užívání nebo využívání obsahu za jiným
účelem (bez ohledu na charakter účelu) je výslovně zakázána.
Uživatelé nesmí kopírovat, upravovat, používat k tvorbě derivativních děl, spojovat, rozpojovat,
převádět, poskytovat sub-licence k obsahu nebo převádět obsah nebo jiný materiál zveřejněný na
médiu.
Osobní údaje

6.

Provozovatel nezodpovídá za osobní údaje, které uživatelé zveřejní na médiu.
Provozovatel vydal Prohlášení o ochraně osobních údajů, v němž se uvádějí opatření přijatá
provozovatelem v této oblasti.
Odpovědnost

7.

Provozovatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí na zajištění, že informace uvedené na médiu
budou pravdivé a aktuální. Provozovatel však neručí za správnost, přesnost nebo úplnost informací
zveřejněných na médiu.
Provozovatel poskytuje volný přístup k médiu a nenese žádnou odpovědnost a odmítá odpovědnost
za případy:






přerušení chodu média nebo služeb na médiu;
chyby, viry a podobné technické faktory, které mohou ovlivnit váš přístup k médiu;
nepřesnosti, izolované nebo nepředvídatelné chyby nebo opominutí informací nebo obsahu
na médiu;
škod plynoucích z nepovoleného přístupu třetí strany;
a v obecnější rovině za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu či újmu, bez ohledu na
její příčinu, původ, charakter nebo důsledky, která může vzniknout přístupem k médiu nebo
nemožností přístupu k médiu nebo důvěrou v jakékoliv informace, které přímo či nepřímo
pocházejí z média.

