Podmienky používania služby Deezer Premium pre účastníkov služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.
Článok 1 – Všeobecné
Webovú stránku DEEZER dostupnú na adrese http://www.deezer.com (ďalej len „Stránka“)
vytvorila, vyvinula a prevádzkuje spoločnosť BLOGMUSIK (ďalej len „DEEZER“), francúzska
spoločnosť zaregistrovaná pod číslom B 495 246 308, so sídlom na 12 rue d'Athènes, 75009
Paríž, FRANCÚZSKO.
Služba Premium ponúka vybraným účastníkom spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská
28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „ST“):
a) streamovanie hudby na vyžiadanie do osobného počítača (PC alebo MAC) vo
vysokej zvukovej kvalite a bez reklám,
b) vyhľadávanie hudby,
c) streamovanie hudby prostredníctvom rôznych typov služieb (smartrádio) a funkcií
(komunita).
(ďalej ako „služba Premium“).
Poskytovanie služby Premium spoločnosťou DEEZER sa riadi výlučne týmito podmienkami
používania služby Deezer Premium pre účastníkov služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
(ďalej len „Podmienky“). Tieto podmienky majú prednosť pred všetkými ostatnými
podmienkami, najmä pred podmienkami platnými pre iné – bezplatné či spoplatnené – služby
ponúkané na Stránke.
Účelom týchto Podmienok je definovanie zmluvného vzťahu pri poskytovaní služby Premium
medzi spoločnosťou DEEZER ako poskytovateľom na jednej strane, a Účastníkmi zmlúv
o poskytovaní verejných služieb poskytovanými ST využívajúcimi službu Premium (ďalej len
„Užívateľ“) na strane druhej.
Používanie Stránky a služby Premium je dovolené len na osobné a súkromné účely, preto je
akékoľvek iné použitie, najmä vo verejných priestoroch a podnikoch, prísne zakázané.
Nevyhnutným predpokladom využívania prístupu k službe Premium je predchádzajúci
neobmedzený a bezvýhradný súhlas so všetkými Podmienkami.
Článok 2 – Predstavenie služby Premium
Služba Premium je služba ponúkaná a prevádzkovaná spoločnosťou DEEZER, ktorá
Užívateľom po tom, ako vyjadria súhlas s týmito Podmienkami, umožní v osobnom počítači
počúvať hudbu bez obmedzení, vo vysokej zvukovej kvalite a bez akýchkoľvek reklám.
Po prihlásení sa do služby Premium bude mať Užívateľ zo Stránky prístup ku všetkým
funkciám služby Premium.
Hlavnými charakteristikami služby Premium sú:
– neobmedzený prístup na počúvanie skladieb z hudobného katalógu služby Premium
a predefinovaných playlistov na Stránke;
– absencia reklamy;
– vysoká zvuková kvalita.
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Užívateľ môže prístup k službe Premium využívať v závislosti od podmienok využívanej
služby ST. Po vypršaní alebo ukončení prístupu k službe Premium už nebude neobmedzený
prístup k službe Premium povolený.
Hudbu možno počúvať počas celej doby platnosti služby ST s aktívnym účtom služby
Premium, avšak nemožno ju sťahovať, prenášať ani zapisovať na žiadne médium.
Užívateľ nie je oprávnený zabraňovať zobrazeniu reklám, ktoré sú súčasťou videoklipov
poskytovaných tretími stranami a umiestnených na hostiteľských serveroch týchto strán,
ktoré by mohli byť prípadne integrované do Stránky.
Článok 3 – Podmienky používania služby Premium
Prístup k službe Premium z osobných počítačov je možný len prostredníctvom Stránky.
Používanie služby Premium vyžaduje vysokorýchlostné internetové pripojenie. Užívateľ si je
vedomý, že DEEZER tieto pripojenia neposkytuje a pre využívanie služby Premium si
Užívateľ najprv musí zriadiť program vysokorýchlostného internetového pripojenia.
Obsah hudobného katalógu, ktorý je k dispozícii ako súčasť služby Premium, závisí od
platných zmlúv s vlastníkmi práv, a preto sa môže meniť. DEEZER nemôže zaručiť
dostupnosť žiadnej požadovanej skladby, albumu, umelca či skupiny v katalógu služby
Premium. DEEZER tiež nemôže zaručiť, že požadovaná skladba, album, umelec či skupina
uvedené v katalógu služby Premium budú k dispozícii bez časového obmedzenia. DEEZER
nezodpovedá za odstránenie častí ponúkaného obsahu katalógu.
Užívateľ si môže službu Premium aktivovať v osobnom počítači (PC alebo MAC). Služba
Premium je v jednom čase dostupná len z jedného pripojenia. DEEZER disponuje
technickými prostriedkami na overenie existencie viacerých súčasných pripojení toho istého
účtu, takže zistí pokus o viacnásobné pripojenie.
Pred zriadením služby Premium sú Užívatelia povinní skontrolovať kompatibilitu svojich
zariadení na Stránke „Všetky vaše zariadenia“ dostupnej zo záložky „Čo je Deezer?“
umiestnenej na Stránke.
Ak Užívateľ naďalej využíva príslušnú službu ST, do šiestich (6) mesiacov od zrušenia
služby Premium, DEEZER Užívateľovi sprístupní jeho predošlé playlisty.
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 nižšie uvedenom článku 9.
DEEZER má však právo službu Premium modifikovať a vylepšiť v rozsahu, ktorý bude
považovať za nevyhnutný z hľadiska technického vývoja. DEEZER sa zaväzuje, že nedôjde
k žiadnej úprave alebo zvýšeniu cien, ani k žiadnej zmene kvality alebo k dôležitej zmene
funkcií služby Premium.
Okrem toho má DEEZER v prípade potreby, bez predchádzajúceho upozornenia alebo
nároku na náhradu, právo na dočasné prerušenie 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
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všetkých práv na náhradu a/alebo konanie voči spoločnosti DEEZER. Pokiaľ to bude možné,
dočasné prerušenia poskytovania služby Premium budú, s výnimkou urgentných prípadov,
ohlásené najmenej 24 (dvadsaťštyri) hodín vopred na Stránke.
Článok 5 – Podmienky prístupu k službe Premium.
Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený 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 ešte nie je plnoletý, má súhlas zákonného zástupcu
alebo ustanoveného opatrovníka podľa príslušného zákona, ktorým mu povoľujú prihlásenie
sa do služby Premium.
Užívateľ musí žiť v Slovenskej republike a musí využívať príslušnú službu ST, ktorá ho
oprávňuje ta týchto podmienok na prístup k službe Premium.
Článok 6 – Vytvorenie účtu
Podmienkou prihlásenia sa do služby Premium je, že:
– si Užívateľ vytvorí účet na Stránke alebo, pokiaľ je už Užívateľ registrovaný, prihlási sa na
Stránku;
– vyplní požadované informácie vo formulári pri prihlásení sa;
– vyjadrí súhlas s Podmienkami;
– potvrdí svoju registráciu požadovaným spôsobom.
Po overení registrácie DEEZER Užívateľovi pošle (na adresu uvedenú v čase registrácie na
Stránke) e-mail s potvrdením.
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 prostredníctvom svojho účtu zmeniť po kliknutí na časť „Môj
účet“.
Užívateľ vyhlasuje, že o sebe poskytne pravdivé, presné a skutočné informácie.
Užívateľ súhlasí s tým, že bude spoločnosť DEEZER bezodkladne informovať o každej
zmene informácií poskytnutých v čase prvého prihlásenia sa do služby Premium, najmä
o každej zmene svojej e-mailovej adresy. Užívateľ môže tieto informácie zmeniť
prostredníctvom svojho účtu na Stránke po kliknutí na časť „Môj účet“.
Užívateľ je povinný spoločnosť DEEZER okamžite informovať o každej strate alebo
neoprávnenom použití svojho účtu, 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.
Keďže následky vyplývajúce z používania svojho účtu nesie iba Užívateľ, Užívateľ
potvrdzuje, že ani spoločnosť DEEZER ani jej partneri, ďalšie zmluvné strany či vlastníci
práv do času deaktivovania účtu v tejto veci nemôžu niesť zodpovednosť, pokiaľ Užívateľ
nepreukáže, že k použitiu jeho identifikačných údajov a/alebo účtu došlo v dôsledku
zneužitia treťou stranou.
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Článok 7 – Cena za služby tretích strán
Užívateľ berie na vedomie, že náklady na pripojenie a komunikačné poplatky (internet)
súvisiace s používaním služby Premium znáša výlučne Užívateľ a nie spoločnosť DEEZER.
Článok 8 – Územná platnosť
Službu Premium sú oprávnení využívať výhradne fyzické osoby žijúce v Slovenskej
republike, ktoré sú Užívateľmi a ktoré využívajú službu ST oprávňujúcu na prístup k službe
Premium.
Článok 9 – Zrieknutie sa záruk
Užívateľ potvrdzuje, že si je vedomý obmedzení a nedostatkov internetovej siete.
V dôsledku nich sa DEEZER zrieka zodpovednosti za nefunkčnosť prístupu k službe
Premium, rýchlosť otvárania a odozvy Stránok, rýchlosť pri počúvaní skladieb, dočasnú
alebo celkovú nedostupnosť služby Premium, ako aj za podvodné použitie informácií
poskytovaných na Stránke tretími stranami.
Užívateľ je povinný chrániť svoje osobné údaje a informácie alebo iné zariadenia najmä pred
preniknutím a/alebo napadnutím vírusmi, za ktoré DEEZER nemôže niesť zodpovednosť.
DEEZER za žiadnych okolností nemôže niesť zodpovednosť za nefunkčnosť ani poškodenie
zariadení Užívateľa.
Vo všeobecnosti sa DEEZER zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade, že k nesplneniu
ktorejkoľvek z povinností dôjde následkom udalostí bez ľudského zavinenia, prírodných
katastrof, vyššej moci alebo príčin, ktoré DEEZER nemôže primerane ovplyvniť, vrátane a
bez obmedzenia, výpadkov internetu, zlyhaní počítačov, zlyhaní telekomunikačných
zariadení, zlyhaní iných zariadení, výpadkov elektrického napätia, štrajkov,
pracovnoprávnych sporov, nepokojov, rebélií, občianskych nepokojov, nedostatku
pracovných síl alebo materiálu, požiarov, záplav, búrok, výbuchov, vojny, zásahov štátu,
nariadení domácich alebo zahraničných súdov alebo tribunálov, neplnenie povinností tretími
stranami, či výpadku alebo kolísaní v dodávke tepla, svetla alebo klimatizácie a v ešte širšom
zmysle, akejkoľvek neodvrátiteľnej a nepredvídateľnej udalosti, ktorá bráni riadnemu plneniu
objednávok.
DEEZER sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak sa ukáže, že služba Premium nie je
kompatibilná s niektorými zariadeniami a/alebo funkciami zariadení Užívateľa. Za
zabezpečenie kompatibility v súlade so špecifikáciami uvedenými na Stránke zodpovedá
Užívateľ.
Za samotné používanie služby Premium v súlade s Podmienkami a platnou legislatívou
nesie zodpovednosť výlučne Užívateľ, ktorý nemôže na DEEZER prenášať zodpovednosť za
žiadny na neho vznesený nárok, ani za žiadne proti nemu vedené konanie. Užívateľ bude
znášať zodpovednosť za každý nárok, sťažnosť alebo námietku, a vo všeobecnosti za každé
konanie, ktoré bude proti spoločnosti DEEZER viesť tretia strana v súvislosti s jeho
používaním služby Premium, ktorá bola v rozpore s týmito Podmienkami a/alebo platnou
legislatívou.
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Článok 10 – Zásady ochrany osobných údajov
DEEZER bude dodržiavať platné zákony v oblasti ochrany osobných údajov týkajúce sa ich
spracovania.
Získané informácie a údaje o Užívateľovi sa spracúvajú a pre správu jeho účtu majú povinný
charakter. Tieto informácie a údaje sa tiež uchovávajú z bezpečnostných dôvodov a
z dôvodu dodržiavania platnej legislatívy, ktorá sa na DEEZER a vzťahuje. Tieto osobné
údaje spracúva a uchováva poskytovateľ hostiteľských služieb Stránky uvedený v poučení
nachádzajúcom sa na Stránke, za podmienok, ktorých cieľom je zabezpečenie ochrany
údajov.
Pokiaľ dá Užívateľ na to súhlas, získané údaje možno tiež použiť na správu obchodných
vzťahov s cieľom vytvárať štatistiky, ako aj na poskytnutie možnosti, aby spoločnosť
DEEZER zlepšila a personalizovala ponuku služieb a poskytovanie informácií.
Užívateľ má právo pristupovať k svojim osobným údajom a meniť ich. Pokiaľ si Užívateľ želá
tieto práva využiť a získať tieto informácie, môže sa obrátiť na DEEZER prostredníctvom
Stránky po kliknutí na časť „Kontaktujte nás“, alebo písomne.
Pokiaľ k tomu dal Užívateľ súhlas (napríklad pri vytváraní svojho účtu s cieľom objednať si
službu Premium), môže od spoločnosti DEEZER dostávať informačný bulletin na e-mailovú
adresu, ktorú sám poskytol, prípadne zmenil. Pokiaľ si Užívateľ tento informačný bulletin
neželá odoberať, môže sa z jeho odberu kedykoľvek odhlásiť po kliknutí na odkaz
umiestnený v spodnej časti každého bulletinu, alebo zmenou svojich údajov prostredníctvom
účtu na Stránke po kliknutí na časť „Zmeniť moje osobné údaje“.
Pokiaľ k tomu dal Užívateľ súhlas (napríklad pri vytváraní svojho účtu s cieľom zaregistrovať
si službu Premium), môže dostávať ponuky od partnerov spoločnosti DEEZER na ním
poskytnutú, prípadne neskôr zmenenú e-mailovú adresu, a jeho adresu je možné poskytnúť
obchodným partnerom.
Užívateľ berie na vedomie, že jeho údaje môžu byť poskytnuté, ak to vyžaduje zákon alebo
rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu.
Článok 11 – Súbory „cookie“
Pre správne fungovanie služby Deezer je nevyhnutné, aby DEEZER v počítači Užívateľa
umiestňoval súbor cookie. Tento súbor neumožňuje osobnú identifikáciu. Registruje však
informácie týkajúce sa návštev daného počítača na Stránke (zobrazené stránky, dátum a
trvanie návštevy, atď.), ktoré môže DEEZER prečítať pri nasledujúcej návšteve. To
spoločnosti DEEZER umožní uľahčiť Užívateľovi navigáciu po Stránke a predísť
opakovanému poskytovaniu informácií, ktoré už boli poskytnuté v minulosti. Zdôrazňujeme,
že súbory cookie použité spoločnosťou DEEZER sa budú uchovávať kratšie než 6 (šesť)
mesiacov.
DEEZER Užívateľa informuje, že nastavenia jeho prehliadača mu umožňujú zistiť prítomnosť
súborov cookie a zabrániť ich registrácii. Tento postup je opísaný v časti „Osobné údaje“ na
Stránke.
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Užívateľ súhlasí s umiestňovaním súborov cookies v jeho PC alebo MAC a s ich využívaním
zo strany Deezer pri poskytovaní služby Premium.
Článok 12 – Duševné vlastníctvo
Všeobecná štruktúra Stránky, služba Premium a všetky prvky, ktoré ju tvoria, (okrem iného
logá, názvy domén, skladby alebo videá a s nimi súvisiace prvky, ako sú fotografie, obrázky,
texty a biografie autorov, umelcov a/alebo všetkých príjemcov práv skladieb alebo videí, ale
tiež grafík na obale) sú výlučným vlastníctvom spoločnosti DEEZER a/alebo poskytovateľov
samotnej licencie (najmä výrobcov nahrávok a videí, nahrávacích spoločností, autorských
asociácií).
Tieto prvky sú chránené zákonmi na ochranu duševného vlastníctva a inými zákonmi, najmä
zákonom o ochrane autorských práv. Užívateľ môže tieto prvky použiť len na účely
využívania služby Premium, a to v súlade s Podmienkami.
Akákoľvek úplné alebo čiastočné zobrazenie Stránky, služby Premium a/alebo prvkov, ktoré
ju tvoria (podľa vyššie uvedeného opisu) vykonaná akýmkoľvek spôsobom bez výslovného
súhlasu spoločnosti DEEZER je preto zakázaná a bude sa považovať za falšovanie, ktoré je
trestné podľa zákona.
Výslovne sa zakazujú všetky hypertextové odkazy na Stránku a používanie techniky
„zobrazovania v rámoch“ (programátorská technika umožňujúca rozdelenie okien
prehľadávačov 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 pred neinformovaným používateľom ukryť pôvodný obsah,
ktorého je daný prvok časťou).
Skladby v rámci služby Premium sú numerické súbory chránené štátnymi a medzinárodnými
autorskými a súvisiacimi právami. Preto sa Deezer a Užívateľ dohodli, že ich počúvanie je
dovolené len jednotlivcovi a jemu blízkym osobám (súkromné účely používania). V prípade
akéhokoľvek použitia na iné než súkromné účely bude môcť byť voči Užívateľovi začaté
občianske a/alebo trestné konanie. Každé iné použitie numerických súborov je prísne
zakázané a konkrétne 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 (napríklad hudobné prehrávače), akékoľvek
napálenie alebo pokus o napálenie CD, či 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 Stránky, sú
chránené technickými prostriedkami na ochranu nastavenými spoločnosťou DEEZER aby sa
v závislosti od použitej technológie zabránilo alebo obmedzilo, neoprávnené použitie
nahrávok v rozpore s Podmienkami.
Užívateľ vyhlasuje, že nebude nijakým spôsobom obchádzať tieto technické opatrenia na
ochranu, či už s cieľom stiahnuť nahrávky ponúkané na Stránke výlučne na počúvanie, alebo
vo všeobecnosti s cieľom použiť tieto nahrávky v rozpore s Podmienkami.
Článok 13 – Prerušenie a/alebo ukončenie iniciované spoločnosťou DEEZER
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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, že:
– Užívateľ nerešpektuje Podmienky, najmä ak:
nerešpektuje práva duševného vlastníctva spoločnosti DEEZER alebo poskytovateľov
licencií;
obchádza alebo sa pokúša obísť technické opatrenia na ochranu nastavené
spoločnosťou DEEZER;
používa viacero súčasných pripojení k jednému účtu, alebo sa o to pokúša;
poskytne pri prvom prihlásení do služby Premium nepravdivé informácie alebo ich
zmení a takto zmenené informácie sa ukážu ako nepravdivé.
– Vykonáva činnosti poškodzujúce obchodné záujmy spoločnosti DEEZER.
Článok 14 – 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 v účte Užívateľa najmenej 15 (pätnásť) dní pred účinnosťou danej zmeny.
V prípade, ak Užívateľ zmenu Podmienok neakceptuje, má právo ukončiť zmluvný vzťah so
spoločnosťou DEEZER zrušením služby Premium v ST. Takéto ukončenie nadobudne
účinnosť k dátumu splatnosti nasledujúcej mesačnej platby za službu Premium. Ak Užívateľ
službu Premium nedeaktivuje, budú nové Podmienky platiť od dátumu splatnosti mesačnej
platby za využívanie služby Premium nasledujúcej po nadobudnutí účinnosti nových
Podmienok.
Článok 15 – Oddelenie služieb zákazníkom
V prípade žiadosti o poskytnutie informácií alebo otázok týkajúcich sa služby Premium sa
môže Užívateľ na spoločnosť DEEZER obrátiť prostredníctvom Stránky po kliknutí na časť
„Kontaktujte nás“ alebo poštou na nasledovnej adrese:
BLOGMUSIK
12 rue d'Athènes 75009, Paris
FRANCE
Článok 16 – Oddeliteľnosť ustanovení
Ak sa niektoré z ustanovení Podmienok z akéhokoľvek dôvodu stane neplatným alebo
relatívne neplatným, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti bez zmeny.
Článok 17 – Jurisdikcia a súdne spory
Podmienky sa riadia právom platným v krajine Užívateľa.
V prípade sporu sa strany najprv budú snažiť dosiahnuť dohodu bez súdneho konania.
Pokiaľ sa dohodu nepodarí dosiahnuť, všetky spory týkajúce sa platnosti, výkladu a/alebo
plnenia Podmienok, a teda aj v prípade viacerých odporcov alebo v prípade uplatňovania
záruky, bude riešiť súd krajiny, v ktorej Užívateľ žije.
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Podmienky používania služby Deezer Premium Plus pre účastníkov služieb
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Článok 1 – Všeobecné
Webovú stránku DEEZER dostupnú na adrese http://www.deezer.com (ďalej len „Stránka“)
vytvorila, vyvinula a prevádzkuje spoločnosť BLOGMUSIK (ďalej len „DEEZER“), francúzska
spoločnosť zaregistrovaná pod číslom B 495 246 308, so sídlom na 12 rue d'Athènes, 75009
Paríž, FRANCÚZSKO.
Služba Premium Plus ponúka vybraným účastníkom spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „ST“):
a) streamovanie hudby na vyžiadanie do osobného počítača (PC alebo MAC) alebo
mobilného zariadenia vo vysokej zvukovej kvalite a bez reklám,
b) vyhľadávanie hudby,
c) streamovanie hudby prostredníctvom rôznych typov služieb (smartrádio) a funkcií
(komunita).
(ďalej ako „služba Premium Plus“).
Poskytovanie služby Premium Plus spoločnosťou DEEZER sa riadi výlučne týmito
podmienkami používania služby Deezer Premium Plus pre účastníkov služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „Podmienky“). Tieto podmienky majú prednosť pred všetkými
ostatnými podmienkami, najmä pred podmienkami platnými pre iné – bezplatné či
spoplatnené – služby ponúkané na Stránke.
Účelom týchto Podmienok je definovanie zmluvného vzťahu pri poskytovaní služby Premium
Plus medzi spoločnosťou DEEZER ako poskytovateľom na jednej strane, a účastníkmi zmlúv
o poskytovaní verejných služieb poskytovanými ST využívajúcimi službu Premium Plus
(ďalej len „Užívateľ“) na strane druhej.
Používanie Stránky a služby Premium Plus je dovolené len na osobné a súkromné účely,
preto je akékoľvek iné použitie, najmä vo verejných priestoroch a podnikoch, prísne
zakázané.
Nevyhnutným predpokladom využívania prístupu k službe Premium Plus je predchádzajúci
neobmedzený a bezvýhradný súhlas so všetkými Podmienkami.
Článok 2 – Predstavenie služby Premium Plus
Služba Premium Plus je služba ponúkaná a prevádzkovaná spoločnosťou DEEZER, ktorá
Užívateľom po tom, ako vyjadria súhlas s týmito Podmienkami, umožní v osobnom počítači
počúvať hudbu bez obmedzení, vo vysokej zvukovej kvalite a bez akýchkoľvek reklám.
Po prihlásení sa do služby Premium Plus bude mať Užívateľ zo Stránky prístup ku všetkým
funkciám služby Premium Plus.
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Hlavnými charakteristikami služby Premium Plus sú:
– neobmedzený prístup na počúvanie skladieb z hudobného katalógu služby Premium Plus
a predefinovaných playlistov na Stránke do troch kompatibilných zariadení (osobný počítač
a mobilné zariadenia) na ich neskoršie počúvanie v režime offline;
– absencia reklamy;
– vysoká zvuková kvalita.
Užívateľ môže prístup k službe Premium Plus využívať v závislosti od podmienok využívanej
služby ST. Po vypršaní alebo ukončení prístupu k službe Premium Plus už nebude
neobmedzený prístup k službe Premium Plus povolený.
Služba Premium Plus je dostupná z osobného počítača (PC alebo MAC) po pripojení
k Stránke, alebo bez internetového pripojenia po kliknutí na tlačidlo „Režim offline“ na
Stránke, a z kompatibilného mobilného zariadenia prostredníctvom mobilnej aplikácie
Deezer Premium Plus (ďalej len „Aplikácia“), ktorú si Užívateľ musí stiahnuť.
DEEZER garantuje kompatibilitu služby Premium Plus so všetkými zariadeniami, ktoré sú
uvedené ako kompatibilné na Stránke.
Predplatiteľ bude môcť vo svojom osobnom počítači režim offline používať len
prostredníctvom prehliadača Google Chrome.
Pri použití režimu offline môže Užívateľ pristupovať len ku skladbám, albumom a playlistom,
ktoré si do svojho zariadenia (osobný počítač a/alebo mobilné zariadenie) predtým dočasne
stiahol zo Stránky alebo Aplikácie.
Dočasné stiahnutie skladieb, albumov alebo playlistov je možné pomocou tlačidla Režim
offline, ktoré sa nachádza na Stránke. Stiahnutú hudbu potom možno počas celej doby
trvania služby Premium Plus používať bez internetového pripojenia, avšak nemožno ju
presunúť ani napáliť na žiadne iné médium.
Užívateľ nie je oprávnený zabraňovať zobrazeniu reklám, ktoré sú súčasťou videoklipov
poskytovaných tretími stranami a umiestnených na hostiteľských serveroch týchto strán,
ktoré by mohli byť prípadne integrované do Stránky.
Článok 3 – Podmienky používania služby Premium Plus
Prístup k službe Premium Plus z osobných počítačov je možný len prostredníctvom Stránky
alebo prostredníctvom tlačidla „Režim offline“.
Prístup k službe Premium Plus z kompatibilného mobilného zariadenia vyžaduje
predchádzajúce stiahnutie a inštaláciu Aplikácie. Toto stiahnutie je tiež možné pri registrácii
služby Premium Plus.
Používanie služby Premium Plus vyžaduje vysokorýchlostné internetové pripojenie. Užívateľ
si je vedomý, že DEEZER tieto pripojenia neposkytuje a pre využívanie služby Premium Plus
si Užívateľ najprv musí zriadiť program vysokorýchlostného internetového pripojenia a/alebo
internet pre mobilné telefóny.
Pre mobilné zariadenia sa odporúča pripojenie na internet prostredníctvom mobilnej
technológie tretej generácie (3G).
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Obsah hudobného katalógu, ktorý je k dispozícii ako súčasť služby Premium Plus, závisí od
platných zmlúv s vlastníkmi práv, a preto sa môže meniť. DEEZER nemôže zaručiť
dostupnosť žiadnej požadovanej skladby, albumu, umelca či skupiny v katalógu služby
Premium Plus. DEEZER tiež nemôže zaručiť, že požadovaná skladba, album, umelec či
skupina uvedené v katalógu služby Premium Plus budú k dispozícii bez časového
obmedzenia. DEEZER nezodpovedá za odstránenie častí ponúkaného obsahu katalógu.
Užívateľ si môže službu Premium Plus aktivovať v osobnom počítači (PC alebo MAC) a v
kompatibilnom mobilnom zariadení zaregistrovanom na využívanie služby Premium Plus.
Služba Premium Plus je v jednom čase dostupná len z jedného pripojenia (osobný počítač
alebo zaregistrované kompatibilné mobilné zariadenie). DEEZER disponuje technickými
prostriedkami na overenie existencie viacerých súčasných pripojení toho istého účtu, takže
zistí pokus o viacnásobné pripojenie.
Pred zriadením služby Premium Plus sú Užívatelia povinní skontrolovať kompatibilitu svojich
zariadení na Stránke „Všetky vaše zariadenia“ dostupnej zo záložky „Čo je Deezer?“
umiestnenej na Stránke.
Ak Užívateľ využíva príslušnú službu ST, do šiestich (6) mesiacov od zrušenia služby
Premium Plus, DEEZER Užívateľovi sprístupní jeho predošlé playlisty.
Článok 4 – Dostupnosť a modifikácia služby Premium Plus
Služba Premium Plus je dostupná 24 hodín denne a sedem dní v týždni, v rámci obmedzení
uvedených v Podmienkach a v nižšie uvedenom článku 9.
DEEZER má však právo službu Premium Plus modifikovať a vylepšiť v rozsahu, ktorý bude
považovať za nevyhnutný z hľadiska technického vývoja. DEEZER sa zaväzuje, že nedôjde
k žiadnej úprave alebo zvýšeniu cien, ani k žiadnej zmene kvality alebo k dôležitej zmene
funkcií služby Premium Plus.
Okrem toho má DEEZER v prípade potreby, bez predchádzajúceho upozornenia alebo
nároku na náhradu, právo na dočasné prerušenie prístupu k službe Premium Plus 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 poskytovania služby Premium Plus budú, s výnimkou
urgentných prípadov, ohlásené najmenej 24 (dvadsaťštyri) hodín vopred na Stránke.
Článok 5 – Podmienky prístupu k službe Premium Plus.
Užívateľ vyhlasuje, že je oprávnený 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 ešte nie je plnoletý, má súhlas zákonného zástupcu
alebo ustanoveného opatrovníka podľa príslušného zákona, ktorým mu povoľujú prihlásenie
sa služby Premium Plus.
Užívateľ musí žiť v Slovenskej republike a musí využívať príslušnú službu ST, ktorá ho
oprávňuje ta týchto podmienok na prístup k službe Premium Plus.
Článok 6 – Vytvorenie účtu
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Podmienkou prihlásenia sa do služby Premium Plus je, že:
– si používateľ vytvorí účet na Stránke alebo, pokiaľ je už Užívateľ registrovaný, prihlási sa
na Stránku;
– vyplní požadované informácie vo formulári pri prvom prihlásení do služby;
– vyjadrí súhlas s Podmienkami;
– potvrdí svoju registráciu požadovaným spôsobom.
Po overení registrácie DEEZER Užívateľ pošle (na adresu uvedenú v čase registrácie na
Stránke) e-mail s potvrdením.
V súlade s ostatnými ustanoveniami Podmienok nadobudne služba Premium Plus účinnosť
až vtedy, keď DEEZER pošle vyššie uvedený e-mail s potvrdením. DEEZER Užívateľ
odporúča, aby si tento e-mail uchoval a/alebo vytlačil.
Užívateľ si môže heslo pridelené prostredníctvom svojho účtu zmeniť po kliknutí na časť „Môj
účet“.
Užívateľ vyhlasuje, že o sebe poskytne pravdivé, presné a skutočné informácie.
Užívateľ súhlasí s tým, že bude spoločnosť DEEZER bezodkladne informovať o každej
zmene informácií poskytnutých v čase prvého prihlásenia do služby Premium Plus, najmä
o každej zmene svojej e-mailovej adresy. Užívateľ môže tieto informácie zmeniť
prostredníctvom svojho účtu na Stránke po kliknutí na časť „Môj účet“.
Užívateľ je povinný spoločnosť DEEZER okamžite informovať o každej strate alebo
neoprávnenom použití svojho účtu, 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.
Keďže následky vyplývajúce z používania svojho účtu nesie iba Užívateľ, Užívateľ
potvrdzuje, že ani spoločnosť DEEZER ani jej partneri, ďalšie zmluvné strany či vlastníci
práv do času deaktivovania účtu v tejto veci nemôžu niesť zodpovednosť, pokiaľ Užívateľ
nepreukáže, že k použitiu jeho identifikačných údajov a/alebo účtu došlo v dôsledku
zneužitia treťou stranou.
Článok 7 – Cena za služby tretích strán
Užívateľ berie na vedomie, že náklady na pripojenie a komunikačné poplatky (internet)
súvisiace s používaním služby Premium Plus znáša výlučne Užívateľ a nie spoločnosť
DEEZER.
Článok 8 – Územná platnosť
Službu Premium Plus sú oprávnení využívať výhradne fyzické osoby žijúce v Slovenskej
republike, ktoré sú Užívateľmi Služieb ST a ktoré využívajú službu ST oprávňujúcu na
prístup k službe Premium Plus.
Článok 9 – Zrieknutie sa záruk
Užívateľ potvrdzuje, že si je vedomý obmedzení a nedostatkov internetovej siete.
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V dôsledku nich sa DEEZER zrieka zodpovednosti za nefunkčnosť prístupu k službe
Premium Plus, rýchlosť otvárania a odozvy Stránok, rýchlosť pri počúvaní skladieb, dočasnú
alebo celkovú nedostupnosť služby Premium Plus, ako aj za podvodné použitie informácií
poskytovaných na Stránke tretími stranami.
Užívateľ je povinný chrániť svoje osobné údaje a informácie alebo iné zariadenia najmä pred
preniknutím a/alebo napadnutím vírusmi, za ktoré DEEZER nemôže niesť zodpovednosť.
DEEZER za žiadnych okolností nemôže niesť zodpovednosť za nefunkčnosť ani poškodenie
zariadení Užívateľa.
Vo všeobecnosti sa DEEZER zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade, že k nesplneniu
ktorejkoľvek z povinností dôjde následkom udalostí bez ľudského zavinenia, prírodných
katastrof, vyššej moci alebo príčin, ktoré DEEZER nemôže primerane ovplyvniť, vrátane a
bez obmedzenia, výpadkov internetu, zlyhaní počítačov, zlyhaní telekomunikačných
zariadení, zlyhaní iných zariadení, výpadkov elektrického napätia, štrajkov,
pracovnoprávnych sporov, nepokojov, rebélií, občianskych nepokojov, nedostatku
pracovných síl alebo materiálu, požiarov, záplav, búrok, výbuchov, vojny, zásahov štátu,
nariadení domácich alebo zahraničných súdov alebo tribunálov, neplnenie povinností tretími
stranami, či výpadku alebo kolísaní v dodávke tepla, svetla alebo klimatizácie a v ešte širšom
zmysle, akejkoľvek neodvrátiteľnej a nepredvídateľnej udalosti, ktorá bráni riadnemu plneniu
objednávok.
DEEZER sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak sa ukáže, že služba Premium Plus nie je
kompatibilná s niektorými zariadeniami a/alebo funkciami zariadení Užívateľa. Za
zabezpečenie kompatibility v súlade so špecifikáciami uvedenými na Stránke zodpovedá
Užívateľ.
Za samotné používanie služby Premium Plus v súlade s Podmienkami a platnou legislatívou
nesie zodpovednosť výlučne Užívateľ, ktorý nemôže na DEEZER prenášať zodpovednosť za
žiadny na neho vznesený nárok, ani za žiadne proti nemu vedené konanie. Užívateľ bude
znášať zodpovednosť za každý nárok, sťažnosť alebo námietku, a vo všeobecnosti za každé
konanie, ktoré bude proti spoločnosti DEEZER viesť tretia strana v súvislosti s jeho
používaním služby Premium Plus, ktorá bola v rozpore s týmito Podmienkami a/alebo
platnou legislatívou.
Článok 10 – Zásady ochrany osobných údajov
DEEZER bude dodržiavať platné zákony v oblasti ochrany osobných údajov týkajúce sa ich
spracovania.
Získané informácie a údaje o Užívateľovi sa spracúvajú a pre správu jeho účtu majú povinný
charakter. Tieto informácie a údaje sa tiež uchovávajú z bezpečnostných dôvodov a
z dôvodu dodržiavania platnej legislatívy, ktorá sa na DEEZER a ST vzťahuje. Tieto osobné
údaje spracúva a uchováva poskytovateľ hostiteľských služieb Stránky uvedený v poučení
nachádzajúcom sa na Stránke, za podmienok, ktorých cieľom je zabezpečenie ochrany
údajov.
Pokiaľ dá Užívateľ na to súhlas, získané údaje možno tiež použiť na správu obchodných
vzťahov s cieľom vytvárať štatistiky, ako aj na poskytnutie možnosti, aby spoločnosť
DEEZER zlepšila a personalizovala ponuku služieb a poskytovanie informácií.
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Užívateľ má právo pristupovať k svojim osobným údajom a meniť ich. Pokiaľ si Užívateľ želá
tieto práva využiť a získať tieto informácie, môže sa obrátiť na DEEZER prostredníctvom
Stránky po kliknutí na časť „Kontaktujte nás“, alebo písomne.
Pokiaľ k tomu dal Užívateľ súhlas (napríklad pri vytváraní svojho účtu s cieľom objednať si
službu Premium Plus), môže od spoločnosti DEEZER dostávať informačný bulletin na emailovú adresu, ktorú sám poskytol, prípadne zmenil. Pokiaľ si Užívateľ tento informačný
bulletin neželá odoberať, môže sa z jeho odberu kedykoľvek odhlásiť po kliknutí na odkaz
umiestnený v spodnej časti každého bulletinu, alebo zmenou svojich údajov prostredníctvom
účtu na Stránke po kliknutí na časť „Zmeniť moje osobné údaje“.
Pokiaľ k tomu dal Užívateľ súhlas (napríklad pri vytváraní svojho účtu s cieľom zaregistrovať
si službu Premium Plus), môže dostávať ponuky od partnerov spoločnosti DEEZER na ním
poskytnutú, prípadne neskôr zmenenú e-mailovú adresu, a jeho adresu je možné poskytnúť
obchodným partnerom.
Užívateľ berie na vedomie, že jeho údaje môžu byť poskytnuté, ak to vyžaduje zákon alebo
rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu.
Článok 11 – Súbory „cookie“
Pre správne fungovanie služby Deezer je nevyhnutné, aby DEEZER v počítači Užívateľa
umiestňoval súbor cookie. Tento súbor neumožňuje osobnú identifikáciu. Registruje však
informácie týkajúce sa návštev daného počítača na Stránke (zobrazené stránky, dátum a
trvanie návštevy, atď.), ktoré môže DEEZER prečítať pri nasledujúcej návšteve. To
spoločnosti DEEZER umožní uľahčiť Užívateľovi navigáciu po Stránke a predísť
opakovanému poskytovaniu informácií, ktoré už boli poskytnuté v minulosti. Zdôrazňujeme,
že súbory cookie použité spoločnosťou DEEZER sa budú uchovávať kratšie než 6 (šesť)
mesiacov.
DEEZER Užívateľa informuje, že nastavenia jeho prehliadača mu umožňujú zistiť prítomnosť
súborov cookie a zabrániť ich registrácii. Tento postup je opísaný v časti „Osobné údaje“ na
Stránke.
Užívateľ súhlasí s umiestňovaním súborov cookies v jeho PC alebo MAC a s ich využívaním
zo strany Deezer pri poskytovaní služby Premium Plus.
Článok 12 – Duševné vlastníctvo
Všeobecná štruktúra Stránky, služba Premium Plus a všetky prvky, ktoré ju tvoria, (okrem
iného logá, názvy domén, skladby alebo videá a s nimi súvisiace prvky, ako sú fotografie,
obrázky, texty a biografie autorov, umelcov a/alebo všetkých príjemcov práv skladieb alebo
videí, ale tiež grafík na obale) sú výlučným vlastníctvom spoločnosti DEEZER a/alebo
poskytovateľov samotnej licencie (najmä výrobcov nahrávok a videí, nahrávacích
spoločností, autorských asociácií).
Tieto prvky sú chránené zákonmi na ochranu duševného vlastníctva a inými zákonmi, najmä
zákonom o ochrane autorských práv. Užívateľ môže tieto prvky použiť len na účely
využívania služby Premium Plus, a to v súlade s Podmienkami.
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Akákoľvek úplné alebo čiastočné zobrazenie Stránky, služby Premium Plus a/alebo prvkov,
ktoré ju tvoria (podľa vyššie uvedeného opisu) vykonaná akýmkoľvek spôsobom bez
výslovného súhlasu spoločnosti DEEZER je preto zakázaná a bude sa považovať za
falšovanie, ktoré je trestné podľa zákona.
Výslovne sa zakazujú všetky hypertextové odkazy na Stránku a používanie techniky
„zobrazovania v rámoch“ (programátorská technika umožňujúca rozdelenie okien
prehľadávačov 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 pred neinformovaným používateľom ukryť pôvodný obsah,
ktorého je daný prvok časťou).
Skladby v rámci služby Premium Plus sú numerické súbory chránené štátnymi a
medzinárodnými autorskými a súvisiacimi právami. Preto sa Deezer a Užívateľ dohodli, že
ich počúvanie je dovolené len jednotlivcovi a jemu blízkym osobám (súkromné účely
používania). V prípade akéhokoľvek použitia na iné než súkromné účely bude môcť byť voči
Užívateľovi začaté občianske a/alebo trestné konanie. Každé iné použitie numerických
súborov je prísne zakázané a konkrétne 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 (napríklad hudobné
prehrávače), akékoľvek napálenie alebo pokus o napálenie CD, či 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 Stránky, sú
chránené technickými prostriedkami na ochranu nastavenými spoločnosťou DEEZER aby sa
v závislosti od použitej technológie zabránilo alebo obmedzilo, neoprávnené použitie
nahrávok v rozpore s Podmienkami.
Užívateľ vyhlasuje, že nebude nijakým spôsobom obchádzať tieto technické opatrenia na
ochranu, či už s cieľom stiahnuť nahrávky ponúkané na Stránke výlučne na počúvanie, alebo
vo všeobecnosti s cieľom použiť tieto nahrávky v rozpore s Podmienkami.
Článok 13 – Prerušenie a/alebo ukončenie iniciované spoločnosťou DEEZER
Bez ohľadu na ďalšie odškodnenie, ktoré môže DEEZER požadovať, má DEEZER právo
Užívateľovi pozastaviť prístup k službe Premium Plus a/alebo bez predchádzajúceho
upozornenia alebo nároku na náhradu právoplatne ukončiť službu Premium Plus v prípade,
že:
– Užívateľ nerešpektuje Podmienky, najmä ak:
nerešpektuje práva duševného vlastníctva spoločnosti DEEZER alebo
poskytovateľov licencií;
obchádza alebo sa pokúša obísť technické opatrenia na ochranu nastavené
spoločnosťou DEEZER;
používa viacero súčasných pripojení k jednému účtu, alebo sa o to pokúša;
poskytne pri prvom prihlásení do služby Premium Plus nepravdivé informácie alebo
ich zmení a takto zmenené informácie sa ukážu ako nepravdivé.
– Vykonáva činnosti poškodzujúce obchodné záujmy spoločnosti DEEZER.
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Článok 14 – 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 v účte Užívateľa najmenej 15 (pätnásť) dní pred účinnosťou danej zmeny.
V prípade ak Užívateľ zmenu Podmienok neakceptuje má právo ukončiť zmluvný vzťah so
spoločnosťou DEEZER zrušením služby Premium Plus v ST. Takéto ukončenie nadobudne
účinnosť k dátumu splatnosti nasledujúcej mesačnej platby za službu Premium Plus. Ak
Užívateľ službu Premium Plus nedeaktivuje, budú nové Podmienky platiť od dátumu
splatnosti mesačnej platby za využívanie služby Premium Plus nasledujúcej po nadobudnutí
účinnosti nových Podmienok.
Článok 15 – Oddelenie služieb zákazníkom
V prípade žiadosti o poskytnutie informácií alebo otázok týkajúcich sa služby Premium Plus
sa môže Užívateľ na spoločnosť DEEZER obrátiť prostredníctvom Stránky po kliknutí na
časť „Kontaktujte nás“ alebo poštou na nasledovnej adrese:
BLOGMUSIK´
12 rue d'Athènes 75009, Paris
FRANCE
Článok 16 – Oddeliteľnosť ustanovení
Ak sa niektoré z ustanovení Podmienok z akéhokoľvek dôvodu stane neplatným alebo
relatívne neplatným, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti bez zmeny.
Článok 17 – Jurisdikcia a súdne spory
Podmienky sa riadia právom platným v krajine Užívateľa.
V prípade sporu sa strany najprv budú snažiť dosiahnuť dohodu bez súdneho konania.
Pokiaľ sa dohodu nepodarí dosiahnuť, všetky spory týkajúce sa platnosti, výkladu a/alebo
plnenia Podmienok, a teda aj v prípade viacerých odporcov alebo v prípade uplatňovania
záruky, bude riešiť súd krajiny, v ktorej Užívateľ žije.
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