
Podmienky používania aplikácií 
 
1. Definície 

Na účely týchto podmienok sa definujú nasledovné pojmy: 
 
"Aplikácia" znamená každý potenciálny a aktuálny softvér (aplikácia / widget), 
prostredníctvom ktorého je celkový Obsah doručovaný Koncovým užívateľom 
prostredníctvom Užívateľského prostredia aplikácií; 
"Užívateľské prostredie Aplikácií" znamená platforma aplikácií, prostredníctvom 
ktorej môžu Koncoví užívatelia zobrazovať Obsah jednotlivých aplikácií; 
"Spoločnosť" znamená UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Ševčenkova 36  
Bratislava 851 01, IČO: 35 971 967; 
"Obsah" znamená celú podstatu a obsah aplikácie, vrátane materiálov audiovizuálnej či 
inej povahy (vrátane, avšak nie výlučne aj hry a informácie obsiahnuté v aplikácii); 
"Poskytovateľ Obsahu" sa rozumie tretia strana alebo iná osoba zabezpečujúca 
dostupnosť Aplikácie; 
"Koncový užívateľ" znamená každý zákazník Spoločnosti, ktorý je koncovým 
užívateľom Služieb a Obsahu; "Vy" - "Váš" sa definuje obdobne; 
"Služby" sú všetky médiá, informačné a zábavné služby a iné prípadné budúce služby 
poskytované Spoločnosťou Koncovým užívateľom prostredníctvom Užívateľského 
prostredia aplikácií, vrátane audiovizuálnych mediálnych služieb v zmysle Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/13/ES a služby informačnej spoločnosti, ako sú 
definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES; 
"Podmienky" alebo "EUTOS" sa vzťahujú na Koncových užívateľov Služby. 

 
2.  Váš súhlas 

(a) Kliknutím na “Súhlasím” a každým použitím Aplikácie prejavujete svoj súhlas s: 
(1)     Týmito Podmienkami; 
(2) Zásadami ochrany súkromia vydanými Spoločnosťou  (pozri čl. 5 (a) 

nižšie); 
(3) skutočnosťou, že (i) Spoločnosť neručí za akékoľvek práva či nároky ani 
nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv vo vzťahu  k Vášmu 
prijímaniu obsahu alebo v súvislosti s takýmto prijímaním (ii) a tým, že ste si 
vedomý svojej zodpovednosti za to, aby každá osoba vo Vašej domácnosti 
využívajúca Služby, ktorá nemá so Spoločnosťou uzavretú zmluvu o poskytovaní 
verejných služieb, alebo má menej ako 18 rokov, bola oboznámená s obsahom 
týchto Podmienok a konala v súlade s nimi.  

(b) Beriete na vedomie, že Spoločnosť zodpovedá výlučne za umožnenie prístupu 
k Aplikáciám.  

(c) Beriete na vedomie, že dodávanie samotného Obsahu prostredníctvom 
jednotlivých Aplikácií je službou, ktorú poskytujú Poskytovatelia Obsahu podľa 
príslušných podmienok Poskytovateľa Obsahu, a že Spoločnosť nezodpovedá za 
funkčnosť Obsahu a Aplikácií a/alebo za kvalitu príslušného Obsahu.  

(c) Ak nemáte so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní verejných služieb, 
pred prístupom k Službe, budete potrebovať súhlas osoby, ktorá má so 
Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní verejných služieb.    

(d) Ak máte menej ako 18 rokov, pred prístupom k Službe, budete potrebovať súhlas 
zákonného zástupcu.    



 
3. Služby v Užívateľskom prostredí aplikácií  

(a)  Beriete na vedomie, že (i) Spoločnosť Vám ponúka len prístup k Aplikáciám, 
zatiaľ čo Poskytovatelia Obsahu a iné tretie strany Vám poskytujú Obsah 
prostredníctvom tohto prístupu, a (ii) forma a charakter Služieb môže byť 
priebežne upravovaný aj bez Vášho predchádzajúceho upozornenia. 

(b) Súhlasíte s tým, že budete používať Služby len na účely, ktoré sú dovolené 
v súlade s týmito Podmienkami, zmluvnými dokumentami, ako aj v súlade s 
platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo 
všeobecne akceptovanými pravidlami a pokynmi. 

(c) Súhlasíte s tým, že nebudete pristupovať alebo sa snažiť o prístup k Službám 
iným spôsobom, ako prostredníctvom Užívateľského prostredia Aplikácií.  

(d) Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by ovplyvňovala 
alebo narúšala Služby (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k Obsahu a / 
alebo Službám). 

(e) Beriete na vedomie, že pri používaní Služieb môžete používať služby, stiahnuť si 
softvérový produkt a / alebo kúpiť tovar poskytovaný inými spoločnosťami. Vaše 
používanie / sťahovanie / nákup týchto iných služieb, softvéru alebo tovaru, 
ponúkaných inými spoločnosťami sa môže riadiť samostatnými podmienkami 
týchto spoločností v rozsahu, v ktorom nie je pokrytý týmito Podmienkami.  

(f)  Beriete na vedomie, že nie je dovolené používať platený Obsah bez toho, aby bol 
poplatok za jeho použitie uhradený a Spoločnosť a / alebo Poskytovateľ Obsahu 
má / majú právo účtovať poplatok za takéto použitie aj dodatočne. 

(g)  Beriete na vedomie, že neoprávnené používanie Služieb nie je dovolené.  
(h)  Beriete na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená zablokovať Váš prístup k 

Aplikáciám, ak ste konali v rozpore s týmito Podmienkami. 
 

4. Obsah 
(a) Beriete na vedomie, že za všetok Obsah (vrátane, nie však výlučne, zvukových 

súborov, videí a hier), ku ktorému môžete mať prístup prostredníctvom Služieb, 
zodpovedá príslušný Poskytovateľ Obsahu a že Obsah môže byť chránený 
právami duševného vlastníctva. Pre získanie prístupu k Obsahu alebo nákupu 
Obsahu môže byť vyžadované získanie licencie podľa vlastných podmienok 
príslušného Poskytovateľa Obsahu. Niektoré Aplikácie môžu obsahovať odkazy 
na aplikácie a služby iných spoločností, ktoré tieto ponúkajú; tieto spoločnosti 
môžu mať vlastné podmienky na používanie nimi poskytovaných služieb. 
Odporúčame, aby ste si prečítali podmienky na používanie služieb takýchto 
tretích strán. Nezodpovedáme za praktiky alebo obsah produktov a služieb 
takýchto tretích strán.  

(b) Súhlasíte s tým, že sa zakazuje upravovať, prenajímať, požičiavať, predávať, 
distribuovať alebo vytvárať podobné diela vychádzajúce z Obsahu (buď úplne 
alebo čiastočne) okrem prípadu, ak ste boli výslovne oprávnený tak urobiť na 
základe samostatnej dohody s Poskytovateľom Obsahu. 

(c) Súhlasíte s tým, že Spoločnosť (na žiadosť Poskytovateľa obsahu alebo na iný 
podnet) si vyhradzuje právo (avšak nie je povinná) zmeniť, odoprieť prístup 
alebo odstrániť Obsah. 

(d) Beriete na vedomie, že používaním Obsahu môžete byť vystavený Obsahu, ktorý 
by ste mohli považovať za urážlivý, nemravný alebo nežiaduci, a že s ohľadom 



na túto skutočnosť súhlasíte s tým, že použitie Obsahu je na vlastné riziko a 
znemožníte prístup k takémuto Obsahu osobám mladším ako 18 rokov.  

 
5. Ochrana súkromia a osobných údajov 

(a) Používaním Služieb súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné 
údaje na účely poskytovania Služieb pre Vás. Pre viac informácií o tom, ako 
Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, si prosím prečítajte Zásady ochrany 
súkromia, ktoré môžete nájsť na https://www.upc.sk/onas/legal/#tab_sukromie. 

(b) Ste zodpovedný za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete predložiť Poskytovateľom 
Obsahu. Použitie Vašich osobných údajov Poskytovateľmi Obsahu sa riadi ich 
vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré by ste si mali prečítať v 
prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa takéhoto použitia. 

 
6. Užívateľský účet a bezpečnosť 

Beriete na vedomie, že za účelom používania Obsahu Služieb môže byť potrebné 
vytvorenie užívateľského účtu (buď v Spoločnosti alebo u Poskytovateľov Obsahu). 
Súhlasíte s tým, že budete v plnom rozsahu: 
 
(i)  zodpovedať za poskytovanie presných a pravdivých informácií potrebných pre 
nastavenie    Vášho účtu; 
(ii)  zodpovedať za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti Vášho účtu; 
(iii)  zodpovedať za všetky činnosti, ktoré sú uskutočňované prostredníctvom, resp. 
na  Vašom účte. Ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu, je 
Vašou povinnosťou o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Spoločnosť 
(prostredníctvom oddelenia starostlivosti o zákazníkov) a / alebo relevantného 
Poskytovateľa Obsahu. 

 
7. Aktualizácie softvéru 

Aktualizácie softvéru sú určené na zlepšenie, rozšírenie a ďalší rozvoj Služieb, pridávanie 
a  informovanie Vás o nových Službách, akými sú nové Aplikácie a ďalšie funkcie. 
Súhlasíte, že budete akceptovať tieto aktualizácie ako súčasť používania Služieb a 
súhlasíte s tým, že vykonávanie týchto aktualizácií môže mať vplyv na dostupnosť 
Služieb. 
 

8. Zmena Podmienok 
Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne meniť a upravovať tieto Podmienky, napr. 
ak si to bude vyžadovať poskytovanie nových služieb. O uskutočnení takýchto zmien Vás 
Spoločnosť upovedomí a zároveň vyhotoví aktuálnu verziu Podmienok, ktorá bude 
dostupná v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov. 
 
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používaním Obsahu po dátume účinnosti zmeny 
Podmienok, sa má za to, že ste tieto zmeny akceptovali. Ak nesúhlasíte s novým znením 
Podmienok, nie ste oprávnení používať Služby a/ alebo Aplikácie.  
 

9. Ukončenie 
Súhlasíte s tým, že (i) Podmienky budú platné a účinné, kým nebudú vypovedané 
Spoločnosťou, a že (ii), Spoločnosť môže Podmienky vypovedať, ak: 



(a) ste porušili akékoľvek ustanovenie Podmienok alebo všeobecne záväzného právneho 
predpisu (alebo ste konali spôsobom, ktorý jednoznačne preukazuje, že nemáte v 
úmysle, alebo nie ste schopný dodržiavať ustanovenia Podmienok); 
(b) Spoločnosť je povinná tak urobiť na základe všeobecne záväzného právneho  
predpisu; 
(c) Poskytovateľ Obsahu vyžaduje, aby Spoločnosť ukončila pre Vás poskytovanie 
Obsahu Služieb; alebo 
(d) poskytovanie Služieb s Obsahom už nie je obchodne realizovateľné, alebo sa  
Spoločnosť rozhodla ukončiť poskytovanie prístupu k Aplikáciám.  
Beriete na vedomie, že Obsah je poskytovaný Poskytovateľom Obsahu a závisí od 
slobodnej vôle dotyčného Poskytovateľa Obsahu, či bude ponúkať svoju Aplikáciu a svoj 
Obsah v Užívateľskom prostredí Aplikácií. Poskytovateľ Obsahu je oprávnený kedykoľvek 
ukončiť poskytovanie svojej Aplikácie v Užívateľskom prostredí Aplikácií, pričom v takom 
prípade beriete na vedomie, že Spoločnosť nebude schopná poskytovať Vám ďalej 
prístup k predmetnej Aplikácii. Spoločnosť vynaloží úsilie o tejto skutočnosti Vás 
informovať.  
Beriete na vedomie, že tie ustanovenia Podmienok, ktoré vzhľadom na svoju povahu 
predpokladajú svoje trvanie aj po zániku účinnosti Podmienok, zostanú platné aj po 
zániku účinnosti EUTOS. 

 
10. Podmienky tretích strán 

Súhlasíte s tým, že pri používaní Obsahu musíte konať v súlade s platnými podmienkami 
tretích strán a že tieto Podmienky sa aplikujú v celom rozsahu bez akéhokoľvek vplyvu 
platných podmienok tretích strán. 
 

11.   Kontakt 
Ak máte akékoľvek otázky k Podmienkam, prosím, kontaktujte nás na adrese 
https://www.upc.sk/zakaznicka-zona/kontakty/.  

 
 


