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PODMIENKY POUŽÍVANIA ELBREED
Definície
„ELBREED“ (ELectronic BREEDing system) znamená označenie pre elektronický chovateľský systém,
ktorý prevádzkuje Slovenský klub chovateľov ridgebackov (SKCHR), so sídlom: Slovenský poľovnícky
zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, IČO: 31962998, DIČ: 2021544525, občianske združenie (ďalej
ako „Prevádzkovateľ“) na https://www.elbreed.skchr.sk.
„Užívateľ“ je každý registrovaný používateľ systému ELBREED. Užívateľom sa môže stať len člen SKCHR
alebo chovateľ, nečlen SKCHR, ktorému SKCHR poskytuje chovateľský servis na základe platnej Zmluvy
o poskytovaní chovateľského servisu.
„Užívateľský účet“ v aplikácii ELBREED vytvára každému užívateľovi Prevádzkovateľ na základe
existencie zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, za ktorý je považované členstvo
v SKCHR alebo uzavretá Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu.
„Administrátor“ je správca ELBREED, ktorý kontroluje zadávané Informácie, spravuje ich, vykonáva
chovateľský servis na základe žiadostí Užívateľov zadaných v systéme ELBREED a uverejňuje obsah
v dohodnutom rozsahu.
„Informácie“ znamenajú údaje, fakty a informácie o Užívateľoch, ich psoch, vrhoch a odchovoch,
vrátane činností Administrátora lokality ELBREED a osôb, ktoré prichádzajú so systémom ELBREED do
styku pri zabezpečení jeho funkčnosti.
„Obsah“ znamená čokoľvek, čo Užívatelia poskytujú elektronickej platforme ELBREED a čokoľvek, čo
ELBREED poskytuje Užívateľom a uverejňuje.
„Údaje“, „užívateľské údaje“ alebo „údaje užívateľa“ znamená všetky údaje, vrátane obsahu a
informácií, ktoré môže Užívateľ alebo Administrátor získať z lokality ELBREED alebo nahrať na lokalitu
ELBREED prostredníctvom jeho elektronickej platformy.
„Osobné údaje“ sú najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, mailová adresa,
telefónne číslo (mobilné, pevná sieť) Užívateľa.
„Webové rozhranie“ znamená webovú lokalitu, ktorej účelom je registrácia a spravovanie účtov
Užívateľov. Webová lokalita zhromažďuje informácie prostredníctvom zabezpečeného
hypertextového prenosového protokolu (skr. HTTPS).

1. Úvodné ustanovenia
1.1

1.2

1.3

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov pri používaní elektronickej platformy ELBREED
sa riadia platnými právnymi predpismi a týmito podmienkami používania elektronickej
platformy ELBREED (ďalej len „Podmienky používania“).
SKCHR ponúka systém ELBREED, vrátane všetkých informácií a nástrojov, ktoré sú v ňom k
dispozícii pre používanie Užívateľom, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok
a upozornení tu uvedených.
Užívateľ je povinný prečítať si tieto Podmienky používania pred zaregistrovaním sa a vstupom
do ELBREED. Vstupom a používaním ELBREED bez výhrad potvrdzuje, že čítal, pochopil a súhlasí
s týmito Podmienkami používania.
1

Verzia 1.0

júl 2020

1.4
1.5

Ak Užívateľ s Podmienkami používania nesúhlasí, vstup do ELBREED mu nie je umožnený.
Aktuálne
znenie
Podmienok
používania
je
prístupné
nepretržite
na
https://www.elbreed.skchr.sk
1.6 Používanie ELBREED je bezplatné. Služby chovateľského servisu sú spoplatnené v zmysle cenníka
úhrad a poplatkov v SKCHR, schváleného členskou schôdzou SKCHR. Aktuálna výška úhrad
a poplatkov v SKCHR je zverejnená na: https://skchr.sk/poplatky
1.7 Poskytovateľ Užívateľa o spoplatnených službách v rámci systému ELBREED informuje vždy pred
odoslaním spoplatnenej žiadosti oznamom: „Odoslať s povinnosťou platby“.
1.8 Užívateľská príručka s názvom „Návod na používanie ELBREED“ je zverejnená na
https://www.elbreed.skchr.sk. Užívateľ je povinný užívať ELBREED iba v súlade s Užívateľskou
príručkou.
1.9 Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť Užívateľovi prístup k ELBREED, podľa vlastného
uváženia v prípade porušenia týchto Podmienok používania alebo legislatívy zo strany Užívateľa.
1.10 Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť Užívateľovi prístup k vyšším funkciám ELBREED, podľa
vlastného uváženia v prípade nesplnenia podmienok uvedených vo Webovom rozhraní alebo
Užívateľskej príručke.
1.11 Prevádzkovateľ vytvoril a dodržiava pri ochrane súkromia a spracúvaní osobných údajov
Dotknutých osôb využívajúcich ELBREED dokument „Zásady ochrany súkromia a spracúvania
osobných údajov v programovej aplikácii ELBREED“, ktorý je nepretržite zverejnený na
https://www.elbreed.skchr.sk

2. Zdieľanie Obsahu a Informácií
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za zverejňované Informácie, Údaje, Obsah a fotografie.
Užívateľ sa zaväzuje zverejňovať len Informácie, Údaje, Obsah a fotografie, ktoré:
a) sú pravdivé, vrátane skenov a fotokópií originálnych dokladov, napr. rodokmeň, výsledky
zdravotných testov, diplomy šampionátov a pod.
b) neporušujú majetkové práva tretích osôb, najmä autorské, práva ochranných známok,
domén a pod.
c) nezobrazujú alebo neidentifikujú tretie osoby bez ich predchádzajúceho písomného
súhlasu, alebo sprístupňujú ich osobné údaje alebo príslušnosť k nejakej organizácii
národnosti, rase alebo pohlaviu.
Prevádzkovateľ je oprávnený Informácie, Údaje, Obsah a fotografie nerešpektujúce bod 2.2 z
ELBREED odstrániť, zabrániť Užívateľovi takýto Obsah zverejniť a taktiež zrušiť účet pre
Užívateľa, ktorý takýto Obsah zverejnil a to bez náhrady v prospech Užívateľa. Zodpovednosť za
škodu Užívateľa voči Poskytovateľovi zostáva zachovaná v plnom rozsahu.
Zverejnením Obsahu, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, napr. fotografií,
špecificky súhlasíte, že poskytujete Prevádzkovateľovi alebo jemu určenej tretej osobe
nevýhradnú, prenositeľnú, ďalej licencovateľnú, bezodplatnú, celosvetovú licenciu na použitie
akéhokoľvek Obsahu, ktorý je predmetom duševného vlastníctva a ktorý uverejňujete na
ELBREED alebo v spojitosti s ním (ďalej „Licencia pre Prevádzkovateľa“). Platnosť tejto Licencie
pre Prevádzkovateľa, skončí odstránením daného Obsahu.
Súhlasom s týmito Podmienkami používania, súhlasíte, že Prevádzkovateľ môže bezodplatne
používať Vaše meno, meno Vášho psa/suky, fotografie, Obsah a Informácie v spojitosti s
nekomerčným obsahom, ktorý ELBREED ponúka alebo rozširuje a zároveň ich poskytnúť tretej
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osobe za tým istým účelom, vrátane vedenia, spracovávania a uchovávania databázy
rodokmeňov a zdravotných informácií o Vašom psovi/suke.

3. Bezpečnosť
Robíme všetko pre to, aby bol ELBREED bezpečný, no bezpečnosť nemôžeme garantovať. Na udržanie
bezpečnosti ELBREED je nevyhnutná Vaša súčinnosť, z čoho pre Vás vyplývajú tieto záväzky:
3.1 Nepoužívať ELBREED:
a) na získanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom;
b) k zasahovaniu do práv tretej osoby pri používaní ELBREED;
c) k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ale nielen týkajúcich sa
používania verejných telekomunikačných sietí;
d) k zasahovaniu alebo prerušeniu siete alebo webových stránok;
e) k tvorbe, prenosu alebo ukladaniu elektronických kópií materiálov chránených právami
duševného vlastníctva vrátane autorských práv, bez povolenia vlastníka;
f) k porušovaniu zákona, ani k jeho obchádzaniu;
g) k porušovaniu Chovateľského a bonitačného poriadku SKCHR, Stanov SKCHR a ostatných
interných predpisov SKCHR.
3.2 Nezhromažďovať Obsah a Informácie Užívateľov a Prevádzkovateľa, či inak využívať ELBREED
prostredníctvom automatizovaných prostriedkov (napr. zberné roboty, pavúky či scrapery).
3.3 Nezasahovať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa do Obsahu
ELBREED.
3.4 Nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do bezpečnosti ELBREED. Nenahrávať vírusy ani iné
škodlivé kódy.
3.5 Nevykonať nič, čo by mohlo narušiť funkčnosť/ dostupnosť ELBREED.
3.6 Nezasahovať iným Užívateľom do používania ELBREED.
3.7 Nezhromažďovať, nekopírovať, nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám akýkoľvek Obsah
a Informácie dostupné na ELBREED.
3.8 Nenapomáhať a ani nepodporovať žiadnu z uvedených aktivít v zmysle bodov 3.1 až 3.7.

4. Podmienky používania účtu na ELBREED
V súvislosti s používaním účtu Užívateľa platia pre Vás nasledovné obmedzenia:
4.1 Neprezradiť nikomu vaše heslo alebo váš tajný kľúč, neumožniť nikomu inému prístup k Vášmu
účtu, ani žiadnym iným spôsobom neohroziť bezpečnosť Vášho účtu.
4.2 Nesprístupniť Váš účet (vrátane stránok či aplikácií, ktorých ste správcom) nikomu inému bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
4.3 Neuvádzať v ELBREED žiadne falošné osobné ani iné informácie.
4.4 Kontrolovať správnosť a aktuálnosť vašich kontaktných informácií.

5. Ochrana autorských práv
5.1.

5.2.

ELBREED vrátane svojho Obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochranných známok, domén, všetkých
vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho Obsah, je chránený podľa príslušných
právnych predpisov v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práva na
ochranu obchodných mien a ochranných známok.
Prevádzkovateľ vyhlasuje a Užívateľ používaním ELBREED výslovne berie na vedomie, že
Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom práv duševného vlastníctva k Obsahu ELBREED, a
3

Verzia 1.0

5.3.

5.4.

júl 2020

predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas, na akékoľvek použitie Obsahu ELBREED v súlade so
zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej ako "Autorský zákon").
Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi bezodplatne, nevýhradnú licenciu využívať Obsah
ELBREED, výlučne pre osobnú potrebu Užívateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie
Obsahu ELBREED (ako celku alebo jednotlivých častí, napr. článkov, úryvkov, štatistík atď.), si
vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.
Nesmiete upravovať, vytvárať odvodené diela, dekompilovať ani sa inak pokúšať odhaliť náš
zdrojový kód, pokiaľ to nemáte výslovne povolené na základe licencie typu open source alebo
Vám neposkytneme výslovné písomné povolenie.

6. Limitácia zodpovednosti za škodu Prevádzkovateľa
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a
zabezpečenia ELBREED.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť nedostupnosti ELBREED z nasledovných dôvodov:
a) v prípade výpadku internetovej konektivity u Prevádzkovateľa a/alebo u samotného
Užívateľa,
b) v prípade nedodania informácií od zdrojov Prevádzkovateľa,
c) v prípade výpadku v dátovom centre Prevádzkovateľa,
d) v prípade výpadku hardvéru Užívateľa.
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania
ELBREED v rozpore s právnymi predpismi a/alebo týmito Podmienkami používania alebo
neschopnosti alebo nemožnosti používať ELBREED.
Prevádzkovateľ, vrátane Správnej rady klubu a subdodávateľov nie je zodpovedný za akékoľvek
priame, nepriame, náhodné alebo následné škody, alebo akékoľvek iné poškodenie či stratu
(vrátane ušlého zisku a stratu dát), náklady, výdavky a platby spojené s použitím alebo
neschopnosťou používať ELBREED alebo z dôvodu akéhokoľvek zlyhania, omylu, alebo poruchy
funkcií ELBREED alebo z akéhokoľvek zavinenia alebo chyby zavinenej administrátormi ELBREED,
alebo kýmkoľvek, kto koná v mene Prevádzkovateľa, alebo z dôvodu Vášho spoliehania sa na
Obsah ELBREED a služieb s tým spojených, vrátane, alebo z dôvodu zrušenia Vášho účtu alebo z
dôvodu vymazania Vami zverejnených Informácií a Údajov alebo z dôvodu straty obsahu
Informácií a Údajov, alebo iného Obsahu.
Prevádzkovateľ poskytuje ELBREED Užívateľovi "tak, ako je" bez poskytnutia akýchkoľvek záruk.
Akceptáciou Podmienok používania súhlasíte a potvrdzujete, že ste prevzali plnú, exkluzívnu a
výhradnú zodpovednosť za použitie ELBREED, a ďalej súhlasíte s tým, že Vaše používanie
ELBREED je výhradne na svoje vlastné riziko. Ďalej beriete na vedomie, že je Vašou povinnosťou
používať ELBREED v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.
Akékoľvek použitie Obsahu ELBREED bez súhlasu Prevádzkovateľa a/alebo spôsobom v rozpore
s platnými právnymi predpismi, resp. týmito Podmienkami používania, môže mať za následok
vznik zodpovednosti s tým spojenej, v dôsledku ktorej sa Prevádzkovateľ môže domáhať ochrany
na základe príslušných právnych predpisov (vrátane práva na náhradu vzniknutej škody).
V prípade, že Vám Prevádzkovateľ udelí súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu ELBREED,
ste povinný pri každom takomto použití Obsahu ELBREED súčasne uverejniť: názov diela (napr.
článku), meno autora a prameň (zdroj) diela vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté
inak.
AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY.
Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich,
je majetkom SKCHR. Všetky práva sú vyhradené.
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