McDonald's – Pravidla uveřejňování
1.

Tato Pravidla pro uveřejňování se vztahují na osoby resp. uživatele internetu, které se rozhodnou
použít webové stránky „Na rovinu“ umístěné na www.narovinu.mcdonalds.cz (dále označované jen
jako „Webové stránky“), jež provozuje společnost McDonald`s ČR spol. s r.o., se sídlem: Praha 5,
Řevnická 170/4, PSČ 155 21, IČ: 161 91 129, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 1901(dále označovaná jen jako „McDonald's“) (dál jen „Pravidla pro
uveřejňování“). Tyto Pravidla pro uveřejňování doplňují a upřesňují Všeobecné podmínky užívání
webových stránek www.mcdonalds.cz umístěné na http://www.mcdonalds.cz/cs/ochranaudaju.shtml (dále jen „všeobecné podmínky užívání“).

2.

Použitím těchto Webových stránek a zasláním své otázky, fotografie, obrázku, videa a/nebo
jiných materiálů nebo informací prostřednictvím těchto Webových stránek (každé z nich
dále označované jen jako „Poskytnutý materiál“) souhlasíte s tím, že se na Vás vztahují
podmínky těchto Pravidel pro uveřejňování a zavazujete se je plně dodržovat. Použitím
těchto Webových stránek zejména:
a)

Prohlašujete, že jste se před zahájením užívání Webových stránek důkladně seznámil
s těmito Podmínkami pro uveřejňování a všeobecnými podmínkami užívání (včetně
souhlasu se zpracováním osobních údajů), a že těmto podmínkám zcela rozumíte a
souhlasíte s nimi.

b)

Berete na vědomí, že Webové stránky obsahují především Poskytnuté materiály,
podklady a informace, které se týkají restaurací, produktů a provozu společnosti
McDonald's v České republice. Jako taková si společnost McDonald's vyhrazuje
právo filtrovat, omezit, odstranit nebo zakázat jakékoli Poskytnuté materiály, které
případně pocházejí od uživatelů mimo Českou republiku, neboť informace obsažené
na těchto Webových stránkách nemusí být použitelné nebo relevantní pro restaurace,
produkty a provoz společnosti McDonald's v jiných částech světa.

c)

Uveřejněním Poskytnutého materiálu souhlasíte s tím, že vámi Poskytnutý materiál
odpovídá níže uvedeným omezením (dále souhrnně označovaná jen jako „Omezení
vztahující se na poskytnuté materiály“). Ačkoli nemůžeme monitorovat každé
uveřejnění, vyhrazuje si společnost McDonald's právo dle svého uvážení
zablokovat, odstranit, pozměnit nebo jinak upravit jakékoli Poskytnuté materiály,
které nesplňují tato Omezení vztahující se na poskytnuté materiály nebo nejsou v
souladu s těmito Pravidly pro uveřejňování nebo všeobecnými podmínkami užívání.

d)

Prosím respektujte ostatní uživatele. To znamená, že jakékoli komentáře nebo jiné
materiály, které poskytujete, nesmí být nevhodné, hanlivé ani jinak urážlivé a nesmí
obsahovat, zobrazovat ani zahrnovat zejména nic z dále uvedeného: nadávky ani
jinak explicitní, sugestivní nebo urážlivé výrazy; násilné ani hanlivé popisy jakékoli
skupiny osob nebo jednotlivce, případně takové, které propagují obtěžování nebo
diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního
postižení, sexuální orientace nebo věku; obsah, který podporuje nebo přehlíží
jakoukoli nelegální, nevhodnou nebo riskantní aktivitu nebo chování, nebo jakýkoli
konkrétní politický cíl nebo poslání; jakýkoli jiný obsah, který je nebo by mohl být
považován za nepatřičný, nevhodný, neslušný, obscénní, urážlivý, nenávistný,
překroucený, hanlivý, pomlouvačný nebo urážlivý. McDonald's si vyhrazuje právo

rozhodnout o porušení tohoto závazku podle svého vlastního uvážení společnost, a
tento Vámi zaslaný obsah může být odstraněn bez uvedení důvodu a bez
předchozího upozornění.
e)

Společnost McDonald dodržuje zákony týkající se duševního vlastnictví, zejména
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon). Uveřejněním
a/nebo poskytnutím materiálu na tyto Webové stránky prohlašujete, že:
(i)

disponuje veškerými autorskými právy (zejména právem užití) k veškerým
materiálům obsažený ve vámi Poskytnutém materiálu, zejména včetně
ochranných známek a materiálu chráněného autorskými právy.

(ii)

jste autorem veškerých autorských děl, které na Webové stránky umístíte,
případně prohlašuje, že jste oprávněn s nimi volně disponovat. Bez
předchozího souhlasu vlastníka těchto materiálů neuveřejňujte ani
neposkytujte žádné materiály ve vlastnictví třetích osob.

(iii)Vámi Poskytnutý materiál neobsahuje (případně tento materiál nesmí bez svolení
obsahovat) materiály, v nichž jsou kromě Vás samotného uvedena jména,
portréty, fotografie, hlasy nebo jiné indicie identifikující jakoukoli osobu,
zejména včetně celebrit a/nebo jiných veřejných či soukromých osob, žijících
či zesnulých. Například:
o

Jste povinni získat souhlas od každé osoby, která vám pomohla vytvořit
vámi Poskytnutý materiál (např. od fotografů, autorů videozáznamu
atd.);

o

Jste povinni získat souhlas od každé identifikovatelné osoby (a jejího
rodiče/zákonného zástupce, pokud je tato osoba nezletilá), která se ve
vámi Poskytnutém materiálu objeví (upozornění: pokud se vám
nepodaří získat příslušný souhlas identifikovatelné osoby, která
vystupuje ve vámi Poskytnutém materiálu, pak musí být tvář takové
osoby rozmazána);

o

Bez předchozího souhlasu vlastníka takových materiálů nejste
oprávněni uveřejňovat, předkládat ani jinak používat (v jakýchkoli vámi
uveřejňovaných materiálech) obsah ani materiály, které jsou ve
vlastnictví jiných osob, včetně jakékoli hudby, log, ochranných známek
nebo jiných materiálů chráněných autorskými právy (např. fotografie,
obrázky, texty, texty písní, sochy, obrazy a jiná umělecká díla nebo
obrazy uveřejněné na webových stránkách, v televizi, ve filmech nebo v
jiných médiích).

f)

Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného platí, že pokud společnost
McDonald's považuje jakoukoliv část příspěvku nebo obrázek obsažený ve vámi
Poskytnutém materiálu za nevhodný, může místo něj dosadit obecnou ikonu a i
nadále využívat jiné části vámi Poskytnutého materiálu bez toho, že by si vyžádala
Váš souhlas nebo Vám zaslala oznámení o této skutečnosti.

g)

Aby se zabránilo opakování obsahu na Webových stránkách, v případech, kdy se
Vámi Poskytnutý materiál podobá otázce nebo komentáři, které již byly uveřejněny

a zodpovězeny, vyhrazuje si společnost McDonald's právo neuveřejnit vámi
Poskytnutý materiál a/nebo vás odkázat na místo, kde společnost McDonald's již
daný komentář nebo dotaz zodpověděla.
h)

Kromě práv, která případně udělujete v rámci své účasti na Twitteru/Facebooku/
Google+, tímto resp. odesláním Poskytovaného materiálu na Webový server
udělujete (a v případě, že jste nezletilou osobou, pak tak činí váš rodič/zákonný
zástupce) společnosti McDonald's
(i)

bezplatnou nevýhradní licenci k užití Poskytovaného materiálu (v jakémkoli
formátu či na jakémkoli nosiči) všemi způsoby, zejména k umístění
Poskytovaného materiálu na Webový server, uveřejňování, vystavování,
reprodukování, úpravám, editacím a k dalším reklamním, propagačním a
marketingovým účelům McDonald's; a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje
neomezený rozsah územní, množstevní a časový). McDonald's s není
povinný tuto licenci využít a je oprávněn upravit Poskytnuté materiály pro své
potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. V případě, že je ve
smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání s Poskytnutými
materiály (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla
apod.) potřebný souhlas autora, má se za to, že byl tento souhlas výslovně
udělen odesláním Poskytnutých materiálů prostřednictvím Webového serveru.
McDonald's je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na
základě vlastního rozhodnutí. Odesláním Poskytnutých materiálů
prostřednictvím Webového serveru výslovně prohlašuje, že jste oprávněný
jako autor Poskytnutých materiálů uvedené souhlasy udělit.

(ii)

vzdáváte se všech morálních práv na vámi Poskytnuté materiály a ve vztahu k
nim ve prospěch společnosti McDonald's. To zahrnuje právo jakkoli použít
jakékoli nápady, které nám poskytnete (včetně nápadů souvisejících s našimi
produkty nebo reklamními kampaněmi), a to bez jakéhokoli závazku vůči
vám.

i)

Jakékoli Poskytnuté materiály, u nichž se má za to, že obsahují reklamu, „spam“
nebo obsah nevyžádané pošty, případně odkazy na jiné webové stránky, společnost
McDonald's odstraní podle svého vlastního rozhodnutí.

j)

Mějte prosím na paměti, že tyto Webové stránky jsou veřejné. Kvůli vlastní
bezpečnosti prosím neuveřejňujte ani neposkytujte žádné osobní informace o sobě
ani o třetích osobách (např. jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo
čísla SPZ).

k)

Tímto vyjadřujete svůj souhlas s tím, že zprošťujete společnost McDonald's, její
spřízněné osoby a provozovatele franšíz a jejich příslušné zástupce, zaměstnance,
funkcionáře, nástupce a postupníky odpovědnosti a přebíráte za ně odpovědnost ve
vztahu k veškerým nárokům vyplývajícím z materiálů, které jste uveřejnili a/nebo
poskytli, zejména včetně nároků vyplývajících z reklamních práv, pomluvy, narušení
soukromí, porušení autorského práva, porušení ochranné známky nebo jakéhokoli
jiného důvodu pro podání žaloby souvisejícího s duševním vlastnictvím.

l)

Tímto prohlašujete, že bude používat Webový server pouze k účelu, k němuž je
určen, tedy k účelu zasílání svých dotazů McDonald's.

m)

Tímto prohlašujete, že nebude užívat Webový server v rozporu s těmito Podmínkami
uveřejnění a všeobecnými podmínkami užití, nebude se v souvislosti s užíváním
Webového serveru dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání - či
jednání, které by bylo v rozporu s platnými zákony České republiky,

n)

Tímto prohlašujete, že nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo plnění
účelu Webového serveru či samotnou funkčnost Webového serveru (nebo jakékoliv
sítě a servery provozované McDonald's), nebude používat Webový server ke
komerčním účelům, nebude Webový server používat k žádným aktivitám, které jsou
nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, jakož i obecně
uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

o)

Tímto prohlašujete, že nebude upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat nebo
prodávat jakékoliv informace, produkty získané prostřednictvím Webového serveru
ani z nich vytvářet odvozená díla.

V případě, že vyjde najevo, jste svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či
osobnostní práva, jste za takovéto porušení plně odpovědný. S ohledem na uvedené jste v případě
porušení podmínek v těchto Pravidlech uveřejnění stanovených (zejména licenčních) povinen
McDonald's uhradit jakoukoli škodu tímto vzniklou.
Připomínky nebo názory vyjádřené na Webových stránkách jsou pouze připomínkami nebo
názory těch osob, které je vyjádřily. Názory vyjádřené na těchto Webových stránkách
nepředstavují ani neodrážejí názory společnosti McDonald's, jejího vedení, provozovatelů jejích
franšíz ani jejich zaměstnanců. Společnost McDonald's nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k
připomínkám/materiálům uveřejněným přispěvateli na Webových stránkách, a jakékoli takové
odpovědnosti se výslovně zříká.
McDonald's si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení (a bez nutnosti o tomto Vás předem
informovat) pozastavit nebo omezit poskytování služeb Webového serveru či jakkoli změnit
způsob poskytování jakýchkoliv služeb Webového serveru, bez nutnosti o tomto předem
informovat uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu konkrétního
uživatele nebo všech uživatelů.
McDonald's si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti Vás o tomto předem
informovat ukončit provoz Webového serveru.
Pokud si kdykoli přejete požádat společnost McDonald's, aby odstranila jakékoli materiály, které
jste poskytli, pošlete prosím žádost o jejich odstranění na e-mailovou adresu
narovinu@mcdonalds.cz a jednoznačně specifikujte obsah, o jehož odstranění žádáte.
Upozorňujeme, že Vás možná budeme muset kontaktovat kvůli dalším informacím souvisejícím s
tímto odstraněním obsahu a že podáním žádosti o odstranění zmocňujete společnost McDonald's
k tomu, aby vás ohledně této žádosti kontaktovala na e-mailové adrese, z níž byla vaše žádost

odeslána. Společnost McDonald's vynaloží přiměřené úsilí, aby vyhověla jakékoli žádosti o
odstranění do deseti (10) pracovních dnů od obdržení příslušné žádosti.

