PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY WWW.POHLADNICA.DETSKEPOISTENIE.SK
PRE POUŽÍVATEĽOV

Vstup na túto webovú stránku a jej používanie podlieha nasledujúcim Podmienkam používania
internetovej stránky www.pohladnica.detskepoistenie.sk a jej Aplikácie (ďalej len „Podmienky“). Váš
vstup na túto webovú stránku a používanie jej Aplikácií znamená, že akceptujete tieto Podmienky. Ak
nesúhlasíte s Podmienkami, nepoužívajte naše služby.
Prevádzkovateľom internetovej stránky www.pohladnica.detskepoistenie.sk a jej Aplikácie je
spoločnosť Generali Poisťovňa a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 05 Bratislava, IČO: 35 709 332,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka 1325/B (ďalej len
„Prevádzkovateľ“).
Podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Generali Poisťovňa a.s. Podmienky sa vzťahujú na
všetky osoby, ktoré vstupujú na stránku www.pohladnica.detskepoistenie.sk a používajú túto
webovú stránku a jej Aplikáciu.
Tieto Podmienky upravujú podmienky poskytovania služieb a prístup a využívanie Aplikácie
Používateľom. Používateľ, ktorý navštevuje a používa internetovú stránku
www.pohladnica.detskepoistenie.sk alebo používa jej Aplikáciu (ďalej Aplikácia), potvrdzuje svoj
súhlas s týmito podmienkami a tiež súhlasí s tým, že je Podmienkami viazaný. Tieto podmienky môžu
byť príležitostne aktualizované s tým, že nová verzia podmienok nadobúda platnosť a účinnosť jej
zverejnením a Používateľ je zodpovedný za oboznámenie sa s aktualizovanými podmienkami.
Vzhľadom na uvedené Prevádzkovateľ odporúča Používateľovi prečítať si pred každým použitím
Aplikácie podmienky používania. Pokračovaním v používaní Aplikácie po aktualizácii Podmienok
používania vyjadruje Používateľ súhlas s týmito zmenami.

ZÁKLADNÉ POJMY
APLIKÁCIA: je súbor programových riešení, ktorá je určená Používateľom na vytvorenie pohľadníc, ich
stiahnutie do počítača alebo mobilného zariadenia, preposlanie mailom na určené mailové adresy,
ich preposlanie prostredníctvom iných mobilných aplikácií alebo ich upload na sociálnu sieť
Facebook. Pre používanie Aplikácie je nutné internetové pripojenie.
POUŽÍVATEĽ: je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa internetovú stránku
www.pohladnica.detskepoistenie.sk a jej Aplikáciu.
OBSAH: predstavuje súbor všetkých informácii, ktoré poskytujú Používatelia počas používania
Aplikácie.

OBSAH V APLIKÁCII

Obsah, či už verejne vystavený alebo súkromne zdieľaný, je výlučnou
zodpovednosťou osoby, ktorá vytvára takýto obsah.
Používateľ nie je povinný sledovať ani kontrolovať obsah odoslaný Používateľom prostredníctvom
Aplikácie, a prevzatie zodpovednosti Používateľom za tento obsah je vylúčené. Akékoľvek iné použitie
obsahu poslaného prostredníctvom Aplikácie alebo získaného Používateľom je na vlastné riziko
a zodpovednosť Používateľa
Prevádzkovateľ nezaručuje úplnosť, pravdivosť, presnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek obsahu
alebo komunikácie zverejnenej prostredníctvom www.pohladnica.detskepoistenie.sk a jej Aplikácie.
Za žiadnych okolností Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek chyby alebo škody vzniknuté v
dôsledku použitia obsahu
Prevádzkovateľ Používateľovi umožňuje prostredníctvom Aplikácie vytvorenie pohľadníc, nepreberá
však zodpovednosť za obsah pridaný Používateľom. Všetky riziká spojené s používaním tejto Aplikácie
nesie Používateľ. Každý Používateľ nesie zodpovednosť v plnom rozsahu za obsah, ktorý pridáva,
resp. umiestňuje prostredníctvom Aplikácie. Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade
zodpovednosť za škodu vzniknutú používaním Aplikácie, nech by bola akákoľvek. Pri používaní služieb
Prevádzkovateľa je Používateľ zodpovedný za dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a ostatných
právnych predpisov, ktoré sa na takéto používanie vzťahujú. Obsah ktorý Používateľ prostredníctvom
Aplikácie zašle bude zobrazený osobám podľa Používateľom vybratých kontaktov alebo na sociálnej
sieti Facebook. Používateľ by tak mal poskytovať a zdieľať len taký obsah, ktorý vyhovuje zdieľaniu s
ostatnými. Za zverejnené príspevky nemá Používateľ nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú a ani inú
odmenu.

Prevádzkovateľ výslovne neposkytuje žiadnu záruku na Aplikáciu. Okrem toho môže Prevádzkovateľ
(trvale alebo dočasne alebo úplne) zastaviť podľa vlastného uváženia a bez upozornenia poskytovanie
služieb na www.pohladnica.detskepoistenie.sk .Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že o
pridávanom obsahu prostredníctvom Aplikácie rozhoduje výlučne Prevádzkovateľ internetovej
stránky www.pohladnica.detskepoistenie.ska nemusí byť na stránke zverejnený, resp. môže byť
kedykoľvek stiahnutý aj v prípade ak pôsobenie Používateľa je prekážkou slušnej a vecnej diskusie.
Taktiež si Prevádzkovateľ ponecháva právo vytvárať obmedzenia Používateľom pre používanie
Aplikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Táto Aplikácia a z nej vyplývajúce služby sú pre
Používateľov dostupné úplne zadarmo.
Služby poskytované podľa týchto Podmienok môžu obsahovať reklamy, ktoré môžu byť cielené na
Používateľov. Druhy a rozsah reklamy na webovej stránke www.pohladnica.detskepoistenie.sk a jej
Aplikácie sa môžu meniť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vzťahujúce sa na dieťa (meno, dátum a čas narodenia, váha
a výška, fotografia), meno otca a matky, e-mailová adresa, a to za účelom vytvorenia pohľadnice
prostredníctvom Aplikácie. Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto
účelom, objektívne a technicky nie je ani možné poskytnutie služieb prostredníctvom Aplikácie, to
znamená, že používaním Aplikácie Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie
osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu na vyššie uvedený účel, a to po dobu 2 mesiacov odo
dňa vyplnenia požadovaných údajov v Aplikácií.
Nie je predpoklad, že osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám, sprístupnené príjemcom,
zverejnené alebo prenesené do tretích krajín.
Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Používateľovi spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje
Používateľa na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Používateľa,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ ZHROMAŽĎUJE ZÍSKAVA POMOCOU SLUŽBY GOOGLE
ANALYTICS.
Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("Google").
Google využíva údaje zozbierané na sledovanie a skúmanie využívanie aplikácie, pripravuje správy o
svojej činnosti a zdieľa ich s ostatnými službami Google. Majiteľovi umožňuje táto služba sledovať a
analyzovať webovú prevádzku a môže byť použitá aj na sledovanie správania užívateľa.
Google môže použiť údaje zhromaždené na súvislostí a prispôsobiť inzeráty vlastnú reklamnú sieť.
Miesto spracovania: USA Privacy Policy Opt Out

INFORMÁCIE OD PARTNERSKÝCH TRETÍCH STRÁN
Od partnerských tretích strán získavame informácie o Používateľovi a jeho aktivitách na Facebooku
a Google aj mimo neho, napríklad informácie od partnera Prevádzkovateľa, pokiaľ spoločne
ponúkajú služby, alebo od inzerenta o skúsenostiach Používateľa alebo interakciách s ním.

PROTOKOLOVÉ ÚDAJE
Pri každom použití aplikácií a pri každom použití služby na ktoré sa vzťahujú Podmienky zbiera
server Prevádzkovateľa o týchto aktivitách protokolové informácie (napr. typ prehliadača, dátum a
čas používania Aplikácie). Tieto informácie a údaje nie sú osobnými údajmi.
Všetky tieto údaje a informácie Prevádzkovateľ vyhodnocuje výlučne na štatistické účely a za účelom
rozpoznávania neplatných odkazov a programových chýb. Prevádzkovateľ neposkytuje tieto údaje
a informácie tretím stranám a neprepája ich s inými údajmi. Navyše, po štatistickom vyhodnotení sa
tieto údaje pravidelne každý týždeň vymazávajú.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako Prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné
technológie (ďalej len „cookies“).
Cookies
Cookies sú malé dátové súbory, ktoré stránky navštívené cez prehliadač ukladajú v počítači
Používateľa, aby mohli informácie o Používateľovi poskytnúť serveru aj pri budúcej návšteve.
Používanie cookies môžete zakázať buď cielene pre našu aplikáciu, alebo aj pre všetky internetové
stránky, a to v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Informácie o tomto nájdete na
stránkach jednotlivých internetových prehliadačov.
Používanie cookies
Používaním www.pohladnica.detskepoistenie.sk a jej Aplikácie dáva Používateľ Prevádzkovateľovi ,
súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak Používateľ navštívi webovú stránku
www.pohladnica.detskepoistenie.sk povoľuje tak prijímanie súborov cookie, čo sa považuje za
prijatie podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies sú uvedené v
pomocníkovi každého internetového prehliadača.

NEPLNOLETÉ OSOBY
Cieľovou skupinou našich služieb sú zásadne osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a majú spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu. Neplnoleté a nespôsobilé osoby smú Aplikáciu používať výlučne so
súhlasom zákonného zástupcu. Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia poverení dohľadom sú pri
používaní internetovej stránky a jej Aplikácie zodpovední za ochranu súkromia svojich detí.

POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
1. Aplikáciu je povolené používať výlučne na účely neporušujúce všeobecné záväzné právne predpisy.
2. Používateľ je zodpovedný za nim zverejnený obsah, ako aj za ďalšiu komunikáciu spojenú
s používaním Aplikácie.
3. Používateľ je povinný chrániť práva a záujmy tretích strán, predovšetkým právo na ochranu
osobnosti.
4. Je prísne zakázané nahrávať do Aplikácie, zverejňovať, rozposielať, odkazovať naň,
sprostredkovávať, propagovať, ponúkať na Aplikácii alebo poskytovať iným spôsobom zákonom
chránený obsah, ktorý je chránený napr. autorskými a s nimi súvisiacimi právami, právom na názov,
ochrannou známkou, patentovými, dizajnovými právami, právami na úžitkové vzory, vlastníckymi
alebo osobnostnými právami, ak na to nie ste oprávnení.
5. Je zakázané zverejňovať:
- pornografický obsah, obsah propagujúci násilie, obscénny, sexistický, hanlivý, ohovárajúci, rasistický
obsah, obsah poškodzujúci príslušníkov akýchkoľvek menšín alebo náboženstiev,
- propagačné materiály a označenia protiústavných organizácií,
- obťažujúci, urážlivý, hanlivý, ohrozujúci obsah a diskriminujúce výroky,
- súkromné údaje iných osôb (napr. adresu, telefónne číslo, bankové spojenie),
- odkazy na internetové stránky s protiprávnym obsahom,
- akúkoľvek nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, reklamné materiály, „junk mail“, spam,
reťazové správy, pyramídové systémy alebo akýkoľvek iný druh zákazníckej reklamy,
- akýkoľvek materiál obsahujúci vírusy, červy, trójske kone alebo iné programy, ktoré môžu ohroziť
alebo poškodiť fungovanie alebo stav tejto alebo inej internetovej stránky;

6. Používateľovi je zakázané nasledovné:
- blokovať funkcie Aplikácie, prepisovať, meniť alebo kopírovať obsah, programový kód a/alebo dáta
Aplikácie, ako aj vykonávať automatické volanie obsahu, pokiaľ to nie je nevyhnutné na riadne
používanie služieb Aplikácie;
Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, údaje a/alebo informácie, zverejnené
výroky ani za obsah externých internetových stránok poskytnutých Používateľom Aplikácie.

Prevádzkovateľ Aplikácie si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia
zmazať nedovolené príspevky (vrátane súkromných správ a obrázkov) nespĺňajúce tieto Podmienky
používania
Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Aplikácie sa nesmie správať v rozpore s podmienkami
používania Aplikácie pre Používateľov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, s dobrými mravmi a nesmie žiadnym spôsobom:
-

-

-

-

-

propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia,
rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich
nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných
látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy
alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a
etikou;
ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie
a emocionálny stav;
odosielať príspevky s erotickým obsahom a/alebo propagovať detskú pornografiu;
propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky
predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a
liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na
liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových
chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo;
propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym
poriadkom Slovenskej republiky,
rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať,
meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou
nakladania s vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom
neexistuje iná dohoda;
obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Používatelia majú právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb Prevádzkovateľa bez
predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb
Prevádzkovateľom a používania služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné
práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností
Používateľa uvedených v Podmienkach a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej
republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu
Prevádzkovateľovi v celom rozsahu

V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v Podmienkach, môže
Prevádzkovateľ poskytnúť na žiadosť oprávneného orgánu, zhromaždené informácie o Používateľovi.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými
v aplikácii okrem povinností uvedených v týchto podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov (pohľadníc) ani za obsah ďalšej komunikácie
spojenej s používaním Aplikácie a taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva
ani iných práv Používateľmi.
Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a
zabezpečenia Aplikácie.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v
súvislosti s používaním webovej stránky www.pohladnica.detskepoistenie.sk a jej Aplikácie.
Internetová stránka www.pohladnica.detskepoistenie.sk , Aplikácia a ani ich obsah nesmú byť bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa kopírované, ani inak používané spôsobom,
ktorý je v rozpore s Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.
Prevádzkovateľa nezodpovedá a nie je povinný poskytnúť plnenie a náhrady z akýchkoľvek nárokov,
vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré si tretie strany uplatnia voči Prevádzkovateľovi, z dôvodu
porušenia ich práva a právom chránených záujmov v dôsledku zverejnenia nedovoleného obsahu
Používateľom. Používateľ, ktorý takýto nedovolený obsah zverejnil, preberá všetky náklady a záväzky,
ktoré by vznikli Prevádzkovateľovi Aplikácie v dôsledku porušenia práv tretích strán, vrátane
primeraných nákladov na právne zastupovanie. Všetky ďalšie práva, ako aj nároky Prevádzkovateľa
na náhradu škody, ktorú spôsobil ,alebo za ktorú zodpovedá Používateľ zostávajú nedotknuté.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Tieto Podmienky používania a akékoľvek spory v súvislosti s týmito Podmienkami používania sa
riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu tieto Podmienky používania
zmeniť. Používatelia nie sú na zmenu Podmienok používania výslovne upozornení, zobrazenie a
prečítanie aktuálnej verzie Podmienok pred každým použitím Aplikácie je na zodpovednosti každého
Používateľa. Pokračovaním v používaní Aplikácie po zmene Podmienok používania vyjadruje
Používateľ súhlas s týmito zmenami.
3.Prevádzkovateľ je oprávnený úplne alebo čiastočne previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z
tohto Používateľského vzťahu na tretiu stranu.
4.Kontaktovať Prevádzkovateľa alebo administrátora Aplikácie je možné na mailovej adrese
markom.sk@generali.com

