Podmienky používania služby Deezer Premium pre účastníkov služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.
Článok 1 – Všeobecné
Webová lokalita DEEZER, ktorú nájdete na adrese http://www.deezer.com (ďalej uvádzaná
ako „Lokalita“), je publikácia vytvorená, vyvinutá a prevádzkovaná francúzskou spoločnosťou
Deezer S.A. (ďalej uvádzanou ako „DEEZER“) registrovanou pod č. 511 716 573, ktorá má
sídlo na adrese 12 rue d'Athènes 75009 Paris, FRANCÚZSKO.
Služba Premium ponúka zákazníkom spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len „Slovak
Telekom“), ktorí si objednali príslušnú službu spoločnosti SLOVAK TELEKOM, možnosť
objavovať a získať prístup k hudobným skladbám cez rôzne typy služieb (napr. inteligentné
rádio) a funkcií (napr. zdieľanie skladieb, komentáre).
Služba Premium tiež ponúka týmto zákazníkom neobmedzenú službu hudby na vyžiadanie a
mobilnú službu s dočasnou funkciou sťahovania prostredníctvom platenej služby (ďalej len
„služba Premium“).
Týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky“) sa riadi výlučne používanie služby
Premium poskytovanej spoločnosťou DEEZER. Tieto podmienky majú prednosť pred
všetkými ostatnými podmienkami, najmä pred podmienkami platnými pre iné – bezplatné či
spoplatnené – služby ponúkané na Lokalite.
Účelom týchto Podmienok je definovanie zmluvného a obchodného vzťahu medzi
spoločnosťou DEEZER na jednej strane a Účastníkmi zmlúv o poskytovaní verejných služieb
spoločnosti SLOVAK TELEKOM využívajúcim službu Premium (ďalej len „Užívateľ“) na
strane druhej.
Používanie Lokality, Aplikácie a služby Premium je povolené len na osobné a súkromné
účely, preto je akékoľvek používanie mimo tohto rozsahu, menovite vo verejných a firemných
priestoroch, prísne zakázané.
Aktivácia a prístup k službe Premium prísne podlieha predchádzajúcemu súhlasu bez
akéhokoľvek obmedzenia a výhradám voči všetkým Podmienkam.
Článok 2 – Predstavenie služby Premium
Služba Premium je služba ponúkaná a prevádzkovaná spoločnosťou DEEZER, ktorá po
odsúhlasení týchto Podmienok umožní na osobnom počítači alebo prenosnom zariadení
počúvať hudbu bez obmedzení, vo vysokej zvukovej kvalite a bez akýchkoľvek reklám.
Po registrácii bude mať Užívateľ z Lokality alebo Aplikácie prístup ku všetkým funkciám
služby Premium.
Hlavnými charakteristikami tejto Služby sú:
– neobmedzený prístup na účely dočasného sťahovania skladieb z hudobného katalógu
služby Premium a zoznamov skladieb na tri overené zariadenia (osobný počítač a prenosné
zariadenia) na ich neskoršie počúvanie v režime off-line,
– absencia reklamy,
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– vysoká zvuková kvalita.
Užívateľ môže prístup k službe Premium využívať v závislosti od podmienok využívanej
služby v spoločnosti SLOVAK TELEKOM. Po vypršaní alebo ukončení prístupu k službe už
nebude povolený neobmedzený prístup ani funkcia dočasného sťahovania a počúvania.
Služba Premium je dostupná z osobného počítača (PC alebo MAC) po pripojení k Lokalite a
z kompatibilného prenosného zariadenia prostredníctvom mobilnej aplikácie Deezer
Premium (ďalej len „Aplikácia“), ktorú si Užívateľ musí stiahnuť a nainštalovať.
Stiahnutie Aplikácie sa ponúka aj pri registrácii služby Premium.
Služba Premium je tiež dostupná bez internetového pripojenia kliknutím na tlačidlo „Režim
off-line“ na Lokalite a v Aplikácii.
Užívateľ bude môcť vo svojom osobnom počítači používať Režim off-line prostredníctvom
prehľadávača Google Chrome.
Pri použití Režimu off-line môže Užívateľ pristupovať len k skladbám, albumom a zoznamom
skladieb, ktoré si do svojho zariadenia (osobný počítač a/alebo prenosné zariadenie)
predtým dočasne stiahol z Lokality alebo Aplikácie.
Dočasné stiahnutie skladieb, albumov alebo zoznamov skladieb je možné pomocou tlačidla
Režim off-line, ktoré sa nachádza na stránkach Lokality a Aplikácie. Dočasne stiahnuté
skladby potom možno počas celej doby využívania služby používať bez internetového
pripojenia alebo mobilnej technológie 3G, avšak nemožno ich presunúť ani napáliť na žiadne
iné médium.
DEEZER zaručuje kompatibilitu služby Premium s každým zariadením uvedeným na
príslušnej stránke Lokality alebo Aplikácie.
DEEZER informuje Užívateľa, že nezodpovedá za reklamy zobrazované v rámci obsahu,
ktorý poskytujú tretie strany a ktoré sú umiestnené na hostiteľských serveroch týchto strán,
ktoré by mohli byť prípadne integrované do Lokality alebo Aplikácie.
Článok 3 – Podmienky používania služby Premium
Používanie služby Premium vyžaduje vysokorýchlostné internetové pripojenie a internetovú
službu pre prenosné zariadenia. DEEZER takéto pripojenia neposkytuje, preto na využívanie
služby Premium si Užívateľ najprv musí zriadiť program vysokorýchlostného internetového
pripojenia a/alebo internet v mobile.
Pre mobilné zariadenia sa odporúča pripojenie na internet prostredníctvom mobilnej
technológie 3G.
Hudobný katalóg, ktorý je k dispozícii ako súčasť služby Premium, závisí od platných zmlúv s
vlastníkmi práv, a preto sa môže meniť. DEEZER nedokáže zaručiť dostupnosť danej
skladby, albumu, umelca alebo skupiny v katalógu služby Premium. Navyše DEEZER
nedokáže zaručiť trvalú dostupnosť danej skladby, albumu, umelca alebo skupiny v katalógu
služby Premium. DEEZER nebude nikdy niesť žiadnu zodpovednosť za odstránenie častí
ponúkaného katalógového obsahu.
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Služba Premium je v danom čase dostupná len z jedného pripojenia. DEEZER disponuje
technickými prostriedkami na overenie viacerých súčasných pripojení cez jedno konto, čím
dokáže rozpoznať pokus o viac súbežných pripojení.
Užívatelia musia pred registráciou služby Premium skontrolovať kompatibilitu so svojimi
zariadeniami v sekcii „Zariadenia“ karty „Čo je Deezer?“ na Lokalite.
Článok 4 – Dostupnosť a modifikácia služby Premium
Služba Premium je dostupná 24 hodín denne a sedem dní v týždni, v rámci obmedzení
uvedených v Podmienkach a v ustanoveniach nižšie uvedeného článku 9.
DEEZER má však právo službu Premium modifikovať a vylepšiť v rozsahu, ktorý bude
považovať za nevyhnutný z hľadiska technického vývoja.
Okrem toho má DEEZER v prípade potreby, a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo
nároku na náhradu, právo na dočasné pozastavenie prístupu k službe Premium na zaistenie
jej údržby z dôvodu technického vývoja alebo jej kontinuity. Užívateľ berie na vedomie, že
DEEZER v takomto prípade nemôže niesť zodpovednosť a zrieka sa v tomto ohľade
všetkých práv na náhradu a/alebo konanie voči spoločnosti DEEZER. Pokiaľ to bude možné,
dočasné prerušenia služby Premium budú, s výnimkou urgentných prípadov, ohlásené
minimálne 24 (dvadsaťštyri) hodín vopred na Lokalite. DEEZER má tiež právo definitívne
ukončiť poskytovanie služby bez povinnosti akejkoľvek náhrady. Prípadné definitívne
zrušenie služby Premium bude oznámené na Lokalite alebo prostredníctvom Aplikácie
minimálne 1 (jeden) mesiac vopred.
Článok 5 – Podmienky prístupu k službe Premium.
Užívateľ vyhlasuje, že je právne spôsobilý akceptovať tieto Podmienky, čo znamená, že
dosiahol zákonom stanovený vek a nevzťahuje sa na neho ochranné opatrenie (nebol mu
ustanovený opatrovník/poručník), alebo, ak Užívateľ nedosiahol zákonom stanovený vek, má
súhlas zákonného zástupcu, ktorým mu povoľuje aktiváciu služby.
Užívateľ vyhlasuje, že žije na Slovensku a využíva príslušnú službu spoločnosti SLOVAK
TELEKOM, ktorá ho oprávňuje na prístup k službe Premium.
Článok 6 – Vytvorenie konta
Pri prihlasovaní sa do služby Premium Užívateľ musí:
– vytvoriť konto na Lokalite alebo prebrať a vytvoriť konto v Aplikácii, pokiaľ je už Užívateľ
registrovaný, prihlásiť sa na Lokalitu alebo do Aplikácie,
– vyplniť požadované informácie v prihlasovacom formulári,
– súhlasiť s Podmienkami,
– potvrdiť svoju registráciu.
Užívateľ súhlasí s tým, že musí poskytnúť pravdivé, presné a úprimné informácie o svojej
osobe.
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Po potvrdení jeho registrácie spoločnosť DEEZER Užívateľovi pošle e-mail s potvrdením na
e-mailovú adresu uvedenú v čase registrácie.
V súlade s ostatnými ustanoveniami Podmienok nadobudne služba Premium účinnosť až
vtedy, keď DEEZER pošle vyššie uvedený e-mail s potvrdením. DEEZER Užívateľovi
odporúča, aby si tento e-mail uchoval a/alebo vytlačil.
Užívateľ si môže heslo pridelené k svojmu kontu zmeniť po kliknutí na časť „Moje
informácie“.
Užívateľ súhlasí s tým, že bude spoločnosť DEEZER bezodkladne informovať o každej
zmene informácií poskytnutých v čase aktivácie služby Premium, najmä o každej zmene
svojej e-mailovej adresy. Užívateľ môže túto informáciu zmeniť prostredníctvom svojho konta
na Lokalite po kliknutí na časť „Moje informácie“.
Užívateľ je povinný spoločnosť DEEZER okamžite informovať o každej strate alebo
neoprávnenom použití svojho konta, identifikačných údajov a hesla. Heslo a identifikačné
údaje sa považujú za osobné a Užívateľ súhlasí s tým, že ich nebude zverejňovať. Preto za
ich použitie zodpovedá výlučne Užívateľ.
Užívateľ je ako jediný zodpovedný za následky spojené s používaním svojho konta, a preto
až do jeho deaktivácie Užívateľ berie na vedomie, že spoločnosť DEEZER ani žiadni jej
partneri, zmluvné strany alebo vlastníci práv nenesú žiadnu zodpovednosť v tejto veci, ak
Užívateľ nie je schopný preukázať, že jeho identifikačné údaje a/alebo konto podvodným
spôsobom používa tretia strana.
Článok 7 – Cena
Užívateľ berie na vedomie, že náklady na internetové pripojenie a komunikáciu súvisiace s
využívaním služby Premium neznáša spoločnosť DEEZER a musí ich pokryť výlučne
Užívateľ.
Článok 8 – Územie
Objednanie služby Premium je vyhradené pre fyzické osoby žijúce na Slovensku, ktoré sú
zákazníkmi spoločnosti SLOVAK TELEKOM a ktoré využívajú službu spoločnosti SLOVAK
TELEKOM, ktorá ich oprávňuje na prístup k službe Premium.
Článok 9 – Zodpovednosť Užívateľa
i) Užívateľ ako jediný zodpovedá za správy, obsah alebo informácie, ktoré zverejní na
Lokalite alebo v Aplikácii; spoločnosť DEEZER sa považuje iba za poskytovateľa internetovej
služby hostingu a nemôže byť braná na zodpovednosť za obsah zverejňovaný účastníkmi na
Lokalite alebo v Aplikácii, nad ktorým nemá DEEZER kontrolu alebo dohľad.
Užívateľ výslovne súhlasí, aby sa vyhol trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti, že
zabezpečí okrem iného, aby správy, ktoré zverejní na Lokalite alebo v Aplikácii:
– nepredstavovali porušenie práv duševného vlastníctva tretích strán; preto Užívateľ súhlasí
s tým, že nebude na Lokalite alebo v Aplikácii zverejňovať obsah chránený autorským
právom, registrovanou ochrannou známkou alebo všeobecnejšie žiadny obsah chránený
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akýmikoľvek inými právami duševného vlastníctva držanými tretími stranami bez
predchádzajúceho súhlasu vlastníka alebo vlastníkov spomenutých práv,
– neobsahovali žiadny počítačový vírus, ktorý môže prerušiť, zničiť alebo ovplyvniť funkcie
Lokality alebo Aplikácie,
– neschvaľovali trestné činy alebo neobsahovali nezákonné alebo výhražné správy alebo
správy pedofilného, pornografického, urážlivého, obscénneho, nenávistného, rasistického,
antisemitského, xenofóbneho, revizionistického charakteru alebo ktoré odporujú verejným
nariadeniam a dobrým mravom,
– neporušovali právo na súkromný život alebo nerešpektovali dôstojnosť tretích strán,
– nepovzbudzovali násilie, fanatizmus, trestné činy, samovraždy, nenávisť spojenú s
náboženskou príslušnosťou, rasovou príslušnosťou, pohlavím, sexuálnou orientáciou,
etnicitou,
– neobťažovali iných účastníkov,
– nepodporovali alebo nepodnecovali trestnú činnosť alebo nezákonné podnikanie,
– nevyžadovali a/alebo neoznamovali heslá a/alebo osobné informácie na komerčné alebo
nezákonné účely,
– neprenášali reťazce e-mailov, nevyžiadané hromadné e-maily, okamžité správy, reklamné
správy a nevyžiadané správy,
– neobsahovali reklamu a/alebo navádzanie s cieľom ponúkať výrobky a/alebo služby na
predaj prostredníctvom Lokality alebo Aplikácie,
– neobsahovali adresy alebo internetové prepojenia prenášané na externú webovú lokalitu,
ktorej obsah porušuje akýkoľvek platný zákon a predpis, neporušovali práva tretích strán
alebo neporušovali Podmienky.
ii) Užívateľ súhlasí s tým, že nebude používať automatický systém, ako sú skripty, na účely
pridávania používateľov k svojmu osobnému profilu a/alebo zasielania komentárov alebo
správ.
Článok 10 – Odmietnutie záruk
Užívateľ vyhlasuje, že bol informovaný o obmedzeniach internetovej siete.
Z tohto dôvodu spoločnosť DEEZER odmieta zodpovednosť za zlyhanie prístupu k službe
Premium, rýchlosť pri otváraní a prezeraní stránok Lokality alebo Aplikácie, rýchlosť pri
počúvaní skladieb, dočasnú alebo trvalú nedostupnosť služby Premium a podvodné
používanie informácií poskytovaných na Lokalite alebo v Aplikácii tretími stranami.
V dôsledku toho je Užívateľ povinný chrániť svoje osobné údaje a informácie alebo iné
vybavenie, najmä proti akejkoľvek forme vniknutia a/alebo kontaminácie vírusom, za ktoré
DEEZER nemôže niesť žiadnu zodpovednosť. DEEZER nemôže niesť žiadnu zodpovednosť
za žiadne zlyhanie alebo škodu, ktorá vznikne na vybavení Užívateľa.
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Spoločnosť DEEZER sa vo všeobecnosti vzdáva akejkoľvek zodpovednosti, ak dôjde k
porušeniu záväzkov z dôvodu prírodných udalostí, síl alebo následkom neovplyvniteľných
príčin, medzi ktoré okrem iného patrí zlyhanie internetu, zlyhanie počítačového vybavenia,
zlyhanie telekomunikačného vybavenia, zlyhanie iného vybavenia, zlyhanie elektrického
napájania, štrajky, pracovné spory, nepokoje, povstania, občianske nepokoje, nedostatok
pracovných síl alebo materiálu, požiar, záplavy, búrky, výbuchy, zásahy vyššej moci, vojna,
vládne zásahy, príkazy domácich alebo zahraničných súdnych dvorov alebo súdov,
nekonanie tretích strán alebo strata či kolísanie dodávok tepla, svetla alebo klimatizácie a vo
všeobecnosti akákoľvek nezastaviteľná a nepredvídateľná udalosť, ktorá bráni riadnemu
plneniu príkazov.
Spoločnosť DEEZER odmieta zodpovednosť, ak by sa služba Premium ukázala ako
nekompatibilná s niektorými typmi vybavenia a/alebo funkcií vybavenia Užívateľa. Užívateľ
preberá zodpovednosť za zaistenie kompatibility v súlade so špecifikáciami uvedenými na
Lokalite alebo v Aplikácii.
Nakoniec, Užívateľ je ako jediný zodpovedný za svoje používanie služby Premium a nemôže
spoločnosti DEEZER pripisovať žiadnu zodpovednosť za žiadnu sťažnosť a/alebo konanie
začaté proti nemu. Užívateľ prevezme zodpovednosť za každú reklamáciu, sťažnosť alebo
námietku a vo všeobecnosti za každé konanie začaté treťou stranou proti spoločnosti
DEEZER v súvislosti s jeho používaním služby Premium.
Článok 11 – Politika ochrany osobných údajov
11.1 Predmet
Táto časť je vyjadrením záväzku DEEZER, pokiaľ ide o ochranu vášho súkromia a vašich
osobných údajov, zhromaždených a spracovaných za obdobie, počas ktorého ste používali
Lokalitu a služby DEEZER v súlade s podmienkami uvedenými v Podmienkach (ďalej len
„Údaje“).
DEEZER sa zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany súkromia pri
spracovaní osobných údajov. Tieto operácie spracovania boli oznámené francúzskemu
regulačnému úradu pre ochranu údajov (CNIL).
11.2 Zhromaždené údaje
Údaje, ktoré zhromažďujeme a ďalej spracúvame, sú údaje, ktoré nám dobrovoľne
poskytujete prostredníctvom registračného formulára na Lokalite alebo v Aplikácii (ďalej len
„Registračný formulár“) alebo na stránke „Moje informácie“ svojho konta a zahŕňajú
prinajmenšom vaše používateľské meno, vek, pohlavie a platnú e-mailovú adresu.
Keď používate Lokalitu, Aplikáciu a služby DEEZER, niektoré Údaje sa zhromažďujú
automaticky. Ide predovšetkým o technické údaje (napríklad IP adresa vášho počítača alebo
mobilného zariadenia) a informácie týkajúce sa vášho používania stránok Lokality, reklám
zobrazovaných na Lokalite a funkcií služieb DEEZER, pričom sa vylučuje zhromažďovanie
akýchkoľvek iných údajov.
11.3 Účel spracúvania údajov
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Údaje, ktoré poskytnete a ktoré sú v Registračnom formulári označené ako povinné, sú
podmienkou používania Lokality, Aplikácie a funkcií DEEZER (najmä podmienkou získania
prístupu k Lokalite, Aplikácii a službám DEEZER).
Údaje, ktoré poskytnete (povinné či nepovinné), alebo údaje automaticky zhromaždené
Lokalitou alebo Aplikáciou sa spracúvajú na účely (i) individuálneho prispôsobenia a
vylepšenia vášho používania Lokality alebo Aplikácie a služieb DEEZER, (ii) zabezpečenia
prípadného poskytovania služieb spoločnosti DEEZER jej partnermi, (iii) individuálneho
prispôsobenia reklám, ktoré ponúka DEEZER alebo jej partneri na svojej Lokalite, Aplikácii
alebo webových lokalitách jej partnerov, (iv) analýzy a vypracovania štatistík týkajúcich sa
vášho používania Lokality, Aplikácie, služieb DEEZER a reklám zobrazovaných na Lokalite
alebo v Aplikácii a (v), výlučne len v prípade, ak ste počas registrácie na Lokalite alebo v
Aplikácii výslovne súhlasili s prepojením vášho konta DEEZER s používateľským kontom na
určitej sociálnej sieti alebo ak ste nastavili svoje konto DEEZER na tieto účely v časti
„Notifikácie a zdieľanie“ (ak chcete prejsť na túto časť, kliknite tu), zdieľania obsahu z
Lokality alebo Aplikácie na týchto sociálnych sieťach alebo zverejňovania vášho používania
Lokality, Aplikácie alebo vášho názoru na obsah Lokality alebo Aplikácie na webových
lokalitách týchto sociálnych sietí.
Ak ste k tomu dali súhlas, zhromaždené údaje možno tiež využiť v rámci riadenia
obchodných vzťahov na to, aby mohla DEEZER prispôsobiť a zlepšiť svoje služby a
informácie, ktoré vám posiela.
Tieto Údaje tiež umožnia spoločnosti DEEZER zasielať bulletiny na e-mailovú adresu, ktorú
ste poskytli v Registračnom formulári (alebo v zmysle úprav, ktoré ste vykonali vo svojom
konte), alebo zobrazovať oznámenia vo vašich mobilných zariadeniach. Ak si neželáte
prijímať bulletiny ani oznámenia, môžete ich odber kedykoľvek zrušiť cez prepojenie
uvedené v spodnej časti každého bulletinu alebo zmenou svojich Údajov v časti „Notifikácie
a zdieľanie“ svojho konta (ak chcete prejsť do tejto časti, kliknite tu).
Tieto Údaje sa tiež uchovávajú z bezpečnostných dôvodov na účely splnenia zákonných a
regulačných povinností DEEZER.
11.4 Príjemcovia údajov
Bez vášho výslovného súhlasu nebudú vaše údaje poskytnuté žiadnej tretej strane.
Zároveň vás však týmto informujeme, že môžu byť poskytnuté na základe zákona,
nariadenia alebo rozhodnutia regulačného alebo príslušného orgánu alebo, ak sa to
považuje za nevyhnutné, na účely ochrany práv a záujmov DEEZER.
Ak ste s tým súhlasili, môžete na e-mailovú adresu poskytnutú v Registračnom formulári
(alebo upravenú na vašom konte) dostávať ponuky od partnerov spoločnosti DEEZER.
Na účely správy služby môžu byť vaše Údaje zdieľané so spoločnosťami zodpovednými za
správu, spracovanie a realizáciu procesu platby.
Na účely správy vašich bulletinov alebo oznámení môžu byť vaše Údaje zdieľané so
spoločnosťou Appboy zodpovednou za správu, spracovanie a odosielanie bulletinov alebo
oznámení spoločnosti Deezer.
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DEEZER môže Údaje zdieľať ako súčasť používania aplikácií tretej strany sprístupnených na
stránke „Aplikácia“ Lokality („Aplikácie“). DEEZER sa zaväzuje, že bude Údaje zdieľať len v
prípade, ak ste na takéto zdieľanie poskytli výslovný súhlas pri používaní každej Aplikácie.
Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na použitie Údajov, ktoré boli našim
partnerom poskytnuté s vaším súhlasom alebo ktoré títo partneri získali priamo od vás, sa
vzťahuje politika ochrany osobných údajov týchto partnerov.
V kontexte spracovania vašich Údajov na účely individuálne prispôsobených reklám, ktoré
vám ponúka DEEZER alebo jej partneri, vaše Údaje môžu byť zdieľané s týmito partnermi
alebo poskytovateľmi služieb, ktorí analyzujú a spracúvajú vaše Údaje v mene DEEZER
alebo jej partnerov.
Ak ste si objednali služby DEEZER cez partnera spoločnosti DEEZER, DEEZER môže
zdieľať vaše Údaje s týmto partnerom na účely (i) zabezpečenia poskytovania služieb
DEEZER týmto partnerom, (ii) umožnenia tomuto partnerovi analyzovať a zostavovať
štatistiky týkajúce sa vášho používanie služieb DEEZER a (iii) individuálneho prispôsobenia,
ktoré vám tento partner ponúka.
DEEZER tiež môže zdieľať vaše Údaje s Facebookom, Twitterom, Google+ a Last.fm, ak ste
dali výslovný súhlas na prepojenie vášho DEEZER konta s vaším používateľským kontom na
týchto sociálnych sieťach pri registrácii na Lokalite alebo pri nastavovaní vášho DEEZER
konta na tieto účely v časti „Notifikácie a zdieľanie“ (ak chcete prejsť na túto časť, kliknite tu)
na účely (i) umožnenia zdieľania obsahu z Lokality na týchto sociálnych sieťach alebo
zverejňovania vášho používania Lokality alebo vašich názorov na obsah Lokality na
webových lokalitách týchto sociálnych sietí a (ii) individuálneho prispôsobenia reklám, ktoré
vám ponúka DEEZER alebo jej partneri na týchto webových lokalitách.
11.5 Prenos vašich údajov
V rámci spracovania vašich Údajov môže DEEZER tieto údaje preniesť na servery
nachádzajúce sa v niekoľkých krajinách. Týmto vás informujeme, že vaše Údaje môžu byť
prenesené do inej krajiny než je krajina vášho bydliska, a to aj mimo Európskej únie.
Okrem toho vás informujeme, že v súvislosti s používaním Aplikácií z vašej strany môžu byť
Údaje, ktoré s vaším súhlasom zdieľame s našimi partnermi, prenesené do inej krajiny než je
krajina vášho bydliska, a to aj mimo Európskej únie. Týmto vás zároveň informujeme, že na
spracovanie vašich Údajov našimi partnermi sa vzťahuje politika ochrany osobných údajov
uplatňovaná týmito partnermi, ktorá je k dispozícii v príslušných Aplikáciách.
Taktiež vás informujeme, že ak ste dali výslovný súhlas na prepojenie vášho DEEZER konta
s vaším používateľským kontom na Facebooku, Twitteri, Google+ a Last.fm, niektoré z
vašich Údajov môžu byť prenesené do inej krajiny než je krajina vášho bydliska, a to aj mimo
Európskej únie. Týmto vás zároveň informujeme, že politika ochrany osobných údajov týchto
sociálnych sietí, ktorým ste prípadne dali súhlas na prepojenie vášho konta DEEZER, je
dostupná na ich webových lokalitách a uplatňujú ju pri spracovaní vašich Údajov.
Okrem toho, ak ste si objednali služby DEEZER prostredníctvom partnera spoločnosti
DEEZER, niektoré z vašich Údajov môžu byť prenesené do inej krajiny než je krajina vášho
bydliska, a to aj mimo Európskej únie. Týmto vás zároveň informujeme, že politika ochrany
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osobných údajov tohto partnera je dostupná na jeho webovej lokalite a uplatňuje ju pri
spracovaní vašich Údajov.
Nakoniec vás informujeme, že zasielanie bulletinov alebo oznámení spoločnosti Deezer si
môže vyžadovať prenos vašich údajov do inej krajiny než je krajina vášho bydliska, a to aj
mimo Európskej únie.
11.6 Zabezpečenie údajov
Deezer kladie veľký dôraz na zabezpečenie vašich Údajov a v dôsledku toho robí všetko
potrebné, aby v čo najväčšej možnej miere obmedzil riziko straty, poškodenia či zneužitie
týchto údajov.
11.7 Uchovávanie údajov
Údaje sa uchovávajú na hostiteľskej Lokalite uvedenej v Právnych poznámkach a budú sa
uchovávať iba po dobu nevyhnutne nutnú na vyššie uvedené účely. Po uplynutí tejto doby sa
budú uchovávať iba na štatistické účely a nebudú sa používať žiadnym iným spôsobom.
11.8 Vaše práva
Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a opraviť ich, a to na základe žiadosti
zaslanej prostredníctvom časti „Kontaktujte nás“ alebo zaslaním listu na nasledujúcu adresu:
Deezer S.A., 12 rue d'Athènes 75009 Paris, Francúzsko.
Užívateľ nájde všetky informácie týkajúce sa zhromažďovania a používania svojich Údajov v
tu uvedenej Politike ochrany osobných údajov.
Článok 12 – Systémy zhromažďovania údajov
Spoločnosť DEEZER a jej partneri môžu zaviesť systémy na zhromažďovanie údajov do
počítača alebo prenosných zariadení Užívateľa.
Užívateľovi musia byť v tu uvedenej Politike ochrany osobných údajov poskytnuté všetky
informácie týkajúce sa (i) použitia takýchto systémov na zhromažďovanie údajov
spoločnosťou DEEZER a jej partnermi a (ii) postupu zamedzujúceho implementáciu takýchto
systémov na zhromažďovanie údajov.
Článok 13 – Duševné vlastníctvo
Všeobecná štruktúra Lokality, Aplikácia, služba Premium a všetky prvky, ktoré ju tvoria,
(okrem iného logá, názvy domén, skladby alebo videá a súvisiace prvky, ako sú fotografie,
obrázky, texty a biografie autorov, umelcov a/alebo všetkých vlastníkov práv skladieb alebo
videí, ako aj grafík na obale) sú výlučným vlastníctvom spoločnosti DEEZER a/alebo
poskytovateľov licencií (najmä výrobcov nahrávok a videí, nahrávacích spoločností a
autorských asociácií).
Tieto prvky sú chránené zákonmi o ochrane duševného vlastníctva a inými zákonmi, najmä
zákonom o ochrane autorských práv. Užívateľ môže tieto prvky použiť len na účely
používania služby Premium, a to v súlade s Podmienkami.
Akékoľvek úplné alebo čiastočné zobrazenie Lokality, Aplikácie, služby Premium a/alebo
prvkov, ktoré ju tvoria (podľa vyššie uvedeného opisu), vykonané akýmkoľvek spôsobom bez
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výslovného súhlasu spoločnosti DEEZER je preto zakázané a bude sa považovať za
falšovanie, ktoré je trestné podľa zákona.
Výslovne sa zakazujú všetky hypertextové prepojenia na Lokalitu a používanie techniky
„zobrazovania v rámoch“ (programátorská technika umožňujúca rozdelenie okien
prehľadávača na samostatné nezávislé rámy slúžiace na zobrazenie obsahu externej
webovej lokality) alebo techniky „in-line linking“ (programovanie s cieľom umiestniť na
webovej stránke prvok extrahovaný z inej lokality, čím sa šetrí miesto na pevnom disku, ktorý
danú Lokalitu hostí, a umožňuje ukryť pred neinformovaným používateľom pôvodný obsah,
ktorého je daný prvok časťou). Akékoľvek umelé používanie konta Deezer (ktorého cieľom je
napríklad umelo alebo nezvyčajne zvýšiť počet prehraní určitých špecifických hudobných
skladieb) cez automatické procesy, ako sú roboty a skripty alebo akýmikoľvek inými
prostriedkami, je prísne zakázané.
Skladby v rámci služby Premium sú digitálne súbory chránené vnútroštátnymi a
medzinárodnými autorskými a súvisiacimi právami. V dôsledku toho a v súlade s právami
duševného vlastníctva je ich počúvanie dovolené len v súkromnom a rodinnom kruhu. V
prípade akéhokoľvek použitia na iné než súkromné účely bude môcť byť voči Užívateľovi
začaté občianske a/alebo trestné konanie. Každé iné použitie digitálnych súborov je prísne
zakázané a predovšetkým sa výslovne zakazuje akékoľvek sťahovanie alebo akýkoľvek
pokus o sťahovanie, akýkoľvek presun alebo pokus o trvalý alebo dočasný presun na pevný
disk počítača alebo do akýchkoľvek iných zariadení (najmä hudobné prehrávače), akékoľvek
napálenie alebo pokus o napálenie CD alebo akéhokoľvek iného média. Akýkoľvek ďalší
predaj, výmena alebo prenájom týchto súborov sú prísne zakázané.
Užívateľ berie na vedomie, že nahrávky, ktoré sa mu poskytujú prostredníctvom Lokality a
Aplikácie, sú chránené technickými ochrannými opatreniami nastavenými spoločnosťou
DEEZER, aby sa v závislosti od použitej technológie zabránilo alebo obmedzilo neoprávnené
použitie nahrávok v rozpore s Podmienkami.
Užívateľ súhlasí, že nebude nijakým spôsobom obchádzať tieto technické ochranné
opatrenia s cieľom stiahnuť tieto súbory a umožniť ich uloženie na ukladaciu jednotku svojej
ľubovoľnej prijímacej stanice (počítač, prenosné zariadenie, hudobný prehrávač či iný
prenosný hudobný prehrávač).
Článok 14 – Prerušenie a/alebo ukončenie iniciované spoločnosťou DEEZER alebo
Užívateľom
Bez ohľadu na ďalšie odškodnenie, ktoré môže DEEZER požadovať, má DEEZER právo
Užívateľovi pozastaviť prístup k službe Premium a/alebo bez predchádzajúceho upozornenia
alebo nároku na náhradu právoplatne ukončiť službu Premium v prípade, ak:
– Užívateľ nerešpektuje Podmienky, najmä ak:
o
o
o
o

nerešpektuje práva duševného vlastníctva spoločnosti DEEZER alebo poskytovateľov
licencií;
obchádza alebo sa pokúša obísť technické ochranné opatrenia nastavené
spoločnosťou DEEZER;
používa viacero súčasných pripojení k jednému kontu alebo sa o to pokúša;
poskytne pri aktivovaní služby Premium nepravdivé informácie.
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– Užívateľ vykonáva činnosti poškodzujúce obchodné záujmy spoločnosti DEEZER.
Článok 15 – Zmena Podmienok
DEEZER má právo na základe vlastného uváženia tieto Podmienky zmeniť. DEEZER bude
informovať Užívateľa o každej zmene Podmienok prostredníctvom e-mailovej adresy
uvedenej na konte Užívateľa najmenej 2 (dva) mesiace pred nadobudnutím účinnosti danej
zmeny. V prípade ak Užívateľ tieto zmeny neakceptuje, má právo ukončiť zmluvný vzťah
zmluvný vzťah so spoločnosťou DEEZER zrušením služby Premium v ST, pričom toto
zrušenie nadobudne účinnosť k dátumu splatnosti nasledujúcej mesačnej platby za službu
Premium. Ak Užívateľ službu Premium nedeaktivuje, nové Podmienky budú platiť od dátumu
splatnosti mesačnej platby za využívanie služby Premium nasledujúcej po nadobudnutí
účinnosti nových Podmienok.
Článok 16 – Oddelenie služieb zákazníkom
Užívateľ sa v prípade žiadosti o poskytnutie informácií alebo otázok týkajúcich sa služby
Premium môže obrátiť na spoločnosť DEEZER prostredníctvom Lokality alebo Aplikácie
kliknutím na časť „Kontaktujte nás“ alebo zaslaním listu na nasledujúcu adresu:
DEEZER
12 rue d'Athènes 75009, Paris
FRANCÚZSKO
Článok 17 – Neplatnosť ustanovenia
Ak sa niektoré z ustanovení Podmienok z akéhokoľvek dôvodu stane neplatným alebo
relatívne neplatným, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti bez zmeny.
Článok 18 – Jurisdikcia a spory
Podmienky sa riadia právom platným v krajine Užívateľa.
Všetky sťažnosti týkajúce sa uplatňovania týchto Podmienok používania sa musia odoslať emailom nášmu oddeleniu služieb zákazníkom cez Lokalitu kliknutím na prepojenie
http://www.deezer.com/support alebo zaslaním listu na adresu Deezer – Oddelenie služieb
zákazníkom, 12 rue d'Athènes 75009 Paris, FRANCÚZSKO, aby ju bolo možné rýchlo
spracovať.
Ak sťažnosť nebude vyriešená naším oddelením služieb zákazníkom alebo by zostala bez
odpovede po dobu dlhšiu ako dva (2) mesiace od jej prijatia naším oddelením služieb
zákazníkom, Užívateľ môže predložiť tento spor na mimosúdne pojednanie cez európsku
platformu pre alternatívne a on-line riešenie sporov prostredníctvom tohto prepojenia:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
V prípade sporu sa strany najprv budú snažiť dosiahnuť dohodu bez súdneho konania.
Pokiaľ sa dohodu nepodarí dosiahnuť, všetky sťažnosti týkajúce sa platnosti, výkladu a/alebo
plnenia Podmienok, a teda aj v prípade viacerých odporcov alebo v prípade uplatnenia
záruky, bude riešiť súd krajiny, v ktorej Užívateľ žije.
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