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Podmienky používania portálu menu.prazdroj.sk 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 

Veľký Šariš, IČO: 31648479, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. 

Sa, vl.č. 10414/P (ďalej len „Plzeňský Prazdroj Slovensko“ alebo „Spoločnosť“) vydáva 

tieto podmienky používania portálu menu.prazdroj.sk (ďalej len „Podmienky“). 

1.2. Plzeňský Prazdroj Slovensko je vlastníkom a prevádzkovateľom portálu 

menu.prazdroj.sk (tj. internetových stránok prípustných z adresy https://menu.prazdroj.sk/) 

(ďalej len „Portál“), ktorého účelom je poskytnúť zmluvným partnerom Plzeňského 

Prazdroja Slovensko (najmä prevádzkovateľom reštauračných zariadení a veľkoobcho-

dom): 

i) informácie o produktoch Plzeňského Prazdroja Slovensko, 

ii) možnosť tvorby vlastných štýlovo a graficky jednotných marketingových 

materiálov prezentujúcich nimi ponúkané produkty Plzeňského Prazdroja 

Slovensko, vrátane možnosti získať v elektronickej podobe pre ďalšie využitie 

marketingové materiály Plzeňského Prazdroja Slovensko propagujúce jeho 

produkty, 

iii) vytvorenie jedálneho a nápojového lístka či denného menu v modernom a 

profesionálnom vzhľade, 

iv) vytvorenie webovej stránky v dizajne našich pivných značiek, 

v) prepojenie menu s Facebookom a webovými stránkami, 

vi) Prazdroj Menu umožňuje stiahnuť logá pivných značiek, bannerov a ďalších 

materiálov k dispozícii, 

vii) nájdete tu otvorené informácie k legislatívnym zmenám a zoznam alergénov, 

viii) nájdete tu pivné zaujímavosti, návody na správne čapovanie alebo cenník 

produktov, 

(ďalej len „Účel“). 

1.3.      Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. nezodpovedá za splnenie 

záväzkov, ktoré si účastníci (dodávateľ služby, tovaru a užívateľ Portálu) dohodli za využitia 

referencií obsiahnutých na Portáli alebo prostredníctvom nástrojov tohto Portálu.  

1.4.   Plzeňský Prazdroj Slovensko si vyhradzuje právo po predchádzajúcom upozornení 

zmeniť adresu webového rozhrania Portálu. 
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1.5.       Práva a povinnosti Plzeňského Prazdroja Slovensko a užívateľov pri používaní 

Portálu sa riadia týmito Podmienkami. Tieto Podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá 

navštívi Portál (ďalej len „Užívateľ“). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito podmienkami 

zaškrtnutím príslušnej kolónky pri svojej registrácii na Portáli a ak vstúpi na ktorúkoľvek 

z internetových stránok Plzeňského Prazdroja Slovensko prípustných cez Portál 

a akýmkoľvek spôsobom užije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci takých stránok 

dostupných cez Portál. Pokiaľ Užívateľ s Podmienkami nesúhlasí je povinný zdržať sa 

akéhokoľvek používania Portálu a je povinný túto skutočnosť Plzeňskému Prazdroju 

Slovensko oznámiť a bude mu ukončený prístup k Portálu. 

1.6.       O zmenách spôsobu používania Portálu bude Plzeňský Prazdroj Slovensko 

Užívateľa vždy vopred vhodným spôsobom informovať. 

 

2. Duševné vlastníctvo 

2.1.       Všetky práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, 

k Portálu a jeho jednotlivým častiam, vrátane obsahu, náleží Plzeňskému Prazdroju 

Slovensko alebo iným oprávneným držiteľom práv duševného vlastníctva, ktorým Plzeňský 

Prazdroj Slovensko udelil licenciu. Plzeňský Prazdroj Slovensko prehlasuje, že je oprávnený 

poskytovať oprávnenie k výkonu práv užiť Portál tretím osobám – Užívateľom, a to 

v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach. 

2.2.       Plzeňský Prazdroj Slovensko poskytuje Užívateľovi právo použiť Portál a jeho 

obsah (vrátane ochranných známok a predmetu duševného vlastníctva, ktoré je súčasťou 

výstupu z Portálu) v obmedzenom rozsahu stanoveným týmito Podmienkami 

a zodpovedajúcemu Účelu. 

2.3.       Užívaním Portálu a jeho obsahu neprechádza na Užívateľa akékoľvek vlastnícke 

právo k logám, ochranným známkam či iným predmetom duševného vlastníctva Plzeňského 

Prazdroja či tretích osôb. 

2.4.       Pre vylúčenie pochybnosti je stanovené, že Užívateľ nie je oprávnený logá, ochranné 

známky či iné predmety duševného vlastníctva z Portálu využívať iným, než tu opísaným 

spôsobom, ani nie je oprávnený do nich zasahovať či ich  meniť. 
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3. Úplnosť informácií na Portáli 

3.1.        Napriek tomu, že Plzeňský Prazdroj Slovensko vyvíja maximálne úsilie, aby obsah 

Portálu bol aktuálny, nemôže zaručiť jeho neustálu aktuálnosť, presnosť a správnosť. 

3.2.       Plzeňský Prazdroj Slovensko si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť či upravovať 

obsah Portálu i bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov. 

4. Registrácia prístupové údaje 

4.1.        Prístup na Portál je Užívateľovi umožnený po registrácii (vyplnení registračného 

formulára Plzeňského Prazdroja Slovensko) a to na základe prístupových údajov 

(užívateľské meno a heslo), ktoré sú Užívateľovi Plzeňským Prazdrojom Slovensko 

odovzdané. 

4.2.       Užívateľ je zodpovedný za riadne zabezpečenie prístupových údajov proti zneužitiu. 

4.3.       Plzeňský Prazdroj Slovensko nezodpovedá za akúkoľvek škodu v prípade 

neoprávneného užitia prístupových údajov, Portálu, alebo  jeho obsahu, tretími osobami. 

4.4.       Prístup a používanie Portálu sú pre Užívateľa bezplatné. 

4.5.        Plzeňský Prazdroj Slovensko je oprávnený kedykoľvek jednostranne, i bez 

uvedenia dôvodu, ukončiť oprávanie Užívateľovi pristupovať na Portál, a to bez nároku na 

náhradu škody, odstupné či akékoľvek iné plnenie zo strany Užívateľa. Plzeňský Prazdroj 

Slovensko oznámi túto skutočnosť užívateľovi písomne elektronickou formou. 

5. Užívanie Portálu Užívateľom 

5.1.      Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní Portálu 

i) sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä, bude 

dodržovať a chrániť autorské práva, ako i iné práva duševného vlastníctva, 

Plzeňského Prazdroja Slovensko vzťahujúce sa k Portálu alebo súvisiace s jeho 

používaním, 

ii) bude zachovávať mlčanlivosť o Portáli a jeho obsahu a chrániť obchodného 

tajomstvo Plzeňského Prazdroja Slovensko, najmä však myšlienky, princípy, na 

základe ktorých funguje Portál a jeho jednotlivé časti, 

iii) bude vždy jednať v súlade s dobrými mravmi pravidlami poctivého obchodného 

styku a s týmito Podmienkami, 
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iv) nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno a práva Plzeňského Prazdroja 

Slovensko, 

v) bude udržovať v tajnosti svoje prístupové údaje do Portálu, 

vi) sa bude riadiť videotutoriálom a ďalšími pokynmi Plzeňského Prazdroja 

Slovensko. 

5.2.      Užívateľ sa zaväzuje, že najmä nebude: 

i) zasahovať do bezpečnosti Portálu, 

ii) zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Plzeňského Prazdroja Slovensko do obsahu či technickej podstaty Portálu, 

iii) zasahovať iným Užívateľom do užívania Portálu a akýmkoľvek spôsobom 

v užívaní Portálu brániť, 

iv) užívať Portál ako celok, či v jednotlivých častiach inak, než pre vlastnú potrebu, 

najmä nebude nad rámec svojich potrieb kopírovať, sťahovať či šíriť obsah 

Portálu, 

v) využívať Portál pre šírenie nevyžiadaných reťazových či nepravdivých správ, 

vi) šíriť na stránkach Portálu akékoľvek správy alebo materiály, ktoré porušujú 

právne predpisy Slovenskej republiky, dobré mravy prípadne ohrozujú verejný 

poriadok či svojím obsahom neodpovedajú záujmom Plzeňského Prazdroja 

Slovensko, 

vii) zasielať či ukladať na Portál správy, dokumenty, informácie obsahujúce vírusy 

alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy, 

viii) pokúšať sa preniknúť do účtu/profilu iného Užívateľa, 

ix) Portál a jeho obsah, či akékoľvek materiály s Portálom súvisiace, rozmnožovať, 

ani sprístupňovať, predávať, postupovať, prenajímať, distribuovať a pod. tretím 

osobám, tento zákaz sa nevzťahuje na: 

a. finálne marketingové materiály vytvorené Užívateľom prostredníctvom 

portálu, ktoré slúžia výlučne k propagácii Užívateľa, resp. výrobkov 

Plzeňského Prazdroja Slovensko v prevádzke Užívateľa, 

b. Fotografie výrobkov Plzeňského Prazdroja Slovensko dostupné v záložkách 

Foto produktov, Foto fľašiek a Foto pohárov za podmienky, že tieto  

fotografie budú použité iba na propagáciu výrobkov Plzeňského Prazdroja 

Slovensko v zariadení Užívateľa, a to vysoko profesionálnym spôsobom 

a v súlade s platnými právnymi predpismi a etickými normami. Fotografie 

nesmú byť v žiadnom prípade použité spôsobom, ktorý by mohol byť na 

ujmu dobrému menu Plzeňského Prazdroja Slovensko alebo viesť ku 
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klamaniu spotrebiteľa, najmä vo vzťahu k pôvodu ponúkaných výrobkov 

a služieb. Užívateľ nie je oprávnený umožniť užívanie fotografií tretej 

osobe. 

5.3.       Užívateľ súhlasí s tým, že Plzeňský Prazdroj Slovensko bude pre svoje účely 

analyzovať dáta týkajúce sa portfólia výrobkov Plzeňského Prazdroja Slovensko, ktoré 

Užívateľ zadá v rámci portálu. 

5.4.       Užívateľ je povinný zaistiť, aby všetci jeho zamestnanci a spolupracovníci, ktorí  sa 

podieľajú na užívaní Portálu, boli oboznámení s Podmienkami a riadili sa ich ustanoveniami. 

5.5. V prípade, že Užívateľ zistí zneužitie Portálu treťou osobou (i iným Užívateľom), 

je povinný o tomto bezodkladne informovať Plzeňský Prazdroj Slovensko. 

 

 

6. Prevádzkovanie Portálu 

6.1.        Plzeňský Prazdroj Slovensko sa zaväzuje zaistiť prevádzku Portálu a jeho technickú 

podporu. Náklady a túto prevádzku nesie Plzeňský Prazdroj Slovensko. Prístup na Portál je 

možný v obvyklých webových prehliadačoch. 

6.2.       Plzeňský Prazdroj Slovensko má však právomoc kedykoľvek i bez udania dôvodu 

prerušiť prevádzkovanie Portálu a Užívateľovi z toho neplynie žiadne právo na náhradu 

nákladov, škody, ušlého zisku alebo akéhokoľvek iného plnenia. 

6.3.      V prípade akéhokoľvek technického problému s Portálom je Užívateľ oprávnený 

kontaktovať Plzeňský Prazdroj Slovensko na e-mailovú adresu menu@prazdroj.sk, 

pričom Plzeňský Prazdroj Slovensko bude na takýto podnet reagovať bez zbytočného 

odkladu a v lehote primeranej povahe problému navrhne zodpovedajúce riešenie. 

7. Sankcie 

7.1.        Za porušenie povinnosti podľa ods. č.2. týchto Podmienok vznikne Užívateľovi 

povinnosť uhradiť Plzeňskému Prazdroju Slovensko zmluvnú pokutu o výške 3 500 €. 

7.2.       Plzeňský Prazdroj Slovensko je oprávnený Užívateľovi za každé porušenie 

povinnosti stanovených v čl. 5 týchto Podmienok vymerať pokutu až do výšky 3 500 €. 

7.3.        Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné do 10 dní odo dňa doručenia výzvy 

k úhrade zmluvnej pokuty Užívateľovi. 
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7.4. Úhradou akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa týchto Podmienok nie je dotknutý 

nárok Plzeňského Prazdroja Slovensko na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti 

Užívateľa.   

8. Zodpovednosť 

8.1. Plzeňský Prazdroj Slovensko neodpovedá za škodu spôsobenú užívaním Portálu. 

Plzeňský Prazdroj Slovensko nie je zodpovedný za funkčnosť a bezchybnosť Portálu, je však 

povinný podľa svojich možností zaistiť jeho funkcionalitu. 

8.2.       Plzeňský Prazdroj Slovensko nezodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť 

informácií publikovaných na Portáli, najmä v sekcii Na stiahnutie.  

8.3.        Plzeňský Prazdroj Slovensko nezodpovedá za stratu akýchkoľvek dát či iných 

údajov, napr. jedálnych lístkov a marketingových materiálov vytvorených prostredníctvom 

Portálu, uložených na serveroch Portálu. 

8.4.       Užívateľ používa Portál na svoju vlastnú zodpovednosť. 

9. Prehlásenie o ochrane osobných údajov Užívateľov a používanie súborov 

„cookies“ 

9.1.      Všeobecné informácie 

Plzeňský Prazdroj Slovensko rešpektuje práva Užívateľov na ochranu súkromia. Webové 

stránky Plzeňského Prazdroja Slovensko je možné za normálnych okolností navštevovať 

bez nutnosti poskytovať akékoľvek osobné údaje. V prípade Portálu je však poskytnutie 

osobných údajov nevyhnutné preto, aby bolo možné dosiahnuť Účelu. Pri registrácii na 

Portáli je preto každý Užívateľ žiadaný o súhlas, aby Plzeňský Prazdroj Slovensko mohol 

osobné údaje Užívateľa spracovávať. Plzeňský Prazdroj Slovensko sa zaväzuje že Vaše 

osobné údaje bude spracovávať spôsobom, za podmienok a v súlade so zásadami 

uvedenými v tomto článku a príslušných oznámeniach. 

9.2.       Informácie o spracovaní osobných údajov 

Vyplnením registračného formulára na Portáli poskytne Užívateľ Plzeňskému Prazdroju 

Slovensko k spracovaniu svoje osobné údaje kategórie bežných osobných údajov 

(v rozsahu: adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) a ďalej informácie o prevádzke 

Užívateľa, a podľa voľby môže aj pre propagačné a marketingové účely Plzeňského 

Prazdroja Slovensko, najmä pre propagáciu ponúkaných produktov a služieb Plzeňského 

Prazdroja Slovensko, vrátane zasielania informácií o Plzeňským Prazdrojom Slovensko 
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organizovaných akciách, súťažiach, hrách a iných aktivitách, ako aj za účelom priameho 

marketingu podľa § 62 ods. 3 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení. 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v aktuálne platnom znení a v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov týmto Plzeňský Prazdroj Slovensko poskytuje Užívateľom informácie o spracovaní 

ich osobných údajov Plzeňským Prazdrojom Slovensko: 

Plzeňský Prazdroj Slovensko spracováva osobné údaje automatizovane v elektronickej 

podobe sám, alebo prostredníctvom nasledujúcich sprostredkovateľov: 

 

 

 

 

Osobné údaje môžu byť spracované v inom členskom štáte Európskej únie.  

Osobné údaje Užívateľa budú spracovávané po dobu registrácie užívateľa na Portáli 

a následne po dobu potrebnú pre prípadné uplatnenie práv a nárokov (4 roky) 

a v relevantných prípadoch pre účtovné a daňové účely v nevyhnutnom rozsahu 

(predpoklad 10 rokov). 

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. (ďalej tiež ako „Spoločnosť“) Vás informuje 

v súlade so z.č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v 

súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“): že za podmienok 

stanovených v Nariadení, máte voči Spoločnosti: 

a. právo na výmaz svojich osobných údajov; 

b. právo na prístup ku svojim osobným údajom; 

c. právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich Osobných údajov v prípade, 

že:  

i. popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla 

presnosť osobných údajov overiť; 

ii. spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o 

obmedzenie ich použitia; 

Plzeňský Prazdroj, a. s.  

U Prazdroje 64/7 

301 00 Plzeň 

IČ: 45357366 

INDIGOPRINT s.r.o. 

Drtinova 557/8 

Praha 5 

150 00  

IČ: 273 96 819 

ComGate, a.s.  

Jankovcova 1596/14a 

Praha 7 – Holešovice 

PSČ 170 00 

IČ: 265 08 842 
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iii. Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre 

určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; 

iv. Ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude 

overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi; 

d. právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 

formáte; 

e. právo poznať povahu automatizovaného spracovania osobných údajov v súvislosti s 

jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony 

alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a právom chránených 

záujmov; 

f. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na 

automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne 

účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka, ak sa toto rozhodnutie netýka 

plnenia Zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou; 

g. právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia 

osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva a slobody. Takéto 

porušenie je Spoločnosť povinná Vám bez zbytočného odkladu oznámiť. 

Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu 

Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku 

proti profilovaniu a voči spracúvaniu  osobných údajov na účely priameho marketingu. 

Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

V prípade, ak chcete uplatniť Vaše právo na prístup, môžete tak urobiť žiadosťou 

adresovanou na sídlo Spoločnosti alebo emailom na adresu zodpovednej osoby: 

personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

 

Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete na:  

https://www.prazdroj.sk/ochrana-sukromia. 

 

Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup: 

Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za 

akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok 

zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak o informácie požiadate elektronickými 

prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, ak 

nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovávaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu totožnosť. 

http://www.prazdroj.sk/
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Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od 

doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a 

ich komplexnosti) môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade 

Vás o predĺžení lehoty a jeho pôvodoch budeme informovať. Informácie zásadne 

poskytujeme bezplatne. Ak by Vaše žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, 

najmä pre ich opakujúca sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci 

administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe 

žiadosti. 

9.3.       Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán 

Plzeňský Prazdroj Slovensko za žiadnych okolností nebude predávať, prevádzať ani 

poskytovať údaje Užívateľov tretím stranám k ich marketingovým účelom. 

9.4.       Bezpečnosť a presnosť údajov pre marketingové účely 

Bezpečnosť, ale i presnosť osobných údajov užívateľov je pre Plzeňský Prazdroj Slovensko 

veľmi dôležitá. Preto boli zavedené fyzické i elektronické postupy k ich zaisteniu. Prístup  

týmto údajom majú výhradne oprávnení administratívni pracovníci Plzeňského Prazdroja 

Slovensko,  a zmluvní sprostredkovatelia. 

9.5.       Súbory „cookies“ 

Portál používa súbory „cookies“ preto, aby Užívateľom poskytol väčšie pohodlie pri 

prehliadaní Portálu. Súbory „cookies“ (v preklade „sušienky“) sú malé textové súbory, 

ktoré internetové stránky v zariadení Užívateľa vytvoria v momente, keď vstúpi na Portál. 

Sú vytvorené preto, že internetové stránky nemajú žiadnu pamäť a súbory „cookies“ 

umožňujú zariadeniu Užívateľa si pamätať, že už  stránku v minulosti navštívila  zároveň 

umožňujú i mimo iného uloženie i nastavenie Portálu Užívateľa, vďaka čomu nie je 

napríklad potrebné sa neustále prihlasovať. 

„Cookies“ nie sú vírusy. Sú to iba textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program 

a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor „cookies“ sa nemôže sám 

kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Internetový prehliadač Užívateľa ich však pri 

každej návšteve odošle internetovej stránke, ku ktorej patrí, a tak sa potom v internetom 

prehliadači zobrazí v nastaveniach Užívateľa. Portálom používané súbory „cookies“ sú iba 

dočasné a zo zariadenia Užívateľa sa samé vymažú po zatvorení internetového prehliadača. 

Súbory „cookies“ nie je možné spojiť s konkrétnym Užívateľom. 

Pomocou súborov „cookies“ sa dajú vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické 

údaje o chovaní Užívateľa na internetových stránkach Portálu. Vďaka tomu je možné 
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cielene prispôsobovať záujmom a požiadavkám Užívateľov. „Cookies“ pomáhajú 

Plzeňskému Prazdroju Slovensko pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti 

daných internetových stránok , nie ja ale možné spojiť s konkrétnym Užívateľom. Súbory 

„cookies“ sú ďalej využívané i pre účely autentizácie Užívateľa, teda pre to, aby bola ich 

prostredníctvom eliminovaná nutnosť zadávania identifikačných údajov pri každom 

ďalšom vstupe Užívateľa na Portál. Súčasne sú používané i pre účely prispôsobovania 

internetových stránok potrebám Užívateľov, teda napr. pre to, aby sa Užívateľovi 

internetové stránky zobrazovali určité grafickej úprave. 

Internetové stránky je možné prehliadať i bez súborov „cookies“, avšak tým môže dôjsť 

k obmedzeniu ich funkčnosti a tým k zníženiu komfortu používania. Väčšina prehliadačov 

tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možno zabrániť zvolením 

možnosti „neakceptovať cookies“ v nastaveniach prehliadača. Súbory „cookies“, ktoré sú 

už v zariadení Užívateľa uložili, je možné taktiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie 

tejto funkcie je dostupné pomocou „nápovede“ prehliadača. 

Používaním Portálu Užívateľ vyjadruje súhlas s použití súboru „cookies“ vyššie uvedeným 

spôsobom, prípadne v osobitne vyjadrenom súhlase alebo nastavením osobných 

preferencií. 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1. Právny vzťah založený týmito Podmienkami sa riadi právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či je Užívateľ slovenský či zahraničný subjekt. 

10.2. Nevynútiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek článku, odseku alebo bodu týchto 

Podmienok neovplyvní vynútiteľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení týchto 

podmienok. V prípade, že by akýkoľvek článok, odsek alebo bod mal z akéhokoľvek dôvodu 

stratiť platnosť (najmú z dôvodu rozporu s platnými právnymi predpismi) bude nahradený 

ustanovením obdobného obsahu. 

10.3. Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. je oprávnená tieto Podmienky 

priebežne jednostranne meniť. Táto zmena bude zverejnená zodpovedajúcim spôsobom na 

portály.  

10.4. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť od 1.8.2018. 

 

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 

http://www.prazdroj.sk/

