
Podmienky služby 
Posledná aktualizácia: 15. mája 2019 

Tieto Podmienky služby (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na Váš 
prístup a používanie platformy, webových stránok, mobilných aplikácií a 
iných online služieb SocialChorus (spoločne len „Služby“), ktoré Vám 
sprístupnil Váš zamestnávateľ (náš „Zákazník“). Služby poskytuje 
spoločnosť SocialChorus, Inc. („SocialChorus“, „my“ alebo „naša 
spoločnosť“) v mene Zákazníka, na základe písomnej zmluvy (ďalej len 
„Zmluva“). Spoločnosť SocialChorus bude mať právo (a bude sa 
predpokladať, že toto právo prijala) vymáhať od Vás plnenie týchto 
Podmienok. Prístupom k našim Službám alebo ich používaním 
súhlasíte s tým, že budete viazaný týmito Podmienkami. Ak 
nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nesmiete používať naše 
Služby.  

Pozrite si naše Zásady ochrany osobných údajov, kde nájdete 
podrobnosti o tom, ako získavame informácie o Vás v súvislosti s Vaším 
používaním našich Služieb a ako tieto informácie používame a 
poskytujeme. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa 
Služieb alebo týchto Podmienok, kontaktujte nás na adrese 
privacy@socialchorus.com. 

1. Spôsobilosť 
Zákazník Vás pozve, aby ste sa pripojili k Službe a vytvorili si 
používateľský profil. Ak chcete používať Služby, musíte byť 
zamestnancom Zákazníka alebo k nemu musíte byť iným spôsobom 
pridružený. Vyhlasujete a zaručujete, že (i) ste neboli predtým 
zablokovaný alebo odstránený zo Služieb a ani ste sa nezapojili do 
žiadnej činnosti, ktorá by mohla viesť k zablokovaniu alebo odstráneniu 
zo Služieb, (ii) nemáte viac ako jeden účet, (iii) máte plnú spôsobilosť a 
oprávnenie prijať tieto Podmienky a (iv) ste v súčasnosti zamestnancom 
Zákazníka alebo ste k nemu inak pridružený. 

2. Účty 
Ste výhradne zodpovedný za udržiavanie bezpečnosti Vášho účtu a 
prihlasovacích údajov k účtu a musíte nás alebo Zákazníka bezodkladne 
informovať, ak zistíte alebo máte podozrenie, že niekto získal prístup k 



Vášmu účtu bez Vášho povolenia. Nemôžete povoliť ani umožniť iným 
osobám prístup k Službám pomocou Vášho účtu. 

3. Povolené použitie 
Za svoje správanie pri pristupovaní k našim Službám, ako aj pri 
používaní našich Služieb nesiete výhradnú zodpovednosť. Ste povinný 
dodržiavať kódex správania Zákazníka a všetky príslušné právne 
predpisy a regulácie v súvislosti s používaním Služieb. V súvislosti s 
akýmkoľvek používaním Služieb nesmiete: 

 Porušovať akýkoľvek aplikovateľný právny predpis, zmluvu, 
duševné vlastníctvo alebo iné právo tretej strany ani sa dopúšťať 
deliktu alebo priestupku; 

 Zapájať sa do akéhokoľvek obťažovania, vyhrážania, 
zastrašovania, spamovania, predátorstva alebo prenasledovania; 

 Používať alebo pokúšať sa použiť účet iného používateľa bez 
povolenia od tohto používateľa; 

 Predávať, požičiavať alebo prenajímať akýkoľvek aspekt Služieb; 
 Exportovať akékoľvek informácie prijaté prostredníctvom Služieb 

alebo poskytovať informácie o akýchkoľvek používateľoch mimo 
Služieb; 

 Používať Služby na konkurenčné zhromažďovanie informácií, 
porovnávanie alebo na vytvorenie konkurenčnej služby, napríklad 
používaním informácií získaných prostredníctvom našich Služieb 
na vytvorenie samostatnej databázy; 

 Používať naše Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol 
brániť v riadnej prevádzke Služieb alebo by mohol riadnu 
prevádzku Služieb narúšať, negatívne ovplyvňovať alebo 
znemožňovať alebo ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom 
poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo zhoršiť fungovanie Služieb; 

 Spätne analyzovať akýkoľvek aspekt Služieb alebo vykonávať 
čokoľvek, čo by mohlo odhaliť zdrojový kód alebo obísť či vynechať 
opatrenia používané na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k 
akejkoľvek časti Služieb; 

 Pokúsiť sa obísť akékoľvek obmedzenia, ktoré používame, alebo 
sa pokúsiť získať prístup k akejkoľvek funkcii alebo oblasti našich 
Služieb, ku ktorej nemáte oprávnenie na prístup; 



 Vyvíjať alebo používať akúkoľvek aplikáciu, ktorá interaguje s 
našimi Službami, bez nášho predchádzajúceho písomného 
súhlasu; 

 Používať akékoľvek postupy dolovania údajov, roboty alebo 
podobné metódy zhromažďovania alebo extrakcie údajov, ktoré nie 
sú v súlade s akýmikoľvek pokynmi 
obsiahnutými v akomkoľvek súbore robots.txt, ktorý poskytujeme a 
ktorý riadi automatický prístup k častiam našich webových stránok; 

 Obchádzať alebo ignorovať pokyny obsiahnuté v akomkoľvek 
súbore robots.txt, ktorý poskytujeme a ktorý riadi automatický 
prístup k častiam našich 
Služieb; 

 Posielať, distribuovať alebo odosielať spam, nevyžiadanú alebo 
hromadnú komerčnú elektronickú komunikáciu, reťazové listy 
alebo pyramídové hry; 
ani 

 Používať naše Služby inak, ako na určený účel alebo akýmkoľvek 
iným nezákonným, podvodným alebo neoprávneným spôsobom, 
prípadne sa zapojiť do akejkoľvek činnosti alebo 
podporovať alebo propagovať akúkoľvek činnosť, ktorá porušuje 
tieto Podmienky. 

4. Používateľský obsah 
Naše Služby umožňujú Vám a ostatným používateľom vytvárať, 
uverejňovať, ukladať a zdieľať obsah vrátane správ, textu, fotografií, 
videí, softvéru, zvuku a iných materiálov (spoločne „Používateľský 
obsah„). Okrem licencie, ktorú udeľujete nižšie, si vo vzťahu medzi Vami 
a Zákazníkom zachovávate všetky práva na Váš Používateľský obsah. 
Spoločnosti SocialChorus udeľujete nevýhradnú, časovo obmedzenú 
licenciu na prístup, používanie, spracovanie, kopírovanie, distribúciu, 
predvádzanie, export a zobrazovanie Používateľského obsahu v 
primerane potrebnom rozsahu (a) na poskytovanie, údržbu a 
aktualizáciu Služieb; (b) na predchádzanie servisným, bezpečnostným, 
podporným alebo technickým problémom a ich riešenie; (c) v rámci 
požiadaviek právnych predpisov; a (d) na základe výslovného 
písomného povolenia Zákazníka. Keď uverejníte alebo inak zdieľate 
Používateľský obsah, beriete na vedomie, že Váš Používateľský obsah a 
akékoľvek súvisiace informácie (ako je Vaše používateľské meno alebo 
profilová fotografia) môžu byť viditeľné pre ostatných používateľov. 



Služby sú určené na interné použitie Zákazníkom, avšak spoločnosť 
SocialChorus nezodpovedá za úkony iných používateľov, ktorí verejne 
zdieľajú Používateľský obsah. 

Aj keď nemáme žiadnu povinnosť preverovať, upravovať ani monitorovať 
Používateľský obsah, môžeme Používateľský obsah kedykoľvek a z 
akéhokoľvek dôvodu vymazať alebo odstrániť. 

5. Obmedzenia Používateľského obsahu 
Nesmiete vytvárať, uverejňovať, ukladať ani zdieľať žiadny 
Používateľský obsah, ktorý: 

 Je v rozpore s kódexom správania Vášho zamestnávateľa. 
 Je nezákonný, urážlivý, hanlivý, obscénny, pornografický, 

neslušný, sugestívny, obťažujúci, ohrozujúci, narúšajúci súkromie 
alebo práva na publicitu (osobnostné práva), obsahuje dôverné 
informácie tretej strany, alebo je urážlivý, poburujúci, zavádzajúci či 
podvodný; 

 By predstavoval, podporoval  alebo by poskytoval pokyny pre 
trestný čin, porušoval by práva ktorejkoľvek strany alebo by inak 
zakladal zodpovednosť alebo by porušoval akékoľvek miestne, 
štátne, národné alebo medzinárodné právo; 

 Môže porušovať akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné 
tajomstvo, autorské právo alebo iné duševné alebo vlastnícke 
právo ktorejkoľvek strany; 

 Obsahuje alebo zobrazuje akékoľvek vyhlásenia, poznámky alebo 
tvrdenia, ktoré neodrážajú Vaše úprimné názory a skúsenosti; 

 Sa vydáva za akúkoľvek osobu alebo subjekt alebo skresľuje Vaše 
spojenie s akoukoľvek osobou alebo subjektom; 

 Obsahuje akékoľvek nevyžiadané propagácie, politické kampane, 
reklamu alebo ponuky; 

 Obsahuje akékoľvek súkromné alebo osobné informácie o 
akejkoľvek osobe bez súhlasu tejto osoby; 

 Obsahuje akékoľvek vírusy, poškodené údaje alebo iné škodlivé, 
rušivé alebo deštruktívne súbory alebo obsah; alebo 

 Je podľa nášho výhradného úsudku nežiaduci alebo obmedzuje či 
bráni akejkoľvek inej osobe v používaní alebo využívaní našich 
Služieb 



alebo môže vystaviť Zákazníka alebo spoločnosť SocialChorus či 
iných akejkoľvek ujme alebo zodpovednostiam akéhokoľvek typu. 

6. Obmedzená licencia 
Naše Služby, vrátane textu, grafiky, obrázkov, fotografií, videí, ilustrácií, 
ochranných známok, obchodných názvov, servisných značiek, log, 
sloganov, používateľského obsahu a iného zahrnutého obsahu, sú vo 
vlastníctve alebo poskytované na základe licencie Zákazníka a sú 
chránené právnymi predpismi Spojených štátov amerických, ako aj 
zahraničnými právnymi predpismi. S výnimkou prípadov výslovne 
uvedených v týchto Podmienkach si spoločnosť SocialChorus a naši 
poskytovatelia licencií vyhradzujú všetky práva na naše Služby.  Za 
podmienok stanovených týmito Podmienkami a pod podmienkou 
dodržiavania článkov 3 – 5 vyššie sa Vám týmto udeľuje obmedzená, 
nevýhradná, neprenosná a odvolateľná licencia, na základe ktorej 
nemožno udeliť žiadnu sublicenciu, na inštaláciu našej mobilnej 
aplikácie a používanie našich Služieb v súvislosti s Vaším zamestnaním 
alebo pridružením k Zákazníkovi. Akékoľvek iné použitie našich Služieb 
okrem toho, ktoré je tu výslovne povolené, je bez nášho 
predchádzajúceho písomného povolenia prísne zakázané a automaticky 
ukončuje tu udelenú licenciu. 

7. Ochranné známky 
Všetky ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy 
produktov a názvy spoločností alebo logá uvedené v Službách sú 
majetkom ich príslušných vlastníkov. 

8. Obsah tretích strán 
Naše Služby môžu obsahovať obsah tretích strán, vrátane odkazov na 
webové stránky, kariérne príspevky a iný obsah tretích strán (spoločne 
„Obsah tretích strán“). Zodpovedáte za rozhodnutie, či chcete používať 
Obsah tretích strán alebo aplikácie, na ktoré odkazujú prepojenia zo 
Služieb, resp. k takémuto obsahu a aplikáciám pristupovať. Prístup k 
takémuto Obsahu tretích strán a jeho používanie vrátane informácií, 
materiálov, produktov a služieb na akýchkoľvek stránkach tretích strán 
alebo dostupných prostredníctvom nich je výlučne na Vaše vlastné 
riziko. 



9. Spätná väzba 
Môžete posielať otázky, komentáre, návrhy, nápady, originálne alebo 
kreatívne materiály alebo iné informácie o Vašom zamestnávateľovi 
alebo Službách (súhrnne „Spätná väzba“). Udeľujete nám nevýhradnú, 
sublicencovateľnú, trvalú a neodvolateľnú licenciu na používanie takejto 
Spätnej väzby na akýkoľvek účel, vrátane začlenenia do našich Služieb 
alebo iného komerčného využitia bez potvrdenia alebo kompenzácie pre 
Vás. 

10. Vylúčenie zodpovednosti; prevzatie rizika 
Nekontrolujeme, neschvaľujeme ani nepreberáme zodpovednosť za 
žiadny Používateľský obsah alebo Obsah tretích strán dostupný v našich 
Službách alebo s nimi prepojený. V najväčšom rozsahu povolenom 
aplikovateľnými právnymi predpismi sú naše Služby poskytované „tak, 
ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“, bez záruk akéhokoľvek druhu, či už 
výslovných alebo implicitných, vrátane (okrem iného) implicitných záruk 
predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, oprávnenosti a neporušovania 
predpisov. Neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa 
presnosti, úplnosti, dostupnosti alebo spoľahlivosti Služieb. Niektoré 
štáty nepovoľujú obmedzenia opísané v tejto časti, takže všetky alebo 
niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa Vás nemusia týkať. 

11. Obmedzenie zodpovednosti 
Ak sa domnievame, že došlo k porušeniu Zmluvy, týchto Podmienok 
alebo akýchkoľvek iných našich pravidiel, ktoré možno jednoducho 
napraviť odstránením určitého Používateľského obsahu Zákazníkom 
alebo vykonaním inej akcie, vo väčšine prípadov požiadame Zákazníka, 
aby vykonal úkony skôr, ako budeme zasahovať my. Môžeme však 
priamo zakročiť a vykonať úkony, ktoré považujeme za vhodné (vrátane 
deaktivácie Vášho účtu), ak Zákazník príslušné úkony nevykoná alebo 
ak sa domnievame, že existuje vierohodné riziko poškodenia našej 
spoločnosti, Služieb, iných používateľov alebo akýchkoľvek tretích strán. 
V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE MAŤ NAŠA SPOLOČNOSŤ ANI VY 
VOČI DRUHEJ STRANE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU ZISKOV 
ALEBO VÝNOSOV, ANI ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, 
NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY, KTORÉ SÚ 
SPÔSOBENÉ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU ALEBO INEJ TEÓRIE 
ZODPOVEDNOSTI, BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLA DANÁ STRANA 
UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. AK NIE STE TIEŽ 



ZÁKAZNÍKOM (BEZ OBMEDZENIA NAŠICH PRÁV A PROSTRIEDKOV 
NA ZÁKLADE ZMLUVY), ZA PORUŠENIE TÝCHTO 
POUŽÍVATEĽSKÝCH PODMIENOK NEBUDETE VOČI NAŠEJ 
SPOLOČNOSTI NIESŤ ŽIADNU FINANČNÚ ZODPOVEDNOSŤ. NAŠA 
MAXIMÁLNA SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA 
AKÉKOĽVEK PORUŠENIE POUŽÍVATEĽSKÝCH PODMIENOK JE 50 
DOLÁROV (50 USD). VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A 
OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA NEAPLIKUJÚ V ROZSAHU 
ZAKÁZANOM APLIKOVATEĽNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI 
PREDPISMI A NEOBMEDZUJÚ PRÁVO ŽIADNEJ STRANY DOMÁHAŤ 
SA SPRAVODLIVEJ NÁPRAVY A ZÍSKAŤ SPRAVODLIVÚ NÁPRAVU. 

12. Rozhodné právo a miesto konania 
Tieto Podmienky a Váš prístup k našim Službám a ich používanie sa 
budú riadiť, vykladať a presadzovať v súlade s právnymi predpismi 
Kalifornie, bez ohľadu na kolízne normy alebo princípy (či už Kalifornie 
alebo akejkoľvek inej jurisdikcie), ktoré by spôsobili aplikáciu zákonov 
akejkoľvek inej jurisdikcie. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami sa 
bude riešiť na štátnych alebo federálnych súdoch v Kalifornii a 
Spojených štátoch amerických v okrese San Francisco v Kalifornii. 

13. Súlad s kontrolou vývozu 
Všetky naše Služby alebo ich časť môžu podliehať americkým právnym 
predpisom o kontrole vývozu a ekonomických sankciách („Kontroly 
vývozu“). Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky Kontroly vývozu, 
pokiaľ ide o Váš prístup k našim Službám a ich používanie. Vyhlasujete 
a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, ktorá podlieha 
americkému vládnemu embargu alebo ktorú označila americká vláda 
ako krajinu „podporujúca terorizmus“; a (ii) nie ste uvedený na žiadnom 
zozname zakázaných alebo obmedzených strán vedenom americkou 
vládou. 

14. Komerčné položky 
V prípade prístupu zo strany akejkoľvek agentúry americkej vlády, takáto 
agentúra uznáva, že (a) Služby predstavujú „komerčný počítačový 
softvér“ alebo „dokumentáciu komerčného počítačového softvéru“ na 
účely 48 C.F.R. §12.212 a 48 C.F.R. § 227.7202 podľa potreby; a (b) 
práva takejto agentúry sú obmedzené na práva špecificky udelené podľa 
týchto Podmienok. 



15. Zmeny Podmienok 
Z času na čas môžeme tieto Podmienky zmeniť. Ak vykonáme zmeny, 
poskytneme oznámenie o takýchto zmenách, napríklad odoslaním e-
mailového upozornenia, poskytnutím upozornenia prostredníctvom 
našich Služieb alebo uverejnením zmenených Podmienok v našich 
Službách a aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ vyššie. Ak v 
našom oznámení neuvedieme inak, zmenené a doplnené Podmienky 
nadobudnú účinnosť okamžite a Váš ďalší prístup k našim Službám a 
ich používanie po tom, čo Vám poskytneme takéto upozornenie, 
potvrdzuje Váš súhlas so týmito zmenami. Ak nesúhlasíte so zmenenými 
Podmienkami, musíte prestať pristupovať k našim Službám a používať 
ich. 

16. Rôzne 
Ak je akékoľvek ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok 
v rozpore s právnymi predpismi, neplatná alebo nevymáhateľná, toto 
ustanovenie alebo časť ustanovenia sa považuje za oddeliteľné od 
týchto Podmienok a nemá vplyv na platnosť a vymožiteľnosť ostatných 
ustanovení. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami 
týkajúcu sa Vášho prístupu k našim Službám a ich používania. 
Presadzovanie a vymáhanie plnenia týchto Podmienok je na našom 
uvážení a akákoľvek nečinnosť pri uplatňovaní alebo vymáhaní 
akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok nebude 
znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Názvy článkov 
v týchto Podmienkach slúžia len na uľahčenie a nemajú žiadny právny 
ani zmluvný význam. Označenia „vrátane“ alebo „zahŕňa“ sa budú 
vykladať ako „vrátane, ale nie výlučne“. Pokiaľ nie je v tomto dokumente 
uvedené inak, tieto Podmienky sú určené výlučne pre zmluvné strany a 
nie sú určené na to, aby udeľovali práva akejkoľvek inej osobe alebo 
subjektu. 

17. Dodatočné Podmienky pre používateľov systému iOS 
Nasledujúce podmienky platia, ak pristupujete alebo používate našu 
mobilnú aplikáciu („Aplikácia“) na mobilnom zariadení spoločnosti Apple 
Inc. („Apple“). 

(a) Potvrdenie. Tieto Podmienky sa uzatvárajú iba medzi nami, nie so 
spoločnosťou Apple, a vo vzťahu medzi spoločnosťou Apple a nami sme 
výlučne zodpovední za Aplikáciu a jej obsah. 



(b) Rozsah licencie. Licencia, ktorá Vám bola na Aplikáciu udelená 
podľa týchto Podmienok, je obmedzená na neprenosnú licenciu na 
používanie Aplikácie s akýmikoľvek produktmi značky Apple, ktoré 
vlastníte alebo ovládate, v súlade s podmienkami Pravidiel používania 
spoločnosti Apple určenými v Podmienkach služieb App Store, s 
výnimkou pravidla, že k takejto Aplikácii môžu pristupovať, získať ju a 
používať ju iné účty spojené s kupujúcim prostredníctvom „Rodinného 
zdieľania“ alebo hromadného nákupu. 
(c) Údržba. Spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť poskytovať 
akékoľvek služby údržby a podpory v súvislosti s Aplikáciou. 
(d) Záruka. Nesieme výhradnú zodpovednosť za akékoľvek záruky, či už 
výslovné alebo implicitné zo zákona, okrem prípadov, ktoré sú účinne 
vylúčené podľa článku 10 týchto Podmienok. V prípade akejkoľvek 
neschopnosti Aplikácie dosiahnuť súlad s akoukoľvek platnou zárukou, 
ktorá nie je účinne vylúčená podľa článku 10, môžete o tom informovať 
spoločnosť Apple a spoločnosť Apple môže vrátiť kúpnu cenu (ak 
existuje) za Aplikáciu; no v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými 
právnymi prepismi nebude mať spoločnosť Apple žiadnu inú záručnú 
povinnosť v súvislosti s Aplikáciou a akékoľvek iné nároky, straty, 
záväzky, škody, náklady alebo výdavky súvisiace s akýmkoľvek 
nedodržaním akejkoľvek záruky budú našou výhradnou 
zodpovednosťou. 
(e) Zodpovednosť. My, a nie spoločnosť Apple, sme zodpovední za 
riešenie akýchkoľvek Vašich nárokov alebo nárokov akejkoľvek tretej 
strany týkajúcich sa Aplikácie alebo Vášho vlastníctva a/alebo 
používania tejto Aplikácie vrátane (okrem iného) nasledujúcich situácií: 
(i) nároky zo zodpovednosti za produkt; (ii) akékoľvek tvrdenie, že 
Aplikácia nie je v súlade s akýmikoľvek platnými právnymi alebo 
regulačnými požiadavkami; a (iii) nároky vyplývajúce z ochrany 
spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov. 
(f) Nároky v oblasti duševného vlastníctva. V prípade akéhokoľvek 
tvrdenia tretej strany, že Aplikácia alebo Vaše vlastníctvo a používanie 
tejto Aplikácie porušuje práva duševného vlastníctva tretích strán, 
budeme my, nie spoločnosť Apple, niesť výhradnú zodpovednosť za 
vyšetrovanie, obranu, urovnanie a vysporiadanie akéhokoľvek takéhoto 
nároku za porušenie duševného vlastníctva. 
(g) Oprávnené tretie strany. Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti 
sú oprávnenou treťou stranou týchto Podmienok a budú mať právo (a 



bude sa predpokladať, že toto právo prijali) vymáhať tieto Podmienky 
voči Vám ako oprávnené tretie strany týchto Podmienok. 

18. Dodatočné podmienky pre používateľov spoločnosti Google a 
systému Android 
Ak k Službám pristupujete alebo ich používate prostredníctvom 
zariadenia vyrobeného a/alebo predávaného spoločnosťou Google 
alebo ak ste Aplikáciu získali od spoločnosti Google, musíte Služby 
používať v súlade s platnou verziou všetkých priebežne zverejňovaných 
dodatočných zmluvných podmienok zahrnutých v Zmluvných 
podmienkach služby Google Play, ktorých aktuálnu verziu nájdete na 
adrese https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html, 
alebo akýmikoľvek inými takýmito zmluvnými podmienkami, ktoré 
priebežne vydáva a zverejňuje spoločnosť Google. 

 


