Pravidlá používania služby TV plugin a CDN (Content Delivery Network)
(ďalej ako ,,služba”)

Používanie služby je založené na dodržiavaní pravidiel o obsahu, ktorý budete v rámci služby pridávať.
Žiadame Vás o rešpektovanie týchto pravidiel a ich dôsledné dodržiavanie. Používaním služby vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzok ich rešpektovania.

(1) Nekonajte v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vo všeobecnosti rešpektujte,
aby pridávaný obsah neporušoval právne predpisy.
(2) Obsah nesmie akýmkoľvek spôsobom propagovať násilie, propagovať vojnu alebo opisovať kruté
alebo inak neľudské konanie. Obsah nesmie takéto konania zľahčovať, ospravedlňovať alebo
schvaľovať. Obsah nesmie k takýmto konaniam podnecovať alebo ich vyzdvihovať.
(3) Obsah nesmie byť nenávistný, a to najmä otvorene alebo skrytou formou podnecovať alebo obhajovať nenávisť na základe akýchkoľvek vlastností, a to napríklad na základe pohlavia, rasy,
farby pleti, sexuálnej orientácie, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.
Nepoužívajte hrubo vulgárny jazyk, ktorý môže pohoršovať.
(4) Obsah nesmie porušovať autorské práva. Preto nepoužívajte obsah, ku ktorému nemáte príslušné práva na použitie obsahu. Tak isto obsah nesmie porušovať predpisy o ochrane osobných
údajov, pričom myslite na to, že aj pri tvorbe vlastných videí treba rešpektovať ochranu osobných údajov osôb zachytených vo videu.
(5) Je zakázané pridávať erotický a/alebo pornografický obsah.
(6) Je zakázané pridávať obsah, ktorý by podnecoval iných k činnostiam, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo inú ujmu na zdraví, a to najmä deťom.
(7) Je zakázané pridávať obsah, ktorý možno považovať v spoločnosti za neprijateľný, a to najmä
obsah, ktorý ohrozuje, obťažuje alebo zastrašuje tretie osoby alebo iný obsah, ktorý by mohol
porušovať práva.

Ak bude zistené porušenie pravidiel, vyhradzujeme si právo rozhodnúť o primeraných zásahoch do
takéhoto obsahu porušujúceho pravidlá. Primeraným zásahom sa rozumie najmä upozornenie užívateľa na obsah, ktorý je v rozpore s týmito pravidlami, odstránenie takéhoto obsahu alebo iné
zásahy, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu obsahu, ktorý je v rozpore s týmito pravidlami.
Pri závažnom porušení pravidiel Vám môže byť služba zrušená a službu už nebudete môcť opätovne
používať.
V prípade podozrenia, ak obsah môže založiť trestnú zodpovednosť, bude takéto porušenie pravidiel
oznámené orgánom činným v trestnom konaní.

