PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Prevádzkovateľom webovej stránky www.akoucit.sk, www.akoucit.cz (ďalej len „Webová
stránka“) je Mgr. Gabriela Badinová, trvale bytom Jablonové 642, 900 54 Jablonové, e-mailová
adresa info@akoucit.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2

Prevádzkovateľ sa prostredníctvom Webovej stránky snaží poskytnúť širokej odbornej verejnosti
priestor pre uverejňovanie odborných článkov, materiálov a študijných pomôcok zameraných na
oblasť hudobnej náuky a nástrojovej hry. Prevádzkovateľ má záujem na tom, aby Webová
stránka umožňovala učiteľom základných umeleckých škôl, hudobným profesionálom, ako aj
iným záujemcom o hudobnú oblasť, komunikovať o problematike výučby hudobnej výchovy
a zdieľať navzájom rôzne informácie, postrehy a podnety pre skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu.

2.

PRAVIDLÁ UVEREJŇOVANIA PRÍSPEVKOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

2.1

Záujemca o uverejnenie článku, príspevku, recenzie, oznámenia alebo akejkoľvek inej
informácie na Webovej stránke (ďalej spolu len „Príspevok“) kontaktuje za účelom zverejnenia
Príspevku Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného v kontaktoch
na Webovej stránke

2.2

Záujemca o uverejnenie Príspevku vo formulári uvedie najmä navrhovaný obsah Príspevku,
ktorý žiada uverejniť na Webovej stránke. Vzhľadom na skutočnosť, že Prevádzkovateľ podľa
vlastného uváženia tvorí obsah Webovej stránky, Prevádzkovateľ je oprávnený v odpovedi na
zaslanú žiadosť navrhnúť záujemcovi o uverejnenie Príspevku úpravy Príspevku ako podmienku
zverejnenia Príspevku. Ak záujemca so zmenami Príspevku súhlasí, Prevádzkovateľ je
oprávnený, nie však povinný, uverejniť Príspevok so zmeneným znením. Ak záujemca so
zmenami Príspevku nesúhlasí, Prevádzkovateľ nie je povinný, avšak je oprávnený, uverejniť
Príspevok s pôvodne navrhovaným znením.

2.3

Záujemca o uverejnenie Príspevku žiada uverejniť Príspevok vo svojom mene. Zakázané sú
žiadosti, v ktorých záujemca žiada o uverejnenie Príspevku v mene inej osoby (bez jej
výslovného súhlasu) alebo v ktorých sa záujemca vydáva za inú osobu.

2.4

Taktiež sú zakázané žiadosti o uverejnenie Príspevku na Webovej stránke, ktorý by mal
obsahovať:
(a)

vulgarizmy, vyhrážky, osobné útoky voči tretím osobám, slovné spojenia alebo výrazy,
ktorých význam je v rozpore s morálkou a etikou;

(b)

nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie;

(c)

informácie o tretích osobách alebo osobné údaje tretích osôb (bez výslovného udelenia
súhlasu tretích osôb so zverejnením týchto informácií alebo osobných údajov);

(d)

nezmyslený alebo nezrozumiteľný text;

(e)

texty a informácie, ktorých autorom nie je záujemca o uverejnenie Príspevku (napr. citáty),
a to bez uvedenia ich autora, resp. zdroja použitých textov a informácií;

(f)

propagáciu násilia, vojny, krutého alebo inak neľudského konania, pornografie,
alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných, psychotropných a návykových látok, jedov,
prekurzorov;

(g)

obsah, ktorý podnecuje k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti;

(h)

erotický obsah;

(i)

obsah, ktorý ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých osôb;

(j)

obsah, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

(k)

obsah, ktorý svojím významom alebo povahou nespĺňa účel Webovej stránky.
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3.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1

Prevádzkovateľ Webovej stránky ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) spolu so sprostredkovateľmi
vymedzenými v bode 3.7 týchto Podmienok používania Webovej stránky bude spracúvať
osobné údaje dotknutých osôb (záujemcov o uverejnenie Príspevku a autorov zverejnených
Príspevkov, ktorí mu poskytli osobné údaje).

3.2

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb za účelom evidencie záujemcov
o uverejnenie Príspevku a autorov zverejnených Príspevkov na Webovej stránke,
ich kontaktovania kvôli úprave alebo výmaze Príspevkov, správy a vedenia Webovej stránky a to
najviac po dobu desiatich rokov od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po
dobu desiatich rokov od poslednej žiadosti o uverejnenie Príspevku, podľa toho čo nastalo
neskôr.

3.3

Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 ZOOÚ bude:
(a)

získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel;

(b)

spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu
ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie;

(c)

spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý
boli zhromaždené;

(d)

spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k
účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného
odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno
opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného
odkladu ich zlikviduje;

(e)

spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby
nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania;

(f)

spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje
zákonu; a

(g)

zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

3.4

Autor zverejneného Príspevku na Webovej stránke ako dotknutá osoba podľa ZOOÚ
zverejnením Príspevku, ktorý obsahuje jeho osobné údaje, udeľuje Prevádzkovateľovi
konkludentný súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v danom Príspevku. Pokiaľ
záujemca o uverejnenie Príspevku na Webovej stránke žiada o uverejnenie Príspevku na
Webovej stránke, ktorý obsahuje osobné údaje iných osôb než sú jeho osobné údaje, záujemca
vyhlasuje, že disponuje súhlasom dotknutých osôb na spracovanie osobných údajov týchto
dotknutých osôb v IS Webová stránka Prevádzkovateľa.

3.5

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných
údajov a to doručením písomného oznámenia Prevádzkovateľovi. Z oznámenia musí byť jasné
kto ho podáva, komu je určené a akých osobných údajov sa týka, prípadne v akej dobe po
doručení oznámenia je odvolanie súhlasu účinné.

3.6

Ďalšie práva dotknutej osoby týkajúce sa nakladania s jej osobnými údajmi (napr. právo na
informácie o tom aké osobné údaje sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov) sú upravené v ustanovení § 28
až 30 ZOOÚ. V prípade záujmu o detailnejšie informácie o právach dotknutej osoby v súlade so
ZOOÚ, prosím, kontaktujte Prevádzkovateľa.

3.7

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) ZOOÚ spracúva
osobné údaje dotknutej osoby na účely uvedené v bode 3.2 týchto Podmienok používania
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webovej stránky prostredníctvom týchto sprostredkovateľov
(a)

Mgr. Gabriela Badinová

(b)

Mgr.art. Martin Ťažký

4.

PRÁVA A POVINNOSTI
PRÍSPEVKOV

ZÁUJEMCOV

O UVEREJNENIE

PRÍSPEVKU

A

AUTOROV

4.1

Záujemca o uverejnenie Príspevku udelením súhlasu s týmito Podmienkami používania
Webovej stránky dáva Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením jeho Príspevku na Webovej
stránke a súhlas s jeho verejným šírením a použitím prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu a mobilných aplikácií). Záujemca
o uverejnenie Príspevku súhlasí s tým, že nemá za zverejnený Príspevok nárok na žiadnu
odmenu (najmä autorskú alebo licenčnú odmenu).

4.2

Pokiaľ Príspevok obsahuje dielo, umelecký výkon, zvukový záznam, audiovizuálny záznam,
vysielanie alebo databázu v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), záujemca o uverejnenie Príspevku ako autor diela,
výkonný umelec, výrobca zvukového záznamu, vysielateľ alebo autor databázy udelením
súhlasu s týmito Podmienkami používania Webovej stránky Prevádzkovateľovi a ďalším
užívateľom Webovej stránky udeľuje súhlas na bezodplatné použitie svojho diela, umeleckého
výkonu, zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu, vysielania alebo databázy.

4.3

Záujemca o uverejnenie Príspevku vyhlasuje, že pokiaľ jeho Príspevok obsahuje dielo,
umelecký výkon, zvukový záznam, audiovizuálny záznam, vysielanie alebo databázu v zmysle
Autorského zákona, záujemca o uverejnenie Príspevku, ktorý nie je autorom diela, výkonným
umelcom, výrobcom zvukového záznamu, vysielateľom alebo autorom databázy, disponuje
súhlasom na použitie tohto diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, audiovizuálneho
záznamu, vysielania alebo databázy a je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na jeho použitie a
okamihom súhlasu s týmito Podmienkami používania Webovej stránky Prevádzkovateľovi
a ďalším užívateľom Webovej stránky udeľuje súhlas na jeho bezodplatné použitie.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorského práva
v dôsledku zverejnenia Príspevku.

4.4

Záujemca o uverejnenie Príspevku je oprávnený kedykoľvek poskytnúť Prevádzkovateľovi
dobrovoľný príspevok vo výške podľa svojho uváženia na úhradu nákladov spojených s vedením
Webovej stránky, a to najmä v prípade, ak má Príspevok propagačný charakter.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATEĽA WEBOVEJ STRÁNKY
5.1

Užívatelia Webovej stránky berú na vedomie, že Webovú stránku navštevujú dobrovoľne,
pričom niektoré Príspevky môžu na nich pôsobiť nevhodne, môžu ich považovať za urážlivé
alebo ich vnímať ako neodborné, nesprávne alebo nepravdivé, za čo však Prevádzkovateľ
nenesie zodpovednosť.

5.2

Pokiaľ sa užívateľ Webovej stránky domnieva, že akýkoľvek obsah zverejnený na Webovej
stránke porušuje tieto Podmienky používania webovej stránky, je oprávnený túto skutočnosť
nahlásiť Prevádzkovateľovi.

5.3

Užívateľ Webovej stránky sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať práva autora diela, výkonného
umelca, výrobcu zvukového záznamu, vysielateľa alebo autora databázy podľa Autorského
zákona. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorského
práva užívateľom Webovej stránky.
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6. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
6.1

Autor zverejneného Príspevku si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ je oprávnený
poskytnúť osobné údaje autora zverejneného Príspevku fyzickej alebo právnickej osobe na
základe jej odôvodnenej žiadosti z dôvodu, že sa domnieva, že Príspevkom bolo zasiahnuté do
jej dobrého mena alebo povesti. Autor zverejneného Príspevku berie na vedomie,
že Prevádzkovateľ je povinný poskytovať súčinnosť na základe oprávnenej výzvy štátnych
orgánov Slovenskej republiky a iných oprávnených fyzických a právnických osôb.

6.2

Keďže Prevádzkovateľ dbá na zachovanie a rešpektovanie
Prevádzkovateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu:

účelu

Webovej

stránky,

(a)

neodpovedať na žiadosť o uverejnenie Príspevku, pričom pokiaľ Prevádzkovateľ
neodpovie na žiadosť záujemcu o uverejnenie Príspevku, má sa za to, že uverejnenie
Príspevku odmietol;

(b)

odmietnuť uverejnenie Príspevku;

(c)

dočasne obmedziť prístup k Príspevku už zverejneného na Webovej stránke;

(d)

zablokovať, vymazať alebo inak zrušiť Príspevok už zverejnený na Webovej stránke;

pričom Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá môže záujemcovi
o uverejnenie Príspevku alebo autorovi Príspevku v tejto súvislosti vzniknúť.
6.3

6.4

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez
predchádzajúceho upozornenia:

akéhokoľvek

(a)

aktualizovať a meniť tieto Podmienky používania Webovej stránky;

(b)

prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len
čiastočne;

(c)

kedykoľvek vykonať technickú odstávku Webovej stránky a jej služieb;

(d)

zrušiť Webovú stránku.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie prenášané, zverejnené alebo uložené na Webovej
stránke. Príspevky, informácie alebo akýkoľvek obsah zverejňovaný autormi Príspevkov na
Webovej stránke vyjadrujú výlučne názory autora Príspevku a za ich obsah zodpovedá výlučne
autor Príspevku.
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