
 
 
Pravidla používání stránky  
 
Naši Facebookovou stránku jsme vytvořili za účelem posílení povědomí o tom, kdo jsme, co děláme, a co 
znamená pracovat v naší společnosti. Stránka nebyla vytvořena pro prodej, reklamu nebo propagaci 
našich výrobků, značek nebo cenných papírů.  
 
Cílem pravidel používání stránky („Pravidla”) je zajistit, aby na našich sociálních médiích probíhala 
smysluplná, konstruktivní a transparentní diskuze. V současné době je společnost Philip Morris ČR a.s. 
přítomna jen na Facebooku.  
 
Pokud používáte naše Facebookové stránky, souhlasíte, že budete dodržovat tato Pravidla. Také 
souhlasíte, že dodržíte jakékoli další platné podmínky používání této platformy (např. Podmínky pro 
používání služby Facebook.).  
  
Naše stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let a veškeré příspěvky mohou uveřejňovat jen lidé, 
kterým je 18 let, nebo jsou starší.  
 
VAŠE PŘÍSPĚVKY 
 
Jste zodpovědní za všechny příspěvky a obsah, který na našich stránkách uveřejníte. Nezavazujeme se, 
že na každý příspěvek odpovíme.  
 
Očekáváme, že všechny příspěvky budou zdvořilé a budou se vztahovat k tématu, o kterém se diskutuje. 
Vaše příspěvky také nesmí:  
 
• být nevhodné, urážlivé, potupné, pomlouvačné, rasistické, nenávistné, obscénní, homofobní, 
pobuřující nebo nesouvisející s tématem, o kterém se diskutuje;  
• být neslušné, neskrývavě sexuální nebo pornografické;  
• být nesprávné, nepřesné, zavádějící nebo založené na fámách;  
• být nadměrně opakující se nebo představující „spam“;  
• být ohrožující;  
• být nezákonné;  
• odhalovat osobní informace o jakékoli jiné osobě;  
• porušovat duševní vlastnictví jakékoli třetí strany (např. autorské právo, práva k databázím, obchodní 
tajemství, důvěrné informace nebo obchodní značky);  
• napodobovat jakoukoli jinou osobu;  
• nabízet k prodeji nebo vyžadovat nabídku jakýchkoli cenných papírů společnosti Philip Morris 
International Inc. nebo Philip Morris ČR a.s.;  
• dělat reklamu, propagovat, uvádět na trh nebo schvalovat naše výrobky nebo značky; nebo 
• dělat reklamu, propagovat, uvádět na trh nebo schvalovat jakoukoli třetí stranu nebo zboží, služby či 
značky jakékoli třetí strany.  
 
Také máme právo odtajnit vaši identitu jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli obsah, který jste 
uveřejnili nebo nahráli na naše sociální média, porušuje jakýkoli platný zákon, její duševní vlastnictví 
nebo její právo na soukromí.  
 



 
 
Názory, které na našich stránkách sociálních médií vyjádří jiní uživatelé, nejsou našimi názory ani 
hodnotami. 
 
MODEROVÁNÍ DISKUZE 
 
Naše stránky sledujeme, abychom zajistili, že příspěvky jsou relevantní a odpovídají těmto Pravidlům. 
K dispozici jsme na našich stránkách ve všední dny mezi 10. a 18. hodinou.  
 
Můžeme (na základě našeho výhradního uvážení) zabránit uveřejnění jakéhokoli příspěvku na našich 
stránkách, pokud si myslíme, že příspěvek není v souladu s těmito Pravidly nebo konkrétními platnými 
podmínkami použití dané platformy. Nejsme povinni vás o tomto rozhodnutí informovat.  
 
Jedno nebo více porušení těchto Pravidel nebo jakýchkoli jiných platných konkrétních podmínek použití 
dané platformy může mít za následek, že Vám bude zablokován přístup na naše stránky. Zablokování 
přístupu je na našem výhradním uvážení.  
 
DOTAZY KZÁKAZNICKĚ PODPOŘE  
 
Naše sociální média nevyužíváme k odpovědím na dotazy týkající se zákaznické podpory. Více informací 
o tom, jak zaslat otázky týkající se zákaznické podpory naleznete na stránce 
https://www.facebook.com/iqos.cze/.  
 
NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY  
 
Nezaručujeme, že obsah, který zpřístupňujeme na našich Facebookových stránkách, je zcela přesný, 
úplný ani aktuální. Obsah je poskytován pouze pro obecné informování, nelze se na něj spoléhat a nelze 
jej používat jako základ pro přijetí závažných rozhodnutí bez zjištění primárních nebo přesnějších, 
ucelenějších a aktuálnějších zdrojů informací. Spoléháte-li se na obsah našich stránek, činíte tak na vaše 
vlastní riziko. Naše stránky mohou obsahovat historické informace. Historické informace nemusí být 
aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci.  
 
Jakékoli „sledování”, „to se mi líbí”” nebo podobné označení, které učiníme, nesmí být považováno za 
jakýkoli náš souhlas.  
 
I když máme své oficiální stránky na externích platformách, neznamená to, že tyto platformy 
podporujeme nebo že jsme zodpovědní za jejich produkty nebo služby.  
 
Pokud se k externím platformám připojíte, činíte tak na své vlastní riziko a my nejsme zodpovědní za 
jakékoli ztráty nebo jiné škody, které utrpíte v souvislosti s jejich používáním.  
 
Obsah, který uveřejňujeme na našich stránkách, můžete sdílet za předpokladu, že jej nezměníte.  
 
 
 
 
 



 
 
NAŠE STRUKTURA 
 
Facebookové stránky Philip Morris ČR a.s. obsluhuje tým Oddělení vnějších vztahů společnosti. Výrazy 
„Philip Morris International”, „PMI”, „pobočky PMI“, „my”, „nám” či „naše” odkazuje podle příslušného 
kontextu na společnost Philip Morris International, Inc., nebo na jednu či více jejích poboček.  
 
 
STÍŽNOSTI 
 
Chcete-li podat stížnost na jakýkoli příspěvek uveřejněný na našich Facebookových stránkách, obraťte se 
na náš tým Oddělení vnějších vztahů na adrese philipmorris.cz@pmi.com. Když zasíláte stížnost, uveďte 
důvod své stížnosti a místo, kde je příspěvek, na který si stěžujete, umístěn. Před vyřízením stížnosti si 
od vás můžeme vyžádat další informace. Pak příspěvek zkontrolujeme a rozhodneme, zda je v souladu 
s těmito Pravidly.  
 
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  
 
Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních a očekáváme od vás to samé. Zaručujete se, že 
veškerý obsah, který uveřejníte na našich Facebookových stránkách, je vaše vlastní originální dílo, nebo 
pokud se na ni vztahují práva duševního vlastnictví třetí strany, zaručujete, že vlastník obsahu vám udělil 
povolení použít obsah v souladu se způsobem a účelem vašeho použití.  
 
Je přísně zakázáno používat naše Facebookové stránky pro distribuci nezákonných kopií materiálů 
chráněných autorskými právy.  
 
Opakované porušení práv duševního vlastnictví třetí strany může vést k zákazu či zablokování vašeho 
účtu na našich stránkách. K tomuto kroku můžeme přistoupit na základě vlastního uvážení. Jakékoli naše 
jednání či zdržení se jednání nelze považovat za jakékoli schválení nároku souvisejícího s porušením práv 
duševního vlastnictví.  
 
Vezměte, prosím, na vědomí, že uveřejněním vašeho příspěvku na našich Facebookových stránkách 
udělujete PMI nevýhradní, celosvětová, přenosná a bez poplatků práva s možností udělení licence pro 
volné použití, zobrazení, zkopírování, úpravu, změnu, opětovné publikování, opětovnou distribuci nebo 
jiné použití vašeho příspěvku jakýmkoli způsobem dle našeho rozhodnutí (pro komerční či nekomerční 
účely), v jakémkoli médiu nebo prostřednictvím jakéhokoli způsobu distribuce. Jste zodpovědní za to, 
abyste zajistili, že nám toto právo můžete udělit.  
 
Pokud si myslíte, že jakékoli dílo na našich stránkách bylo zkopírováno způsobem, který znamená 
porušení práv duševního vlastnictví, obraťte se na náš tým Oddělení vnějších vztahů společnosti na 
adrese philipmorris.cz@pmi.com.  
 
ODKAZY 
 
Naše Facebookové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Některé můžeme provozovat my, 
některé mohou být provozovány třetími stranami. Tyto odkazy vám poskytujeme pro vaše pohodlí jako 
další způsob přístupu k informacím, které tyto stránky obsahují. Nemusíme nezbytně kontrolovat  
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všechny informace na jiných stránkách a nejsme zodpovědní za obsah jakýchkoli jiných stránek nebo za 
jakékoli výrobky či služby, které mohou být prostřednictvím těchto stránek nabízeny. Neneseme 
zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich používání.  
 
Stránky třetích stran mohou obsahovat informace, se kterými nesouhlasíme. Uvedení odkazů na jiné 
stránky nelze považovat za schválení obsahu těchto stránek. 
 
Pro používání jakýchkoli odkazovaných stránek mohou platit jiné podmínky. Chápete, že všechny tyto 
informace (např. datové soubory, psaný text, počítačový software, hudba, audio soubory nebo jiné 
zvuky, fotografie, videa nebo jiné obrázky), ke kterým můžete mít díky odkazům na jiné stránky přístup, 
jsou ve výhradní zodpovědnosti osoby, která je původcem tohoto obsahu.  
 
CENNÉ PAPÍRY SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. A PHILIP MORRIS ČR A.S. 
 
Prostřednictvím našich Facebookových stránek neposkytujeme investiční rady a informace a materiály 
dostupné na těchto stránkách nemohou být považovány za nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku ke 
koupi jakýchkoli cenných papírů společnosti Philip Morris International Inc. nebo Philip Morris ČR a.s. 
Pokud se rozhodnete použít jakékoli informace nebo materiál dostupný na těchto stránkách pro 
vyhodnocení, zda nakoupit či prodat cenné papíry společnosti Philip Morris International Inc. nebo Philip 
Morris ČR a.s., uvědomte si prosím, že informace a materiály obecně odráží pouze minulý výkon a 
historické informace, a že tento výkon a informace nejsou nezbytně ukazatelem budoucího výkonu.  
 
OCHRANA DAT 
 
Ujistěte se, že vaše příspěvky neobsahují jakékoli osobní údaje. Pokud nám poskytnete jakékoli osobní 
údaje, budeme s nimi nakládat v souladu se Zásadami ochrany soukromí, které je k dispozici na adrese 
www.pmi.com.  
 
ODPOVĚDNOST A PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI  
 
NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY POUŽÍVÁTE POUZE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. NAŠE STRÁNKY JSOU K 
DISPOZICI NA ZÁKLADĚ PRINCIPU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. JE-LI TO MOŽNÉ, 
MŮŽEME KDYKOLI OMEZIT VÁŠ PŘÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY NEBO DOSTUPNOST JAKÉKOLI JEJICH 
FUNKCIONALITY ČI ČÁSTI. VZDÁVÁME SE VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI 
PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJUJÍCÍ 
KVALITY A ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A JAKÝCHKOLI ZÁRUK, ŽE MATERIÁLY NA NAŠICH 
STRÁNKÁCH JE NEPORUŠUJÍ; ŽE PŘÍSTUP NA STRÁNKU BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZ CHYB; ŽE NAŠE 
STRÁNKY BUDOU BEZPEČNÉ ČI ŽE INFORMACE NA NAŠICH STRÁNKÁCH BUDOU ÚPLNÉ, PŘESNÉ ČI 
VČASNÉ.  
 
POKUD NA NÁS KDOKOLI VZNESE STÍŽNOST TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH AKTIVIT NEBO PŘÍSPĚVKŮ, ODŠKODNÍTE 
NÁS A ZBAVÍTE NÁS ODPOVĚDNOSTI VŮČI JAKÝMKOLI ŠKODÁM, ZTRÁTÁM A VÝDAJŮM JAKÉHOKOLI 
DRUHU (VČETNĚ ODŮVODNĚNÝCH PRÁVNÍCH POPLATKŮ A NÁKLADŮ) SPOJENÝCH S TOUTO STÍŽNOSTÍ.  
 
V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE, KTEROU PLATNÝ ZÁKON UMOŽŇUJE, ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE NEJSME 
ZODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, KÁRNÉ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY  
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VZTAHUJÍCÍ SE NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE STRÁNKY. 
TO ZAHRNUJE ŠKODY ZA CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, VADY, ZPOŽDĚNÍ, POČÍTAČOVÉ VIRY, VAŠI 
ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU DAT, NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP A POZMĚNĚNÍ VAŠICH PŘENOSŮ A DAT A JINÉ 
HMOTNÉ ČI NEHMOTNÉ ZTRÁTY. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ŠKODY 
NÁROKOVÁNY PODLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK, JAKO VÝSLEDEK NEDBALOSTI NEBO JINAK A DOKONCE I 
V PŘÍPADĚ, ŽE JSME MY NEBO NAŠI ZÁSTUPCI BYLI NEDBALÍ NEBO JSME BYLI UPOZORNĚNÍ NA 
MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD.  
 
PRÁVO A JURISDIKCE  
 
Na tato Pravidla a vaše používání našich stránek sociálních médií se vztahují zákony České republiky. 
Uznáváme, že můžete získat přístup k našim stránkám z jakékoli jurisdikce na světě a máme malou 
praktickou možnost takovému přístupu zabránit. Naše stránky však byly vytvořeny tak, aby splňovaly 
zákony České republiky. Podnikání vedené pobočkami společnosti Philip Morris International, Inc. 
probíhají v různých zemích na celém světě a jsou v souladu se zákony konkrétních jurisdikcí, ve kterých 
fungují. Pokud je jakýkoli materiál na našich stránkách nebo vaše používání našich stránek v rozporu se 
zákony místa, odkud na ně vstupujete, pak tyto stránky nejsou určeny pro vás a my vás žádáme, abyste 
je nepoužívali. Jste zodpovědní za to, abyste se informovali o zákonech ve vaší jurisdikci a dodržovali je.  
 
ZMĚNA TĚCHTO PRAVIDEL 
 
Tato Pravidla můžeme změnit, aniž bychom vás o tom informovali. Je vaší zodpovědností pravidelně 
kontrolovat, zda jsme v těchto Pravidlech neprovedli jakékoli změny. Pokud nadále používáte naše 
stránky sociálních médií po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Pravidel, znamená to, že tyto změny 
přijímáte. 
 


