Podmienky použitia
Úvod
Spoločnosť Mastercard Europe SA, organizačná zložka, IČO:
69345724,spisová značka A 34449 vedená na Mestskom súde v Prahe, sídlo
Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1(„spoločnosť Mastercard“
alebo „My“) vám poskytuje stránky na adrese
www.mojmastercard.sk („Stránky Mastercard“) pre potreby vašich osobných
informácií, vzdelávania a zábavy. Stránky Mastercard môžete voľne prezerať,
sťahovať z nich a inak ich používať. Prístupom na Stránky Mastercard a ich
používaním prijímate a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami použitia
(„Podmienky použitia“) bez obmedzenia či kvalifikácie. Pokiaľ s týmito
Podmienkami použitia nesúhlasíte, nepoužívajte prosím Stránky Mastercard.

Právo na používanie obsahu stránok
Udeľujeme vám obmedzené, nevýhradné, odvolateľné oprávnenie prezerať,
zdieľať, tlačiť alebo sťahovať akýkoľvek Obsah podľa dolu uvedenej definície
zo Stránok Mastercard pre vašu osobnú potrebu. Neudeľuje sa vám
oprávnenie licencovať, opätovne publikovať, distribuovať, kopírovať,
postupovať, podlicencovať, prevádzať, predávať, využívať na prípravu
odvodených diel ani inak používať akýkoľvek Obsah na Stránkach Mastercard
na inú než osobnú potrebu. Žiadnu časť akéhokoľvek Obsahu nie je dovolené
reprodukovať v žiadnej podobe ani začleňovať do akéhokoľvek systému na
vyhľadávanie informácií, či už elektronického alebo mechanického, pokiaľ
nejde o vašu osobnú potrebu. Nie ste oprávnení vstupovať na Stránky
Mastercard ani ich používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol zapríčiniť
alebo má za cieľ poškodenie alebo znehodnotenie Stránok Mastercard alebo
akéhokoľvek serveru či siete zaisťujúcich Stránky Mastercard alebo narušenie
používania Stránok kýmkoľvek iným. Zároveň sa vám udeľuje obmedzené,
odvolateľné a nevýhradné právo vytvoriť hypertextový odkaz na Stránky
alebo akýkoľvek ich Obsah za predpokladu, že takýto odkaz nebude
vykresľovať spoločnosť Mastercard alebo jej produkty alebo služby
nepravdivým, zavádzajúcim, hanlivým alebo inak urážlivým spôsobom alebo
naznačovať sponzorstvo alebo podporu vašich stránok, stránky alebo obsahu
zo strany spoločnosti Mastercard.
Nie ste oprávnení používať automatizované systémy (napr. vyhľadávacie
roboty a pod.) s cieľom prístupu na Stránky. Súhlasíte, že nebudete
zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie o iných používateľoch
Stránok ani tieto informácie predávať či inak využívať. S výnimkou
obmedzených práv, ktoré sú tu výslovne udelené, si spoločnosť Mastercard
vyhradzuje a vlastní všetky práva, vlastnícky titul a nárok na Stránky
Mastercard a všetok Obsah v nich zahrnutý.

SPOLOČNOSŤ MASTERCARD SI PONECHÁVA PRÁVO ODMIETNUŤ
PRÍSTUP NA TIETO STRÁNKY KOMUKOĽVEK BEZ OZNÁMENIA PLNE
PODĽA SVOJHO UVÁŽENIA Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU VRÁTANE
PORUŠENIA KTOREJKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽITIA VRÁTANE
AKÝCHKOĽVEK PRÁV NA POUŽÍVANIE.

Zmeny Stránok Mastercard a Podmienok použitia
Spoločnosť Mastercard si vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia
zmeniť alebo upraviť Obsah, materiály alebo informácie vyskytujúce sa na
týchto Stránkach alebo v súvislosti s nimi, vrátane týchto Podmienok
použitia. Spoločnosť Mastercard je oprávnená kedykoľvek revidovať tieto
Podmienky použitia formou ich aktualizácie tu. Týmito revidovanými
podmienkami ste povinní sa riadiť, preto by ste mali občas navštíviť tieto
stránky za účelom preštudovania aktuálnych Podmienok použitia.

Práva duševného vlastníctva
Stránky Mastercard sú chránené platnými zákonmi na ochranu duševného
vlastníctva a celý Obsah je majetkom spoločnosti Mastercard alebo
používaný spoločnosťou Mastercard na základe licencie alebo súhlasu. Všetok
text, formátovanie (vrátane akéhokoľvek výberu, koordinácie a usporiadania
materiálov na Stránkach Mastercard) a obrázky, grafika, animácie, nástroje,
zariadenia, aplikácie, reklamy, videá, hudba, zvuky, články, reklamný text,
kreatívne materiály, fotografie, ochranné obchodné známky, ochranné
služobné známky, obchodné názvy a logá a iné materiály a informácie na
týchto Stránkach sú predmetom práv duševného vlastníctva spoločnosti
Mastercard, jej dcérskych a spriaznených spoločností a ich príslušných
poskytovateľov a držiteľov licencií (spoločne nazývané „Obsah“). Nie ste
oprávnení tieto materiály kopírovať, spätne analyzovať, dekompilovať,
rozoberať, upravovať, znovu zverejňovať na iných webových stránkach,
spojovať, sprístupňovať prostredníctvom odkazov do hĺbky textu (tzv.
„deeplinking“), meniť alebo inak distribuovať, redistribuovať, licencovať,
podlicencovať alebo prevádzať akýmkoľvek spôsobom. Nič z toho, čo je
obsiahnuté na Stránkach Mastercard, nesmie byť vykladané ako udelenie
akejkoľvek licencie alebo práva, či už domnelé, predpokladané či iné, na
komerčné využitie akejkoľvek ochrannej známky, práva duševného vlastníctva
alebo materiálu podliehajúceho autorským právam spoločnosti Mastercard
bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Mastercard. Ochranné
známky, logá, obchodné názvy a ochranné služobné známky, či už zapísané
alebo nezapísané (spoločne nazývané „Obchodné známky“) uvedené na
Stránkach Mastercard, sú Ochranné známky spoločnosti Mastercard a jej

externých aliančných partnerov. Nič z toho, čo je obsiahnuté na Stránkach
Mastercard, by nemalo byť vykladané ako udelenie akejkoľvek licencie alebo
práva, či už domnelé alebo iné, na používanie akejkoľvek Ochrannej známky
uvedenej na Stránkach Mastercard bez písomného povolenia spoločnosti
Mastercard alebo príslušnej tretej osoby, ktorá prípadne danú Ochrannú
známku vlastní.
Akokoľvek neoprávnené komerčné používanie týchto materiálov je porušením
práv duševného vlastníctva spoločnosti Mastercard a bude predmetom
plných zákonných nárokov a opravných prostriedkov spoločnosti Mastercard.
Sťažnosti týkajúce sa autorského práva
Pri prevádzkovaní Stránok môže spoločnosť Mastercard vystupovať ako
„poskytovateľ služieb“ a ponúkať služby ako on-line poskytovateľ materiálov
a odkazov na webové stránky tretích osôb. V dôsledku toho materiály tretích
osôb, ktoré spoločnosť Mastercard nevlastní ani nekontroluje, môžu byť
prenášané, ukladané, sprístupňované alebo inak dávané k dispozícii pomocou
Stránok. Spoločnosť Mastercard má zavedené určité právne povolené
postupy pre prípad obvinenia z porušovania autorských práv na Stránkach a
prijala zásady zaisťujúce okamžité odstránenie akéhokoľvek obsahu alebo
vylúčenie ktoréhokoľvek používateľa, u ktorého bude konštatované
porušovanie práv spoločnosti Mastercard alebo tretej osoby alebo iné
porušenie akýchkoľvek zákonov alebo predpisov na ochranu duševného
vlastníctva alebo tejto Zmluvy. Pokiaľ sa domnievate, že akýkoľvek materiál
dostupný prostredníctvom Stránok porušuje autorské právo, mali by ste o
tom spoločnosť Mastercard informovať. Spoločnosť Mastercard na základe
toho urýchlene odstráni alebo deaktivuje materiál, o ktorom tvrdíte, že
porušuje autorské práva, a bude riešiť toto tvrdenie medzi oznamovateľom a
údajným porušovateľom práv, ktorý Obsah poskytol. Oznámenia o
porušovaní práv by sa mali posielať na adresu spoločnosti Mastercard.

Prosíme o poskytnutie nasledujúcich informácií:
1. Identifikácia diela alebo iného duševného vlastníctva chráneného
autorským právom, ktoré bolo podľa vášho tvrdenia porušené;
2. Identifikácia materiálu na Stránkach, ktorý podľa vášho tvrdenia
porušuje právo, a to dostatočne podrobná, aby ho spoločnosť
Mastercard mohla na Stránkach lokalizovať;
3. Vaše vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie
nebolo povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zo
zákona;
4. Vaše vyhlásenie (pod hrozbou trestu za krivé svedectvo), že (a) hore
uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a (b) že ste
vlastníkom príslušného nároku plynúceho z autorského práva alebo ste
oprávnený(á) konať menom tohto vlastníka;

5. Vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a
6. Váš vlastnoručný alebo elektronický podpis.

Spoločnosť Mastercard môže svojim používateľom oznámiť akékoľvek
oznámenie o porušení autorských práv formou všeobecného oznámenia na
ktorýchkoľvek zo svojich stránok, elektronickou poštou na e-mailovú adresu
používateľa uvedenú v jej záznamoch alebo písomne najrýchlejšou dostupnou
poštovou službou na fyzickú adresu uvedenú v jej záznamoch. Pokiaľ
dostanete takéto oznámenie o porušení autorských práv, môžete poskytnúť
písomnú reakciu uvedenému zástupcovi, pričom táto reakcia musí obsahovať
nižšie uvedené informácie. Aby táto reakcia mala účinok, musí byť
uskutočnená písomne a musí obsahovať tieto informácie:
1. Váš vlastnoručný alebo elektronický podpis;
2. Identifikáciu materiálu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol
znemožnený prístup, a miesto, kde sa daný materiál vyskytoval pred
jeho odstránením alebo pred znemožnením prístupu k nemu;
3. Vaše vyhlásenie (pod hrozbou trestu za krivé svedectvo), že sa v dobrej
viere domnievate, že tento materiál bol odstránený alebo prístup k
nemu znemožnený omylom alebo v dôsledku chybnej identifikácie
materiálu určeného na odstránenie alebo deaktiváciu a
4. Vaše meno, fyzickú adresu a telefónne číslo.
Interaktívne fóra a skupiny a spätná väzba

Používateľské príspevky a správanie
Ako používateľ Stránok môžete vkladať svoje komentáre, ktoré môžu
obsahovať text a prípadne fotografie, videá, obrázky, zvukové súbory, iné
druhy obsahu a odkazy na tento obsah, pokiaľ to Stránky dovoľujú (spoločne
nazývané „používateľské príspevky“). Nesiete výhradnú zodpovednosť za vaše
vlastné používateľské príspevky a následky ich vloženia alebo zverejnenia. V
súvislosti s používateľskými príspevkami potvrdzujete, vyhlasujete a/alebo
zaručujete, že: používateľský príspevok je vaším pôvodným dielom a vlastníte
alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy a povolenia na jeho používanie a
povoľujete spoločnosti Mastercard používať všetky používateľské príspevky
na všetkých v súčasnosti známych alebo neskôr vynájdených médiách bez
územných alebo časových obmedzení a bez náhrady a máte všetky potrebné
súhlasy na zhromažďovanie, používanie a poskytovanie akýchkoľvek osobne
identifikovateľných informácií, obrázkov alebo podôb obsiahnutých alebo
zobrazených vo všetkých používateľských príspevkoch za účelom umožnenia
a používania používateľských príspevkov spôsobom zamýšľaným Stránkami a
touto Zmluvou. Súhlasíte, že nebudete vkladať ako súčasť akéhokoľvek
používateľského príspevku žiadny materiál, ktorý je chránený autorským

právom, obchodným tajomstvom alebo inak podlieha vlastníckym právam
tretích osôb, vrátane práv na ochranu súkromia a na ochranu pred publicitou,
pokiaľ nie ste vlastníkom týchto práv alebo nemáte povolenie právoplatného
vlastníka a potrebné súhlasy osôb, ktorých osobne identifikovateľné
informácie sú v tomto materiáli obsiahnuté, na uverejnenie tohto materiálu,
a udeľujete spoločnosti Mastercard všetky tu obsiahnuté licenčné práva.
Ďalej zaručujete a vyhlasujete, že poskytnete informácie o existencii
akýchkoľvek vašich prihlásených patentov alebo nevybavených prihlášok,
ktoré sa akýmkoľvek spôsobom vzťahujú na váš používateľský príspevok.
Beriete na vedomie a súhlasíte, že medzi vami a spoločnosťou nie je založený
žiadny vzťah mlčanlivosti alebo povinnosti utajenia alebo zachovania
dôverných informácií ohľadne používateľského príspevku, a to napriek
akémukoľvek opačnému tvrdeniu alebo popisu v používateľskom príspevku a
akýchkoľvek súvisiacich materiáloch.

Vlastníctvo a používanie používateľských príspevkov
Vložením používateľského príspevku beriete na vedomie, že udeľujete
spoločnosti Mastercard celosvetové, časovo neobmedzené, bezplatné, plne
uhradené, neodvolateľné, podlicencovateľné, prevoditeľné, nevýhradné právo
na tento používateľský príspevok (vrátane práv na základe zákonov v oblasti
autorských práv, patentov a ochranných známok), vrátane práva upravovať,
meniť a vytvárať odvodené diela, a na všetky koncepty alebo myšlienky
obsiahnuté v danom používateľskom príspevku, vrátane dokumentov,
umeleckých diel, vyhlásení, výkresov, náčrtov, dôkazov, zobrazení, fotografií,
filmových záznamov, nepoužitých záberov, hudobných partitúr, audio a video
záznamov, diskov, a to bez ohľadu na to, či sú v tlačenej alebo elektronickej
forme, vyrobených alebo vytvorených vami ako súčasť používateľského
príspevku. Toto oprávnenie, ktoré udeľujete spoločnosti Mastercard, zahrnuje
právo spoločnosti Mastercard a ňou menovaných osôb reprodukovať
používateľský príspevok, pripravovať iné diela pomocou tohto
používateľského príspevku, kombinovať váš používateľský príspevok s inými
dielami a meniť, prekladať, distribuovať kópie, predvádzať, interpretovať,
licencovať používateľský príspevok a žiadať o zapísanie autorského práva na
tento premenený používateľský príspevok menom spoločnosti Mastercard
kdekoľvek na svete bez časového obmedzenia na akýchkoľvek médiách, ktoré
v súčasnosti existujú alebo prípadne v budúcnosti budú existovať. Napríklad
vyššie uvedené udelenie oprávňuje spoločnosť Mastercard a ňou menované
osoby na použitie len určitých častí vášho používateľského príspevku, znovu
nahrávať alebo upravovať akékoľvek zvukové stopy alebo vizuálne obrázky,
ktoré poskytnete, prepisovať používateľský príspevok a/alebo začleňovať iné
materiály vytvorené buď spoločnosťou Mastercard, alebo získané na základe
licencie z iných zdrojov s vaším príspevkom. Pokiaľ budeme vytvárať iné diela
pomocou používateľského príspevku, budeme tieto diela vlastniť a sme

oprávnení ich používať v súlade s týmito pravidlami a nebudeme na to
potrebovať váš súhlas.

Vložením používateľského príspevku sa vzdávate všetkých autorských práv
alebo „morálnych“ práv alebo nárokov vyplývajúcich z našej úpravy príspevku
alebo fotografie (fotografií), filmových záznamov, ilustrácií, vyhlásení a iných
diel obsiahnutých v príspevku a súhlasíte, že tieto práva či nároky nebudete
uplatňovať. Zároveň súhlasíte s menovaním spoločnosti Mastercard ako
vášho neodvolateľného zmocnenca vo veci používateľského príspevku s
právom podpisovať a doručovať akékoľvek dokumenty vaším menom, aby
bolo zaistené, že spoločnosť Mastercard bude môcť používať používateľský
príspevok, ktorý licencujete, akýmkoľvek spôsobom, ktorý spoločnosť
Mastercard uzná za vhodný, a chrániť práva na všetky odvodené diela
vytvorené z vášho používateľského príspevku a zaistiť odstránenie
používateľského príspevku z akýchkoľvek iných webových stránok alebo fóra.
Na žiadosť spoločnosti Mastercard ste povinní podpísať a doručiť doplňujúcu
licenčnú listinu, akú bude spoločnosť Mastercard výhradne považovať za
primerane nutnú na to, aby spoločnosť Mastercard mohla používať
používateľský príspevok podľa jej uváženia a aby bolo upustené od
„morálnych práv autorov“ za týchto Všeobecných podmienok. Pokiaľ by
spoločnosť Mastercard nepožiadala o hore uvedenú licenčnú listinu,
neznamená to, že sa spoločnosť Mastercard vzdáva svojich práv, pričom
spoločnosť Mastercard môže túto listinu požadovať kedykoľvek neskôr.

Príspevky alebo spätná väzba
Z času na čas vás môžeme požiadať o spätnú väzbu ohľadne Stránok a
produktov a/alebo služieb spoločnosti Mastercard. Akákoľvek komunikácia a
materiály, ktoré dodáte alebo pošlete, (a) budú spoločnosťou Mastercard
považované za nedôverné a vlastnícky nechránené, (b) budú majetkom
spoločnosti Mastercard a spoločnosť Mastercard bude v súčasnosti
a v budúcnosti výhradne vlastniť všetky práva, tituly a nároky na ne a (c)
budú používané bez obmedzenia držiteľmi licencie a spriaznenými subjektmi
spoločnosti Mastercard podľa jej uváženia bez akéhokoľvek záväzku, náhrady
alebo iného záväzku voči vám. Takto používané môžu byť za akýmkoľvek
účelom, ako napríklad na reprodukciu, poskytovanie, prenášanie,
publikovanie, vysielanie a zverejňovanie vcelku alebo čiastočne na akomkoľvek
médiu a akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v súčasnosti známy alebo bude
neskôr vyvinutý, na týchto Stránkach alebo inak. A spoločnosť Mastercard nie
je nijako povinná na túto komunikáciu odpovedať. Bez ohľadu na vyššie
uvedené spoločnosť Mastercard zachováva zásady, že neprijíma ani
nezvažuje akékoľvek kreatívne nápady, námety alebo materiály od verejnosti

ohľadne svojich produktov a služieb („Príspevky“), a preto by ste nemali
spoločnosti Mastercard posielať nijaké Príspevky v rámci žiadnej komunikácie
prostredníctvom týchto Stránok ani inak. Avšak pokiaľ nám pošlete
príspevok, navzdory nášmu želaniu, aby ste to nerobili, stáva sa tento
príspevok okamžite majetkom spoločnosti Mastercard a spoločnosť
Mastercard v súčasnosti výhradne vlastní a v budúcnosti bude výhradne
vlastniť všetky práva, tituly a nároky na ne. Ďalej je spoločnosť Mastercard
oprávnená používať akékoľvek Príspevky za akýmkoľvek účelom, ako
napríklad za účelom vývoja a predaja produktov a služieb. Spoločnosť
Mastercard nie je zodpovedná za toto používanie alebo poskytovanie týchto
Príspevkov ani za žiadne podobnosti v Príspevku a akýchkoľvek budúcich
produktoch a službách spoločnosti Mastercard.

Obchodníci a ponuky obchodníkov
Obchodníci môžu spoločnosti Mastercard poskytovať určité zľavy či iné
výhody (napr. dopravu zdarma) pri nákupoch tovaru a služieb („Ponuky“),
ktoré budú k dispozícii na Stránkach Mastercard. Tieto Ponuky podliehajú
určitým podmienkam a môžu sa kedykoľvek bez oznámenia zmeniť.
Spoločnosť Mastercard nie je zodpovedná za žiadne straty alebo škody
vzniknuté v dôsledku akejkoľvek interakcie medzi vami a obchodníkom
ohľadne týchto Ponúk. Pokiaľ to nie je tu stanovené, všetky záležitosti, ako
napríklad dodanie tovaru a služieb, vracanie tovaru a záruky, sú riešené
výhradne a jedine medzi vami a príslušným obchodníkom. Beriete na
vedomie, že spoločnosť Mastercard nepodporuje ani sa nezaručuje za
obchodníkov, ktorí sú k dispozícii prostredníctvom Stránok Mastercard, ani
Ponuky, ktoré poskytujú.

Súťaže
Z času na čas vás upozorníme na niektoré súťaže alebo iné akcie v súvislosti s
Mastercard. Všetky tieto súťaže a akcie sa riadia Oficiálnymi pravidlami pre
tieto súťaže a akcie a všetkými súvisiacimi platnými zákonmi a predpismi.

Obsah tretích osôb a odkazy na iné webové stránky
Stránky Mastercard môžu obsahovať obsah tretích osôb a odkazy na iné
webové stránky, ktoré sú plne nezávislé na týchto Stránkach. Obsah tretích
osôb a odkazy sú obsiahnuté výhradne pre pohodlie používateľov a
nepredstavujú akýkoľvek súhlas, podporu či záruku zo strany spoločnosti
Mastercard. Okrem toho spoločnosť Mastercard nie je zodpovedná za
presnosť, úplnosť či spoľahlivosť externých informácií alebo produktov či
služieb ponúkaných alebo predávaných prostredníctvom akýchkoľvek
odkazovaných webových stránok a vy prijímate výhradnú zodpovednosť za
používanie externých informácií. Akékoľvek zmluvy, transakcie alebo iné
dohody medzi vami a príslušnou treťou osobou uzatvárate výlučne na vlastné

riziko. Pokiaľ kliknete na externý odkaz, opúšťate Stránky Mastercard.
Akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete na výsledných stránkach,
nebudú zhromažďované ani kontrolované spoločnosťou Mastercard, ale budú
podliehať pravidlám ochrany osobných údajov alebo podmienkam použitia na
príslušných výsledných stránkach. Pre ďalšie informácie o ich postupoch pri
ochrane osobných údajov si prosím preštudujte ich pravidlá ochrany
osobných údajov a podmienky použitia.

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Mastercard si uvedomuje dôležitosť rešpektovania súkromia osôb
navštevujúcich a využívajúcich programy a informácie ponúkané na našich
webových stránkach. Globálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti
Mastercard (Mastercard Global Privacy Policy) (odkaz nižšie) poskytujú
prehľad o tom, čo môžete očakávať, keď sa prihlásite do niektorého z našich
programov alebo si jednoducho budete iba prezerať Stránky Mastercard. Na
naše stránky týkajúce sa konkrétnej krajiny alebo konkrétneho programu sa
môžu vzťahovať odlišné pravidlá alebo pravidlá špecifické pre daný program.
Platná verzia našich pravidiel je k dispozícii prostredníctvom odkazu v
spodnej časti stránky. Pre zobrazenie našich Globálnych zásad ochrany
osobných údajov kliknite sem: https://www.mastercard.sk/sk-sk/Uvod.html

Odškodnenie
Zaväzujete sa odškodniť, brániť a chrániť spoločnosť Mastercard a jej
obchodných partnerov, zamestnancov a spriaznené subjekty pred akoukoľvek
zodpovednosťou, stratami, nárokmi a výdajmi, vrátane primeraných
honorárov a výdavkov právnych zástupcov, súvisiacimi s vaším porušením
týchto Podmienok použitia alebo vaším používaním Stránok. Odškodníte a
budete chrániť spoločnosť Mastercard pred všetkými nárokmi, žalobami
alebo konaniami vedenými proti spoločnosti Mastercard v dôsledku alebo v
súvislosti s porušením autorského práva alebo iných práv duševného
vlastníctva alebo iných práv tretích osôb obsiahnutých vo vašich
používateľských príspevkoch a/alebo akýmkoľvek porušením zákona alebo
zmluvných záväzkov v súvislosti s používateľskými príspevkami. Odškodníte a
budete chrániť spoločnosť Mastercard pred akýmikoľvek nárokmi, škodami a
nákladmi vzniknutými priamo alebo nepriamo v dôsledku používania,
odovzdania, reprodukcie, zverejnenia alebo verejnej komunikácie
používateľského príspevku.

Odmietnutie záruk
I keď spoločnosť Mastercard vyvinie primerané úsilie na zaistenie toho, aby
všetok materiál na týchto Stránkach bol správny, správnosť nie je možné
zaručiť a spoločnosť Mastercard neprijíma žiadnu zodpovednosť ani ručenie

za presnosť, úplnosť či pravosť akýchkoľvek informácií obsiahnutých na
týchto Stránkach.
Stránky Mastercard a celý obsah na nich uvedený sú vám poskytované
formou „ako stojí a leží“ a všetky záruky, výslovné či domnelé, sa týmto
odmietajú, vrátane všetkých záruk predajnosti, vlastníckeho
titulu/neporušenia práv, kvality informácií alebo vhodnosti na konkrétny účel.
Žiadne informácie získané vami od spoločnosti Mastercard prostredníctvom
stránok nezakladajú žiadnu záruku, ktorá tu nie je výslovne uvedená.
Spoločnosť Mastercard bez obmedzenia odmieta akékoľvek záruky ohľadne
dostupnosti stránok, ohľadne toho, že stránky Mastercard budú fungovať
bezchybne, že budú odstránené poruchy alebo že sa na stránkach
Mastercard nevyskytujú vírusy alebo iné škodlivé prvky. Vaše používanie
týchto stránok je na vaše vlastné riziko, všetok obsah sťahovaný alebo inak
získaný prostredníctvom týchto stránok je poskytovaný na vaše vlastné riziko
a nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek škody na vašom počítačovom
systéme alebo akékoľvek straty dát, ku ktorým prípadne dôjde v dôsledku
vášho používania stránok, ako napríklad škody vzniknuté v dôsledku
počítačových vírusov. Upozorňujeme na to, že v niektorých jurisdikciách
nemusí byť povolené vylúčenie domnelých záruk, preto sa na vás niektoré z
vyššie uvedených vylúčení nemusia vzťahovať.

Odmietnutie náhrady škôd a obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť Mastercard ani jej spriaznené spoločnosti v žiadnom prípade nie
sú zodpovedné za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne, trestajúce,
exemplárne, následné alebo iné škody akejkoľvek povahy, ako napríklad škody
na majetku, straty možnosti používania, straty zákaziek, ekonomické straty,
straty dát alebo ujdený zisk, bez ohľadu na formu postupu (ako napríklad na
základe zmluvy, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania), vzniknuté z
vášho používania alebo prístupu na stránky Mastercard alebo ich obsah
alebo v súvislosti s týmto používaním a prístupom, a to i v prípade, že
spoločnosť Mastercard alebo jej obchodní partneri, zamestnanci, zástupcovia
alebo spriaznené osoby boli upozornení na možnosť takejto škody alebo
straty. V žiadnom prípade celková zodpovednosť spoločnosti Mastercard voči
vám za všetky škody, straty a žalobné dôvody, či už zo zmluvy, na základe
deliktu (ako napríklad nedbalosť) alebo inak, nepresiahne vami prípadne
zaplatenú sumu alebo sto dolárov (100 USD) (podľa toho, ktorá zo súm je
nižšia) za prístup alebo účasť v akejkoľvek aktivite týkajúcej sa akýchkoľvek
stránok Mastercard. Platné zákony nemusia povoľovať obmedzenia alebo
vylúčenie zodpovednosti alebo vedľajších či následných škôd, preto sa na vás
vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia nemusia vzťahovať.
Neplatnosť Podmienok použitia pre akúkoľvek zmluvu držiteľa platobnej
karty Mastercard (Mastercard Payment Card Cardholder Agreement)

Spoločnosť Mastercard je popredná organizácia pôsobiaca v oblasti
platobných služieb. Spoločnosť Mastercard nie je finančná inštitúcia a
nevydáva kreditné, debetné, šekové ani platobné karty akéhokoľvek typu. V
prípade vašej platobnej karty značky Mastercard máte vzťah s vydávajúcou
bankou alebo finančnou inštitúciou a nie priamo so spoločnosťou Mastercard.
Všetky otázky či problémy týkajúce sa vašej platobnej karty značky
Mastercard alebo kartového účtu by mali byť riešené s príslušnou bankou
alebo finančnou inštitúciou, ktorá vám kartu vydala, a nie so spoločnosťou
Mastercard. I keď má spoločnosť Mastercard vzťah s vašou vydávajúcou
bankou alebo finančnou inštitúciou, tento vzťah sa netýka jednotlivých
držiteľov kariet alebo kartových účtov.
Stránky Mastercard prevádzkuje spoločnosť Mastercard a s ňou spriaznené
spoločnosti.

Rôzne ustanovenia
Obsah a softvér zo Stránok Mastercard môže podliehať exportnej jurisdikcii
USA a importnej jurisdikcii iných krajín. V súvislosti s vaším používaním týchto
Stránok máte výhradnú zodpovednosť za dodržovanie všetkých platných
zákonov a predpisov na reguláciu vývozu, re-exportu a dovozu všetkých
príslušných jurisdikcií, ako napríklad zákonov a predpisov amerického
ministerstva obchodu (U.S. Department of Commerce), predpisov správneho
poriadku pre vývoz (Export Administration Regulations), Kódexu federálnych
predpisov č. 15 – časti 730-774 (15 CFR Parts 730-774), predpisov týkajúcich
sa medzinárodného obchodu so zbraňami (International Traffic in Arms
Regulations), programov hospodárskych sankcií pre konkrétne krajiny
realizovaných Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (Office of Foreign
Assets Control) a zákonov a predpisov na reguláciu vývozu a dovozu
akýchkoľvek iných krajín. Nesmiete priamo ani nepriamo používať,
distribuovať, odovzdávať ani prenášať obsah alebo softvér z týchto Stránok,
či už formou priameho produktu, alebo formou materiálov či produktov,
softvéru alebo iných technických informácií, do ktorých bol obsah alebo
softvér z týchto Stránok zapracovaný, ak pritom nedodržíte všetky platné
zákony a predpisy na reguláciu vývozu a dovozu všetkých príslušných
jurisdikcií.
Všetky ustanovenia týchto Podmienok sú platné v takom maximálnom
rozsahu, v akom to pripúšťajú kogentné normy práva Slovenskej republiky.
Prípadný rozpor s kogentnou normou Slovenskej republiky nespôsobí
neplatnosť týchto Podmienok okrem výslovne dotknutej časti.
Nie ste oprávnení tieto Podmienky použitia postúpiť. Spoločnosť Mastercard
je oprávnená kedykoľvek postúpiť svoje práva a povinnosti stanovené v
týchto Podmienkach použitia. V prípade, že sa akákoľvek časť alebo
ustanovenie týchto Podmienok ukážu ako nezákonné, neúčinné, neplatné
alebo nevymáhateľné, bude sa táto časť považovať za oddeliteľnú od týchto

Podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných
ustanovení. Pokiaľ tu nie je uvedené inak, predstavujú tieto Podmienky
použitia úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Mastercard ohľadne ich
predmetu. Určité ustanovenia týchto Podmienok použitia môžu byť
nahradené alebo doplnené určenými právoplatnými oznámeniami alebo
podmienkami umiestnenými na konkrétnych stránkach, aplikáciách,
nástrojoch alebo iných materiáloch, ku ktorým máte prípadne prístup v rámci
týchto Stránok. Pokiaľ spoločnosť Mastercard nebude vymáhať akékoľvek
ustanovenia týchto Podmienok použitia alebo akýchkoľvek doplňujúcich
podmienok, neznamená to, že sa vzdáva nároku na plnenie týchto ustanovení
alebo svojho práva vymáhať plnenie daného ustanovenia. S týmito
Podmienkami použitia a všetkými súvisiacimi dokumentmi je možné vysloviť
súhlas elektronicky (napr. elektronickou alebo inou formou prejavenia
súhlasu) a váš súhlas bude medzi vami a spoločnosťou Mastercard
považovaný za záväzný. Týmto sa plne zaväzujete, že nebudete napadať
platnosť alebo vymáhateľnosť týchto Podmienok použitia a akýchkoľvek
súvisiacich dokumentov.

Kontaktné informácie
Mastercard Europe SA, organizačná zložka,
Na Poříčí 1079/3a, Nové Město
110 00 Praha 1

