
 

Pravidlá používania stránky  

 

Našu Facebookovú stránku sme vytvorili s cieľom posilniť povedomie o tom, kto sme, čo robíme, a čo 

znamená pracovať v našej spoločnosti. Stránka nebola vytvorená za účelom  predaja, reklamy alebo 

propagácie našich výrobkov, značiek alebo cenných papierov. Cieľom pravidiel používania stránky 

("Pravidlá") je zabezpečiť, aby na našich sociálnych médiách prebiehala zmysluplná, konštruktívna a 

transparentná diskusia. V súčasnej dobe je spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. . prítomná len na 

Facebooku. Ak používate naše Facebookové stránky, súhlasíte, že budete dodržiavať tieto Pravidlá. Tiež 

súhlasíte, že dodržíte akékoľvek ďalšie platné podmienky používania tejto platformy (napr. Podmienky 

pre používanie služby Facebook). Naše stránky nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov a všetky 

príspevky môžu uverejňovať len osoby, ktorým je 18 rokov, alebo sú staršie.  

 

VAŠE PRÍSPEVKY  

Ste zodpovední za všetky príspevky a obsah, ktorý na našich stránkach uverejníte. Nezaväzujeme sa, že 

na každý príspevok odpovieme. Očakávame, že všetky príspevky budú zdvorilé a budú sa vzťahovať k 

téme, o ktorej sa diskutuje. Vaše príspevky tiež nesmú:  

• byť nevhodné, urážlivé, potupné, ohováračské, rasistické, nenávistné, obscénne, homofóbne, 

poburujúce alebo nesúvisiace s témou, o ktorej sa diskutuje;  

• byť neslušné, sexuálne alebo pornografické;  

• byť nesprávne, nepresné, zavádzajúce alebo založené na fámach;  

• byť nadmerne opakujúce sa alebo predstavujúce "spam";  

• byť ohrozujúce;  

• byť nezákonné;  

• odhaľovať osobné informácie o akejkoľvek inej osobe;  

• porušovať duševné vlastníctvo akejkoľvek tretej strany (napr. autorské právo, práva k databázam, 

obchodné tajomstvo, dôverné informácie alebo práva k ochranným známkam);  

• napodobňovať akúkoľvek inú osobu;  

• ponúkať na predaj alebo vyžadovať ponuku akýchkoľvek cenných papierov spoločnosti Philip Morris 

International Inc. alebo jej pridružených spoločností;  

• robiť reklamu, propagovať, uvádzať na trh alebo schvaľovať naše výrobky alebo značky; alebo  

• robiť reklamu, propagovať, uvádzať na trh alebo schvaľovať akúkoľvek tretiu stranu alebo tovar, 

služby či značky akejkoľvek tretej strany. Tiež máme právo odtajniť vašu identitu akejkoľvek tretej 

strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek obsah, ktorý ste uverejnili alebo nahrali na naše sociálne médiá, 

porušuje akýkoľvek platný zákon, jej duševné vlastníctvo alebo jej právo na súkromie. Názory, ktoré na 

našich stránkach sociálnych médií vyjadria iní užívatelia, nie sú našimi názormi ani hodnotami. 



 

MODEROVANIE DISKUSIE  

Naše stránky sledujeme, aby sme zaistili, že príspevky sú relevantné a zodpovedajú týmto Pravidlám. K 

dispozícii sme na našich stránkach vo všedné dni medzi 10 a 18 hodinou. Môžeme (na základe nášho 

výhradného uváženia) zabrániť uverejneniu akéhokoľvek príspevku na našich stránkach, ak si myslíme, 

že príspevok nie je v súlade s týmito Pravidlami alebo konkrétnymi platnými podmienkami použitia 

danej platformy. Nie sme povinní vás o tomto rozhodnutí informovať. Jedno alebo viac porušení týchto 

Pravidiel alebo akýchkoľvek iných platných konkrétnych podmienok použitia danej platformy môže 

mať za následok, že Vám bude zablokovaný prístup na naše stránky. Zablokovanie prístupu je na našom 

výhradnom uvážení. 

OTÁZKY K ZÁKAZNICKEJ PODPORE 

Naše sociálne médiá nevyužívame k odpovediam na otázky týkajúce sa zákazníckej podpory. Viac 

informácií o tom, ako zaslať otázky týkajúce sa zákazníckej podpory nájdete na stránke 

https://www.facebook.com/iqos.sk/. 

 

NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY 

Nezaručujeme, že obsah, ktorý sprístupňujeme na našich facebookových stránkach, je úplne presný, 

úplný ani aktuálny. Obsah je poskytovaný len pre všeobecnejšie informovanie, nemožno sa naň 

spoliehať a nemožno ho používať ako základ pre prijatie závažných rozhodnutí bez zistenia 

primárnych alebo presnejších, ucelenejších a aktuálnejších zdrojov informácií. Ak sa spoliehate na 

obsah našich stránok, robíte tak na vlastné riziko. Naše stránky môžu obsahovať historické informácie. 

Historické informácie nemusia byť aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. 

 

Akékoľvek "sledovanie", "to sa mi páči" "alebo podobné označenie, ktoré urobíme, sa nesmie 

považovať za akýkoľvek náš súhlas. 

 

Aj keď máme svoje oficiálne stránky na externých platformách, neznamená to, že tieto platformy 

podporujeme alebo že sme zodpovední za ich produkty alebo služby. 

 

Ak sa k externým platformám pripojíte, robíte tak na svoje vlastné riziko a my nie sme zodpovední za 

akékoľvek straty alebo iné škody, ktoré utrpíte v súvislosti s ich používaním. 

 

Obsah, ktorý uverejňujeme na našich stránkach, môžete zdieľať za predpokladu, že ho nezmeníte. 



 

NAŠA ŠTRUKTÚRA 

Facebookové stránky Philip Morris Slovakia s.r.o.  obsluhuje tím Oddelenie vonkajších vzťahov 

spoločnosti. Výrazy "Philip Morris International", "PMI", "pobočky PMI", "my", "nám" či "naše" 

odkazujú podľa príslušného kontextu na spoločnosť Philip Morris International, Inc., alebo na jednu 

alebo viac pobočiek. 

 

SŤAŽNOSTI 

Ak chcete podať sťažnosť na akýkoľvek príspevok uverejnený na našich facebookových stránkach, 

obráťte sa na náš tím Oddelenia vonkajších vzťahov na adrese philipmorris.sk@pmi.com. Keď 

zasielate sťažnosť, uveďte dôvod svojej sťažnosti a miesto, kde je príspevok, na ktorý sa sťažujete, 

umiestnený. Pred vybavením sťažností si od vás môžeme vyžiadať ďalšie informácie. Potom 

príspevok skontrolujeme a rozhodneme, či je v súlade s týmito Pravidlami. 

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva ostatných a očakávame od vás to isté. Ste zodpovedný za 

to, že všetok obsah, ktorý uverejníte na našich facebookových stránkach, je vaše vlastné originálne 

dielo, alebo ak sa naň vzťahujú práva duševného vlastníctva tretej strany, zaručujete, že vlastník 

obsahu vám udelil povolenie použiť obsah v súlade so spôsobom a účelom vášho použitia. 

Je prísne zakázané používať naše Facebookové stránky pre distribúciu nezákonných kópií materiálov 

chránených autorskými právami. 

Opakované porušenie práv duševného vlastníctva tretej strany môže viesť k zákazu či zablokovaniu 

vášho účtu na našich stránkach. K tomuto kroku môžeme pristúpiť na základe vlastného uváženia. 

Akékoľvek naše jednanie či zdržanie sa jednania nemožno považovať za akékoľvek schválenie nároku 

súvisiaceho s porušením práv duševného vlastníctva. 

Vezmite, prosím, na vedomie, že uverejnením vášho príspevku na našich facebookových stránkach 

udeľujete PMI nevýhradné, celosvetové, prenosné a bez poplatkov práva s možnosťou udelenia 

licencie pre voľné použitie, zobrazenie, skopírovanie, úpravu, zmenu, opätovné publikovanie, 

opätovnú distribúciu alebo iné použitie vášho príspevku akýmkoľvek spôsobom podľa nášho 

rozhodnutia (pre komerčné či nekomerčné účely), v akomkoľvek médiu alebo prostredníctvom 

akéhokoľvek spôsobu distribúcie. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili, že nám toto právo môžete 

udeliť. 

Ak si myslíte, že akékoľvek dielo na našich stránkach bolo skopírované spôsobom, ktorý znamená 

porušenie práv duševného vlastníctva, obráťte sa na náš tím Oddelenie vonkajších vzťahov spoločnosti 

na adrese philipmorris.sk@pmi.com. 

ODKAZY 

Naše Facebookové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky. Niektoré môžeme prevádzkovať 

my, niektoré môžu byť prevádzkované tretími stranami. Tieto odkazy vám poskytujeme pre vaše 

pohodlie ako ďalší spôsob prístupu k informáciám, ktoré tieto stránky obsahujú. Nemusíme 

nevyhnutne kontrolovať všetky informácie na iných stránkach a nie sme zodpovední za obsah 



akýchkoľvek iných stránok alebo za akékoľvek výrobky alebo služby, ktoré môžu byť 

prostredníctvom týchto stránok ponúkané. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, 

ktoré môžu vzniknúť pri ich používaní. Stránky tretích strán môžu obsahovať informácie, s ktorými 

nesúhlasíme. Uvedenie odkazov na iné stránky nemožno považovať za schválenie obsahu týchto 

stránok. Pre používanie akýchkoľvek odkazovaných stránok môžu platiť iné podmienky. Chápete, že 

všetky tieto informácie (napr. dátové súbory, písaný text, počítačový softvér, hudba, audio súbory 

alebo iné zvuky, fotografie, videá alebo iné obrázky), ku ktorým môžete mať vďaka prepojeniam na 

iné stránky prístup, sú vo výhradnej zodpovednosti osoby, ktorá je pôvodcom tohto obsahu. 

CENNÉ PAPIERE SPOLOČNOSTI PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. A JEJ 

PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ  

Prostredníctvom našich facebookových stránok neposkytujeme investičné rady a informácie 

a materiály dostupné na týchto stránkach nemôžu byť považované za ponuku na predaj alebo žiadosť o 

ponuku na kúpu akýchkoľvek cenných papierov spoločnosti Philip Morris International Inc. alebo jej 

pridružených spoločnosti. Ak sa rozhodnete použiť akékoľvek informácie alebo materiál dostupný na 

týchto stránkach pre vyhodnotenie, či nakúpiť či predať cenné papiere spoločnosti Philip Morris 

International Inc. alebo jej pridruženej spoločnosti, uvedomte si prosím, že informácie a materiály 

všeobecne odráža iba minulý výkon a historické informácie, a že tento výkon a informácie nie sú 

nevyhnutne ukazovateľom budúceho výkonu. 

OCHRANA DÁT 

Uistite sa, že vaše príspevky neobsahujú akékoľvek osobné údaje. Ak nám poskytnete akékoľvek 

osobné údaje, budeme s nimi nakladať v súlade so PMI Zásadami ochrany súkromia, ktoré sú k 

dispozícii na adrese www.pmi.com. 

ZODPOVEDNOSŤ A ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI 

NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY POUŽÍVATE LEN NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. NAŠE 

STRÁNKY SÚ K DISPOZÍCII NA ZÁKLADE PRINCÍPU "AKO STOJA A LEŽIA" A "AKO SÚ K 

DISPOZÍCII". AK JE TO MOŽNÉ, MÔŽEME KEDYKOĽVEK OBMEDZIŤ VÁŠ PRÍSTUP NA 

NAŠE STRÁNKY ALEBO DOSTUPNOSŤ AKEJKOĽVEK ICH FUNKCIONALITY ČI ČASTI. 

VZDÁVAME SA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO 

PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, 

SPOKOJNOSTI KVALITY A VHODNOSTI PRE URČITÉ POUŽITIE A AKÝCHKOĽVEK 

ZÁRUK, ŽE MATERIÁLY NA NAŠICH STRÁNKACH ICH NEPORUŠUJÚ; ŽE PRÍSTUP NA 

STRÁNKU BUDE NEPRERUŠENÝ ALEBO BEZ CHÝB; ŽE NAŠE STRÁNKY BUDÚ 

BEZPEČNÉ, ŽE INFORMÁCIE NA NAŠICH STRÁNKACH BUDÚ ÚPLNÉ, PRESNÉ ČI 

VČASNÉ. 

AK NA NÁS KTOKOĽVEK VZNESIE SŤAŽNOSŤ TÝKAJÚCU SA VAŠICH AKTIVIT ALEBO 

PRÍSPEVKOV, ODŠKODNÍTE NÁS A ZBAVÍTE NÁS ZODPOVEDNOSTI VOČI 

AKÝMKOĽVEK ŠKODÁM, STRATÁM A VÝDAVKOM AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE 

ODÔVODNENÝCH PRÁVNYCH POPLATKOV A NÁKLADOV) SPOJENÝCH S TOUTO 

SŤAŽNOSŤOU. 

V NAJVYŠŠEJ MOŽNEJ MIERE, KTORÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY UMOŽŇUJÚ, 

ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, 

ZLÁŠTNE, NÁHODNÉ, KÁRNE ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VZTAHUJÍCE SA ALEBO 



VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ NAŠE 

STRÁNKY.TO ZAHŔŇA ŠKODY ZA CHYBY, OPOMENUTIA, PRERUŠENIA, ZÁVADY, 

ONESKORENIA, POČÍTAČOVÉ VÍRUSY, VAŠU STRATU ZISKU, STRATU DÁT, 

NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP A POZMENENIE VAŠICH PRENOSOV A DÁT A INÉ HMOTNÉ ČI 

NEHMOTNÉ STRATY. TOTO OBMEDZENIE PLATÍ BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ ŠKODY 

NÁROKOVÁNÉ PODĽA ZMLUVNÝCH PODMIENOK, AKO VÝSLEDOK NEDBALOSTI 

ALEBO INAK A DOKONCA AJ V PRÍPADE, ŽE SME MY ALEBO NAŠI ZÁSTUPCOVIA BOLI 

NEDBALÍ ALEBO SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOST TÝCHTO ŠKÔD. 

PRÁVO A JURISDIKCIA 

Na tieto Pravidlá a vaše používanie našich stránok sociálnych médií sa vzťahujú zákony Slovenskej 

republiky. Uznávame, že môžete získať prístup k našim stránkam z akejkoľvek jurisdikcie na svete a 

máme malú praktickú možnosť takémuto prístupu zabrániť. Naše stránky však boli vytvorené tak, aby 

spĺňali zákony Slovenskej republiky. Podnikanie vedené pobočkami spoločnosti Philip Morris 

International, Inc. prebiehajú v rôznych krajinách na celom svete a sú v súlade so zákonmi 

konkrétnych jurisdikcií, v ktorých fungujú. Ak je akýkoľvek materiál na našich stránkach alebo vaše 

používanie našich stránok v rozpore so zákonmi miesta, odkiaľ na ne vstupujete, potom tieto stránky 

nie sú určené pre vás a my vás žiadame, aby ste ich nepoužívali. Ste zodpovední za to, aby ste sa 

informovali o zákonoch platných vo vašej jurisdikcii a dodržiavali ich. 

ZMENA TÝCHTO PRAVIDEL 

Tieto Pravidlá môžeme zmeniť, bez toho aby sme vás o tom informovali. Je vašou zodpovednosťou 

pravidelne kontrolovať, či sme v týchto Pravidlách nevykonali akékoľvek zmeny. Pokiaľ naďalej 

používate naše stránky sociálnych médií po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Pravidiel, znamená 

to, že tieto zmeny prijímate. 


