
 

Vítejte na našich stránkách Philips pro sociální sítě!  
 
Společnost Philips poskytuje stránky Philips pro sociální sítě jako nástroj k  interakci se společností 

Philips a dalšími uživateli a jako formu poskytování informací o společnosti Philips, jejích výrobcích 

a propagačních akcích. Máte tedy možnost obracet se na společnost Philips a probírat naše výrobky, 

kampaně a naši společnost prostřednictvím těchto stránek Philips pro sociální sítě. Společnost Philips se 

bude všemožně snažit o poskytování přesného, aktuálního a úplného obsahu.  

 
 
Chceme vás nicméně požádat, abyste během interakce na stránkách Philips pro sociální sítě dbali na 
následující zásady:  

Komunikujte 
vhodným 
způsobem.  

Žádáme vás, abyste při zveřejňování svých komentářů komunikovali 
vhodným způsobem. Názory různých lidí se často liší, takže pokud s někým 
nesouhlasíte, vyjádřete prosím svůj nesouhlas s respektem.  
 
Vyhrazujeme si právo (avšak nebudeme mít žádnou povinnost) předem 
prohlížet, kontrolovat, označovat, filtrovat, upravovat, odmítat nebo 
odebírat jakýkoli nebo veškerý obsah ze stránek Philips pro sociální sítě, a to 
buď ručně nebo automaticky. 
 
Proto se tedy nevěnujte interakci takovým způsobem, který by byl: urážlivý, 

výhružný, neuctivý, obscénní, podvodný, útočný, pornografický, obtěžující, 

zahrnoval stalking, narušoval soukromí jiných osob, narušoval práva na 

duševní vlastnictví jiných osob, byl zavádějící, protiprávní nebo jinak 

odporoval veřejné etice. 
 
 

Při vzájemné 
komunikaci na 
našich 
stránkách pro 
sociální sítě 
buďte 
odpovědní. 

Žádáme vás, abyste neodesílali ani jiným způsobem neposkytovali obsah, 
který nevlastníte nebo který by mohl narušit práva ostatních. Patří sem 
narušení práv na duševní vlastnictví nebo práv na ochranu dat, případně jiný 
obsah, který porušuje jakékoli platné zákony a předpisy (včetně veškerých 

zákonů týkajících se vývozu dat nebo softwaru do Spojených států 

amerických či jiných dotčených zemí nebo vývozu dat či softwaru z nich).  
 
Chceme, abyste dodržovali všechny následující interakce, jejichž výčet ovšem 
není vyčerpávající: 
 

 Neodesílejte spam na stránkách Philips pro sociální sítě. 
 Nepoužívejte žádný skript, software ani jiná zařízení, která naruší 

normální funkci stránek Philips pro sociální sítě. 
 Neodesílejte ani nepřipojujte soubory obsahující viry, poškozené 

soubory ani jiný podobný software nebo programy, které mohou 

poškodit provoz počítače jiné osoby. 



 Nezapojujte se do žádných aktivit ani se nechovejte tak, že by to 
jakémukoli jinému uživateli bránilo v nerušeném používání stránek 

Philips pro sociální sítě. 
 Žádným způsobem nepoškozujte, nevypínejte ani se nepokoušejte 

získat neoprávněný přístup ke stránkám Philips pro sociální sítě 

prostřednictvím hackingu, spoofingu nebo jiných podobných 

prostředků. 
 Žádným způsobem nereprodukujte, nepublikujte, nekopírujte, 

nesdílejte, nevystavujte ani nevytvářejte odkazy na žádné údaje, které 

by poškozovaly značku Philips. 
 Během používání našich stránek nevyužívejte na stránkách Philips 

pro sociální sítě žádné jiné právo na duševní vlastnictví (např. logo, 

název značky, náš obsah), než je nutné. Veškeré jiné používání bez 

výslovného písemného souhlasu společnosti Philips je zakázáno. 
 Neodesílejte žádné důvěrné informace. 

 

Při vzájemné 
komunikaci na 
našich 
stránkách 
sociálních sítí 
se chovejte 
bezpečně. 

Při používání našich stránek Philips pro sociální sítě dbejte na opatrnost a 
nesdílejte své osobní údaje, například telefonní čísla a svou adresu bydliště. 
Diskuze na našich stránkách Philips pro sociální sítě si může přečíst každý a 
osobní údaje se na internetu mohou uchovávat velmi dlouho. Z tohoto 
důvodu se nevystavujte riziku ohrožení obtěžujícími nebo nežádoucími 
kontakty ze strany osob, s nimiž si žádný kontakt nepřejete. V některých 
případech můžeme vaše osobní údaje také odstranit, abychom chránili vaše 
soukromí.  
 
Při používání našich stránek Philips pro sociální sítě dbejte na opatrnost, 
pokud jste nezletilí. Nezapomínejte na to, že naše stránky nesmíte využívat 
k interakci bez souhlasu svých rodičů, pokud je vám méně než 13 let.  
 

Společnost 
Philips využívá 
vaše údaje 
v souladu se 
svými 
Zásadami 
ochrany 
osobních 
údajů. 

Souhlasíte s tím, že veškerý vámi zveřejněný obsah (obsah generovaný 

uživateli) a veškerá data uložená ve vašem profilu, k nimž máme přístup na 

stránkách Philips pro sociální sítě, může společnost Philips zpracovat a použít 

pro účely dané našimi legitimními obchodními záměry, které jsou uvedeny 

v našich dokumentech Závazná podniková pravidla pro údaje CSB a Zásady 

ochrany osobních údajů. 
 
Upozorňujeme, že společnost Philips může prohledávat své stránky Philips 
pro sociální sítě, a to buď sama nebo prostřednictvím třetích stran, a to za 
účelem nalezení relevantního a veřejně dostupného obsahu. Tento obsah 
můžeme využít k vylepšení našich výrobků nebo služeb a může také posloužit 
při řešení námětů nebo otázek ze strany spotřebitelů. 
 
Společnost Philips může nahlásit možné přestupky příslušným úřadům 

dohlížejícím na dodržování a vynucování zákona a bude s těmi úřady 

spolupracovat, mimo jiné odhalením vaší totožnosti těmto úřadům. 

Společnost Philips si vyhrazuje právo odhalit vaši totožnost třetí straně, 

která by tvrdila, že vámi odeslaný obsah na stránkách Philips pro sociální 

sítě porušuje její práva na duševní vlastnictví nebo práva na ochranu dat. 
 

http://www.philips.com/shared/assets/Investor_relations/pdf/businessprinciples/PhilipsPrivacyRulesCSBData.pdf
http://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html
http://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html


Udělujete 
společnosti 
Philips svolení 
vlastnit a 
komerčně 
využít váš 
obsah. 

Není-li uvedeno jinak, veškerá práva na duševní vlastnictví týkající se stránek 
Philips pro sociální sítě a jejich obsahu jsou vlastnictvím společnosti Philips.  
 
Pokud zveřejníte nebo odešlete obsah (zejména komentáře, recenze, 
hodnocení líbí se mi, obrázky, videa, sdílení, blogy, odkazy a živé relace) na 
stránkách Philips pro sociální sítě, případně je odešlete společnosti Philips e-
mailem nebo jinak, povolujete společnosti Philips, aby obsah znovu 
zveřejnila, použila, kopírovala nebo komerčně využila, a to ve všech 
případech bezplatně. Společnost Philips nebude vázána žádnou povinností 

důvěrnosti ohledně výše uvedeného obsahu. 
 

Dodržíte 
postup 
upozornění na 
odstranění, 
pokud narazíte 
na obsah 
narušující 
jakákoli práva. 

Společnost Philips spolupracuje s vlastníky práv na duševní vlastnictví a 

chrání jejich práva, a proto zavádí tento systém upozornění na odstranění: 
 

 V případě, že na stránkách Philips pro sociální sítě naleznete 
obsah, který by podle vás mohl narušovat práva na duševní 

vlastnictví, ať vaše nebo jiných osob, upozorněte nás na adrese 

philipscare@philips.com; 
 V e-mailu prosím uveďte údajně narušující obsah a vysvětlete, proč 

jste přesvědčeni, že obsah není autorizován držitelem autorských 

práv. 
 Společnost Philips záležitost prošetří a do 5 dnů vás bude 

kontaktovat s informacemi o svých zjištěních. 
 Pokud společnost Philips zjistí, že obsah narušuje její zásady 

týkající se autorských práv, bude obsah odstraněn ze stránek 

Philips pro sociální sítě, a to do 6 dnů ode dne, kdy společnost 

Philips poprvé obdržela upozornění. 
 

Vezměte na 
vědomí, že 
obsah na 
stránkách 
Philips pro 
sociální sítě 
nepředstavuje 
názory 
společnosti 
Philips. 

Mějte prosím na paměti, že komentáře a materiály uvedené na stránkách 
Philips pro sociální sítě nepředstavují stanoviska ani názory společnosti 
Philips.   
 

Část obsahu zobrazeného na stránkách naší komunity vytvořili a zveřejnili 
uživatelé sociálních sítí. I když můžeme kontrolovat, zda tento obsah 
odpovídá výše uvedeným zásadám, nemůžeme podpořit, schválit, zajistit 
přesnost a dokonce ani vyjádřit souhlas s obsahem od žádného uživatele. 
Z tohoto důvodu nelze na obsah spoléhat ve smyslu, že by pocházel od 
společnosti. 
 
 

Společnost 
Philips nebude 
volána 

Společnost Philips nebude odpovědná za žádnou ztrátu příjmů, ztrátu zisků, 
ztrátu kontraktů, ztrátu dat ani za žádné přímé nebo následné ztráty ani 
škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku nebo související s používáním 
(nebo nemožností používat) stránky Philips pro sociální sítě, nebo jakýkoli 
obsah přenášený prostřednictvím stránek Philips pro sociální sítě, ať by 

mailto:philipscare@philips.com


k odpovědnosti 
za žádné 
důsledky 
stránek Philips 
pro sociální 
sítě. 

příčinou takových škod byl přečin (například nedbalost), porušení smlouvy, 
záruky nebo by vznikly jiným způsobem. 
 
Souhlasíte s tím, že veškerý vámi poskytnutý obsah během používání stránek 
Philips pro sociální sítě bude přesný, správný a aktuální a že vy ponesete 
výhradní odpovědnost za tento obsah. 
 
Pokud odešlete nebo jinak poskytnete obsah stránkám Philips pro sociální 

sítě, zaručujete, že máte nárok a oprávnění tak učinit.  
 
Dodržíte tato pravidla společnosti Philips a odškodníte společnost Philips 

proti veškerým krokům učiněným v důsledku porušení jakékoli vaší 

povinnosti (například proti jakékoli ztrátě nebo škodě, kterou by společnost 

Philips nebo jakákoli jiná třetí strana mohla utrpět). 
 
Stránky Philips pro sociální sítě jsou nabízeny „tak, jak jsou“. Společnost 

Philips neposkytuje žádné záruky ohledně dostupnosti, přístupnosti, 

výkonnosti a funkčnosti stránek Philips pro sociální sítě. 
 

Pokud 
společnost 
Philips 
organizuje 
soutěže, 
propagační 
akce a sázky, 
mohou platit 
pravidla pro 
propagační 
akce. 

Společnost Philips na stránkách Philips pro sociální sítě pravidelně organizuje 
soutěže, propagační akce a sázky (dále pod souhrnným označením 
„propagační akce“). 
 
Každá propagační akce může mít další a specifická pravidla ohledně 
počátečního a koncového data propagační akce nebo registrace, přehledu 
cen (včetně hodnoty), počtu a dat losování nebo výběru vítězů, výběrového 
řízení a informací a komunikace s vítězi. Než se zúčastníte soutěží, 
propagačních akcí nebo sázek, vždy si tato pravidla propagační akce přečtěte 
a seznamte se s nimi. 
 

Společnost 
Philips může 
pravidla pro 
sociální sítě 
nebo stránky 
pro sociální sítě 
kdykoli změnit.  

Stránky Philips pro sociální sítě se neustále vyvíjejí a forma a povaha stránek 
pro sociální sítě je taková, že je společnost Philips může v průběhu času 
měnit, aniž by vás na to předem upozornila. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme 
právo občas měnit či doplňovat tato pravidla stránek Philips pro sociální sítě. 
Veškeré podstatné revize zveřejníme na našich stránkách Philips pro sociální 
sítě.  
 
Na našich stránkách Philips pro sociální sítě zveřejníme výrazné oznámení, 
abychom vás upozornili na veškeré významné změny pravidel stránek Philips 
pro sociální sítě, přičemž v horní části pravidel uvedeme, kdy došlo 
k poslední aktualizaci. Doporučujeme vám často kontrolovat podobu 
aktuální verze.  
 



 
Máte-li otázky, komentáře, stížnosti nebo chcete nahlásit problém, pak nás prosím kontaktujte 
soukromou zprávou nebo na e-mailem na philipscare@philips.com.  
 
Děkujeme! 
O společnosti Philips 
 
Stránky Philips pro sociální sítě vám poskytuje společnost:   

 

Koninklijke Philips N.V. 

  

High Tech Campus 5 

5656 AE Eindhoven 

Nizozemsko 

Zápis v obchodním rejstříku č. 17001910 

 

Nová pravidla stránek Philips pro sociální sítě budou platná od zveřejnění. 
Pokud s revidovanými pravidly nesouhlasíte, měli byste pozměnit své 
preference nebo zvážit ukončení používání stránek Philips pro sociální sítě. 
Pokud stránky i po zavedení změn nadále navštěvujete nebo využíváte naše 
služby, souhlasíte s přijetím revidovaného znění pravidel stránek Philips pro 
sociální sítě. 
 
Mějte prosím na paměti, že můžeme ukončit nebo změnit jakékoli ze stránek 
Philips pro sociální sítě bez předchozího upozornění a z jakýchkoli důvodů.  

Mějte na 
paměti 
všechna svá 
zákonná práva, 
která mohou 
platit. 

Tato pravidla společnosti Philips tvoří ucelenou právní dohodu mezi vámi 

a společností Philips. 
 
Souhlasíte, že vám společnost Philips smí na stránkách Philips pro sociální 

sítě zasílat e-maily nebo aktualizace či příspěvky.  
 
Stvrzujete a souhlasíte s tím, že každý člen skupiny společností, jichž je 

společnost Philips součástí, bude těžit z výhod těchto pravidel společnosti 

Philips v roli třetí strany a že tyto společnosti budou mít nárok přímo 

vynucovat a opírat se o jakékoli ustanovení pravidel společnosti Philips, 

které jim uděluje výhodu (nebo právo v jejich prospěch). Kromě těchto 

uvedených subjektů nebude žádná jiná osoba ani společnost těžit z výhod 

těchto pravidel společnosti Philips v roli třetí strany. 
 
Tato pravidla společnosti Philips a váš vztah se společností Philips v jejich 
rámci se řídí zákony Nizozemska. Vy a společnost Philips souhlasíte s  tím, 

že se podřídíte výhradní jurisdikci soudních dvorů v Amsterdamu 
v Nizozemsku, pokud jde o řešení jakékoli právní záležitosti vzniklé 

v důsledku vašeho používání stránek Philips pro sociální sítě. Společnost 
Philips si navíc zachovává právo uplatnit nárok v jakékoli jiné jurisdikci, 
podle vlastního uvážení. 
 

mailto:philipscare@philips.com

