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Tieto podmienky a ustanovenia (ďalej len „Podmienky“) upravujú váš prístup k 

webovej lokalite a používanie webovej lokality myjohndeere.com a k jej službám, ako 

aj k iným webovým lokalitám a mobilným aplikáciám spoločnosti John Deere, ktoré 

obsahujú odkazy na tieto Podmienky resp. ich spomínajú (ďalej „Lokalita“). 

Prístupom k Lokalite alebo jej používaním alebo vytvorením používateľského účtu 

Lokality súhlasíte s týmito Podmienkami a vstupujete do právne záväzného 

zmluvného vzťahu so spoločnosťou John Deere  Company GmbH &Co. KG, 

Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany. Ak 

Lokalitu používate ako zamestnanec alebo zástupca v mene inej osoby alebo 

organizácie, zároveň súhlasíte s týmito Podmienkami v mene tejto osoby alebo 

organizácie, pričom vyhlasujete a zaručujete, že ste oprávnení danú osobu alebo 

organizáciu týmito Podmienkami zaviazať.  

Ak nie ste ochotní alebo schopní byť viazaní týmito Podmienkami, Lokalitu 
nepoužívajte. 

1 Vymedzenia pojmov 

1.1 Zmluvné strany 

1. Pojmy „vy/vás“ a „váš/vaša/vaše“ označujú vás ako individuálneho 

používateľa Lokality a v prípade, že používate Lokalitu v mene inej osoby 

alebo organizácie, označujú aj túto osobu alebo organizáciu. 

2. „Používateľ“ je ktokoľvek, kto má prístup k Lokalite, zobrazuje ju, 

prehľadáva, vyhľadáva, prechádza alebo ju používa akýmkoľvek iným 

spôsobom. 

3. Pojmy „Deere“, „my“, „nás“ a „náš/naša/naše“ označujú spoločnosť' 

John Deere GmbH & Co. KG - Intelligent Solutions Group jej materské 

spoločnosti, pridružené spoločnosti a dcérske spoločnosti. 

1.2 Obsah 

1. Pojem „Obsah“ označuje text, údaje, súbory, záznamy, údaje o polohe, 

správy, obrázky, fotografie, zvukové záznamy, videozáznamy a všetky 

ostatné formy dát a komunikácie odovzdané na Lokalitu, 

prostredníctvom nej alebo akýmkoľvek spôsobom sprístupnené v 

súvislosti s Lokalitou. Ani jedna z nasledujúcich definícií nenaznačuje, 

ani nezakladá žiadny druh vlastníckeho vzťahu medzi akoukoľvek 

stranou a konkrétnym druhom obsahu. 

2. Pojem „Váš obsah“ označuje Obsah, ktorý kontrolujete, pričom ide o 

nasledujúce kategórie: (i) Obsah, ktorý odovzdáte alebo prenesiete na 

Lokalitu, jej prostredníctvom alebo v súvislosti s ňou, (ii) údaje vrátane 

informácií o strojoch, produkcii a iných údajov odovzdaných na Lokalitu 

z vašich zariadení a (iii) Obsah pochádzajúci od tretej strany potom, ako 

kontrolu nad ním táto tretia strana previedla na vás. 

3. Pojem „Používateľský obsah“ označuje Obsah odovzdaný alebo 

prenesený používateľmi na Lokalitu, prostredníctvom nej alebo v 

súvislosti s ňou. 

4. Pojem „Obsah spoločnosti Deere“ označuje Obsah, ktorý vytvoríme, 

vytvorili sme, zhotovíme, zhotovili sme, získame alebo prevezmeme na 

základe licencie a sprístupníme v súvislosti s Lokalitou. 

5. Pojem „Externý obsah“ označuje Obsah pochádzajúci od tretích strán 

sprístupňovaný v súvislosti s Lokalitou, pričom týmito stranami nie ste 

vy ani spoločnosť Deere. 

6. „Obsah lokality“ predstavuje všetok Obsah sprístupňovaný v súvislosti 

s Lokalitou vrátane Vášho obsahu, Používateľského obsahu, Externého 

obsahu a Obsahu spoločnosti Deere. 

http://www.myjohndeere.com/
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1.3 Lokalita 

1. Táto “Lokalita” poskytuje infraštruktúru na účely ukladania, zdieľania, a 

spracovania "Obsahu". 

2. Ak Deere ponúka funkcionality alebo služby, ktoré vyžadujú prístup a 

spracovanie "Obsahu" spoločnosťou Deere, alebo tretími stranami, tieto 

služby budú predmetom ďalších podmienok, alebo výslovného súhlasu 

ak sa vyžaduje. 

3. Ako poskytovatelia infraštruktúry Vám ponúkame možnosti zdieľať Váš 

"Obsah" s tretími stranami prostredníctvom prístupu API (Application 

Programming Interface access) alebo v prípade, že ste poskytovateľ 

služieb, tak kontakt a prístup k obsahu tretích strán. Ďalšie informácie o 

tomto prístupe sú uvedené v “MyJohnDeere™ Oznámení o ochrane 

údajov” and on developer.deere.com. 

2 Zmeny týchto Podmienok 

Tieto Podmienky môžeme z času na čas meniť tak, aby spĺňali zákonné požiadavky v 
dôsledku zmien v právnych predpisoch alebo jurisdikcii, aby sme riešili aktualizácie 
a zmeny v našich službách a aby sme vyhoveli zmenám v potrebách trhu. Keď 
dôjde k zmene týchto Podmienok, tak Vám poskytneme zmenené Podmienky vo 
forme povolenej zákonom najneskôr dva mesiace pred navrhovaným dátumom 
účinnosti. Zmena sa bude považovať za Vami schválenú, ak ju nebudete namietať 
pred navrhovaným dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny. V našej ponuke vás 
budeme osobitne informovať o takomto schválení. Následne budeme pokračovať v 
ďalších obchodných vzťahoch v rámci upravenej verzii Podmienok. V prípade, že 
budete mať námietky proti takejto zmene, tak sme oprávnení ukončiť Vaše 
používanie Lokality v zmysle odseku 10. 

3 Používanie Lokality 

3.1 Spôsobilosť 

Na prístup k tejto Lokalite a na jej používanie musíte mat' vek najmenej 18 
rokov a dostatočné oprávnenie a právomoc na odsúhlasenie týchto 
Podmienok. Ak sme vás v minulosti z tejto Lokality vykázali alebo sme zrušili 
váš účet, nemáte povolený prístup k tejto Lokalite, ani jej používanie. 

3.2 Povolenie na používanie Lokality 

Túto Lokalitu smiete používať jedine v súlade s týmito Podmienkami. Túto 
Lokalitu používate na vlastné riziko, vrátane rizika, že budete vystavení 
Obsahu, ktorý je nepresný, sporný alebo inak nevhodný, ako aj rizika, že 
Obsah, ktorý sa rozhodnete zdieľať v súvislosti s Lokalitou, môžu zneužiť 
tretie strany. 

3.3 Dostupnosť Lokality 

Celá Lokalita alebo jej časti môžu podliehať' zmenám, aktualizáciám, 
prerušeniu, pozastaveniu alebo zrušeniu prevádzky, a to kedykoľvek podľa 
vlastného uváženia, bez predchádzajúceho oznámenia alebo vzniku 
zodpovednosti za škody. Z Lokality môžeme na základe vlastného uváženie 
tiež odstrániť' akýkoľvek Obsah, a to podľa vlastného uváženia, bez 
predchádzajúceho oznámenia alebo vzniku zodpovednosti za škody. 

3.4 Používateľské účty 

1. Ak chcete používať určité z funkcií ponúkaných prostredníctvom 

Lokality, musíte si vytvoriť účet a poskytnúť informácie o vašej adrese, 

emailovej adrese, telefónnom čísle, na ktorom vás budeme môcť 

kontaktovať v prípade poskytovania podpory, obnovy užívateľského 

mena a hesla a využitia bezpečnostnej otázky obnovy ak si ju zvolíte. 

Svoj účet si môžete vytvoriť tu: myjohndeere.com Registráciou 

vyhlasujete, že vami poskytnuté údaje sú pravdivé. 

https://developer.deere.com/
http://www.myjohndeere.com/
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2. Ak sa vaše kontaktné údaje alebo iné údaje týkajúce sa vášho účtu 

zmenia, ste povinní nás bezodkladne informovať a poskytnúť nám 

aktuálne údaje. Svoj účet môžete aktualizovať tu: myjohndeere.com 

3. Za zabezpečenie hesla a prihlasovacích údajov, ktoré používate na 

prístup na Lokalitu nesiete výlučnú zodpovednosť, pričom sa 

zaväzujete, že svoje heslo nesprístupníte žiadnej tretej strane. Ďalej 

nesiete zodpovednosť za všetku prípadnú činnosť vykonávanú 

prostredníctvom vášho účtu, či už ste ju povolili, alebo nie. O prípadnom 

neoprávnenom použití vášho účtu nás ihneď informujte. V súvislosti so 

svojím účtom nás môžete kontaktovať tu. 

4. Beriete na vedomie a súhlasíte, že ak chcete chrániť svoj prenos údajov 

alebo súborov na Lokalitu, je výlučne vašou povinnosťou na účely 

komunikácie s Lokalitou zriadiť a používať zabezpečené pripojenie. 

5. Váš účet smiete používať len vy. Pri vytvorení účtu poskytnite úplné a 

presné informácie, ktoré od vás požadujeme. Nesmiete sa vydávať za 

niekoho iného, vytvárať alebo používať účet v mene inej osoby, 

poskytovať e-mailovú adresu, ktorá vám nepatrí alebo vytvárať viacero 

účtov. Ak použijete pseudonym, vezmite na vedomie, že iní používatelia 

vás napriek tomu môžu identifikovať' podľa obsahu, ktorý budete 

zdieľať. Viac informácií nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných 

údajov a spracovaní údajov (deere.com/agreements). Vyhradzujeme si 

právo váš účet kedykoľvek zatvoriť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo 

bezdôvodne, bez predchádzajúceho oznámenia alebo vzniku 

zodpovednosti za škody. 

3.5 Súvisiace služby a dohody spoločnosti Deere 

Vezmite na vedomie, že časť Obsahu, funkcií alebo služieb dostupných 
prostredníctvom Lokality upravujú ďalšie podmienky uvedené v osobitných 
dohodách medzi vami a spoločnosťou Deere (každý z týchto dokumentov 
sa ďalej uvádza len ako „Dohoda o poskytovaní služieb spoločnosti 
Deere“) Napríklad používanie nástrojov a služieb JDLink ™ zároveň 
upravuje Dohoda o poskytovaní telekomunikačných a informačných služieb 
spoločnosti John Deere, ktorá je Dohodou o poskytovaní služieb spoločnosti 
Deere. Tieto Podmienky sa budú vykladať v primeranom rozsahu, aby sa 
zabránilo rozporom s inými dohodami medzi vami a spoločnosťou Deere. V 
prípade skutočných rozporov medzi týmito Podmienkami a inými 
podmienkami alebodohodami medzi vami a spoločnosťou Deere podmienky 
ktorejkoľvek platnej Dohody o poskytovaní služieb spoločnosti Deere majú 
prednosť pred týmito Podmienkami. 

3.6 Komunikácia so spoločnosťou Deere a inými Používateľmi 

Vytvorením účtu súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie v súvislosti 
s Lokalitou. Samotná Lokalita môže umožňovať takúto formu komunikácie 
medzi vami a ostatnými Používateľmi, pričom spoločnosť Deere vás môže 
kontaktovať v súvislosti s údržbou, dostupnosťou a funkciami Lokality alebo 
ďalšími záležitosťami týkajúcimi sa používania Lokality vami. Tieto formy 
komunikácie podliehajú príslušným právnym predpisom o firemnej 
elektronickej komunikácii. 

4 Obsah 

4.1 Zodpovednosť za Váš obsah 

1. Lokalita poskytuje funkcie umožňujúce zdieľanie Vášho obsahu s 

inými používateľmi. Beriete na vedomie, že Váš obsah môžu 

kopírovať, používať, meniť alebo distribuovať iní používatelia, ktorí 

Váš obsah dostanú, alebo k nemu získajú prístup, pričom súhlasíte s  

tým, že spoločnosť Deere nenesie za podobné aktivity žiadnu 

zodpovednosť. Dôkladne zvážte, aký Obsah sa rozhodnete na 

http://www.myjohndeere.com/
https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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Lokalite zdieľať. 

2. Za udržiavanie a ochranu Vášho Obsahu ste zodpovední vy v zmysle 

odseku "Pravidlá a zásady" nižšie. S výnimkou v zmysle odseku 

"Vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti", súhlasíte s tým, že 

spoločnosť Deere nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo 

poškodenie Vášho Obsahu ani za akékoľvek náklady alebo výdavky 

spojené so zálohovaním alebo obnovou Vášho obsahu. 

3. Za Váš Obsah zodpovedáte jedine vy, pričom po odovzdaní na 

Lokalitu ho po tom čo už bol zdieľaný s tretími stranami, nie vždy 

možno stiahnuť. Preberáte všetky riziká súvisiace s Vaším obsahom, 

vrátane spoliehania sa tretích strán na jeho kvalitu, presnosť, alebo 

spoľahlivosti, alebo s akýmkoľvek zverejnením informácií vo Vašom 

Obsahu, podľa ktorých vás možno osobne identifikovať. Vyhlasujete, 

že Váš Obsah vlastníte alebo disponujete potrebnými povoleniami na 

používanie Vášho Obsahu, pričom povoľujete používanie Vášho 

Obsahu v zmysle ustanovení tohto dokumentu, a to vrátane jeho 

používania zo strany spoločnosti Deere, ako je uvedené v odseku 5 

písm. (b) nižšie. Ďalej vyhlasujete, že ste si získali súhlas 

zamestnancov alebo tretích strán, ktoré sú podmienkou dodržania 

príslušných zákonovo ochrane osobných údajov z vašej strany a zo 

strany spoločnosti Deere v súvislosti s poskytovaním tejto Lokality 

spoločnosťou Deere a zaobchádzaním s osobnými údajmi, ako je 

uvedené v odseku 6 písm. (b) nižšie. Súhlasíte a beriete na vedomie, 

že spoločnosť' Deere Váš obsah neschválila, pričom nebudete 

naznačovať, že spoločnosť Deere Váš obsah schválila alebo ho 

akýmkoľvek spôsobom podporuje. 

4. Časť Obsahu lokality môže podliehať ochrane práv duševného 

vlastníctva iných. Súhlasíte, že súbory z Lokality nebudete kopírovať, 

odovzdávať, preberať alebo zdieľať, pokiaľ na to nebudete mat' právo. 

Nesiete výlučnú zodpovednosť za všetko, čo pri používaní Lokality 

skopírujete, zdieľate, odovzdáte, preberiete alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom použijete. V prípade, že Váš obsah bude obsahovať 

napríklad materiál, ktorý je nepravdivý, zavádzajúci, klamlivý alebo 

urážlivý; porušuje práva tretích strán, napr. autorské práva, práva 

ochranných známok, patenty, obchodné tajomstvá, morálne práva, 

právo na súkromie, právo na propagáciu alebo akékoľvek ďalšie práva 

duševného vlastníctva alebo vlastnícke práva; zverejňuje verejne 

neprístupné informácie o verejne obchodovaných podnikoch; obsahuje 

materiál, ktorý je nezákonný, a to vrátane nezákonných prejavov 

neznášanlivosti alebo pornografie; alebo porušuje a obhajuje 

porušovanie platných zákonov alebo predpisov, vystavujete sa 

zodpovednosti. 

5. Môžeme sa rozhodnúť preverovať zhodnoť Obsahu lokality s našimi 

usmerneniami, no beriete na vedomie, že spoločnosť Deere nie je 

povinná monitorovať žiadny Obsah dostupný prostredníctvom Lokality. 

Nenesieme zodpovednosť za presnosť, úplnosť, vhodnosť' alebo 

zákonnosti údajov, súborov, Obsahu lokality alebo akýchkoľvek iných 

informácií, ku ktorým môžete mat' prostredníctvom Lokality prístup. 

4.2 Naše právo na používanie Vášho obsahu 

1. Tieto Podmienky neudeľujú spoločnosti Deere žiadne práva na Váš 

obsah, ani žiadne iné duševné vlastníctvo, okrem obmedzených práv 

na používanie Vášho obsahu opísaných nižšie a v našich 

Vyhláseniach o ochrane osobných údajov a spracovaní údajov 

(deere.com/agreements). Preštudujte si Vyhlásenia o ochrane 

https://www.deere.com/agreements
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osobných údajova o spracovaní dát pre vašu krajinu, v ktorých nájdete 

konkrétne informácie o spôsobe, akým môžeme použiť Váš obsah. 

Nachádzajú sa na Karte 3 predchádzajúceho odkazu. 

2. Spoločnosti Deere a tretím stranám udeľujete právo používať Váš 

obsah v súlade s týmito Podmienkami a podľa potreby na účely 

poskytovania všetkých služieb a funkcií, ktoré sú súčasťou Lokality, 

teda najmä uchovávať Váš obsah a zdieľať ho podľa vašich pokynov. 

Toto povolenie prechádza aj na tretie strany angažované 

spoločnosťou Deere v spojitosti s poskytovaním Lokality a súvisiacich 

služieb. 

3. Váš obsah môžeme sprístupniť tretím stranám v prípade, že v dobrej 

viere predpokladáme, že takéto sprístupnenie je v primeranej miere 

potrebné na (a) zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi, 

predpismi alebo povinnými zákonnými požiadavkami; (b) ochranu 

bezpečnosti akýchkoľvek osôb pred smrťou alebo vážnym poranením; 

(c) zabránenie podvodu alebo zneužitiu namierenému proti nám alebo 

našim používateľom; (d) na ochranu našich vlastníckych práv; alebo 

(e) na ochranu spoločnosti John Deere, jej pridružených spoločností a 

zamestnancov pred akýmkoľvek súdnym konaním vyplývajúcim z 

Vášho obsahu. 

4.3 Obsah a softvér spoločnosti Deere 

1. Používanie niektorých funkcií Lokality si môže vyžadovať' prevzatie 
klientskeho softvérového balíka („Softvér“). Spoločnosť Deere vám 
týmto udeľuje obmedzenú, nesublicencovateľnú, nepostupiteľnú, 
nevýlučnú, neprevoditeľnú a odvolateľnú licenciu na používanie 
Softvéru výhradne na účely prístupu k Lokalite. Vaša licencia na 
používanie Softvéru bude automaticky vypovedaná v prípade porušenia 
iných dohôd so spoločnosťou Deere spôsobom, ktorý oslabuje, 
obmedzuje alebo porušuje naše práva duševného vlastníctva. Týmto si 
vyhradzujeme všetky práva, ktoré nám tieto Podmienky výslovne 
neudeľujú. Nesmiete vykonávať' spätnú analýzu alebo dekompiláciu 
Softvéru, ani sa o to pokúšať', resp. pomáhať' v podobnej činnosti iným 
osobám. Keď bude k dispozícii nová verzia, Softvér na vašom zariadení 
môžeme automaticky aktualizovať'. 

2. Tieto Podmienky vám neudeľujú žiadne právo, právny titul, ani podiel na 
Lokalite, súvisiacom softvéri alebo Obsahu lokality. Obsah spoločnosti 
Deere nesmiete meniť, reprodukovať, distribuovať', vytvárať' z neho 
odvodené diela alebo adaptácie, verejne ho zobrazovať alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom ho neoprávnene využívať, a to vcelku 
alebo v časti, okrem prípadov, ktoré výslovne povolíme. Softvér a 
ostatné technológie, ktoré používame na poskytovanie Lokality, sú 
chránené autorskými právami, ochrannými známkami a zákonmi 
Spojených štátov, Kanady, štátov Európskej únie a ďalších krajín. Tieto 
Podmienky vám neudel'ujú právo na používanie ochranných známok, 
log, názvov domén a ostatných charakteristík značky spoločnosti 
Deere. Okrem práv výslovne a jednoznačne uvedených v tomto 
dokumente vám neudeľujeme žiadne výslovné alebo odvodené práva. 
Všetky práva na Lokalitu a Obsah spoločnosti Deere patria nám. 

3. Vyhlasujete, že ste si prečítali Právne oznámenie webovej lokality 
spoločnosti John Deere a porozumeli mu. 

4.4 Externý obsah 

1. Lokalita môže obsahovať externý obsah alebo odkazy na externé 
webové lokality alebo zdroje, ktoré pre budú pre vás jasne označené. V 
prípadoch kde Deere nemá kontrolu, ani neschvaľuje takýto externý 
obsah alebo odkazy, tam Deere za žiadny takýto externý obsah, 

https://www.deere.com/agreements
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webové lokality, zdroje alebo súvisiaci obsah, produkty alebo služby 
nenesie zodpovednosť. V prípade, že Deere kontroluje, alebo schvaľuje 
externý obsah, tak sa uplatnia osobitné podmienky na používania 
takýchto webových lokalít, zdrojov, alebo súvisiaceho obsahu.  Za 
používanie takéhoto externého obsahu, webových lokalít alebo zdrojov 
nesiete výhradnú zodpovednosť vy.  

2. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať' podmienky akýchkoľvek iných 
dohôd s akýmikoľvek tretími stranami, ktoré budú upravovať' váš prístup 
k externému obsahu. Vaše používanie Google Maps podlieha 
nasledujúcim podmienkam: Dodatočné Podmienky Služby Google 
Maps/Google Earth. 

3. Ak vám poskytneme softvér na základe licencie typu open source, 
takáto licencia môže obsahovať ustanovenia, ktoré budú výslovne v 
rozpore s týmito Podmienkami. V takomto prípade budú pre daný 
softvér typu open source platiť ustanovenia takejto licencie typu open 
source, a to v rozsahu príslušného rozporu. 

5 Pravidlá a zásady 

5.1 Prijateľné použitie 

Súhlasíte s tým, že nebudete napomáhať, nabádať, ani umožňovať ostatným 
používať Lokalitu na nasledujúce účely: 

1. porušovanie týchto Podmienok; 

2. sondovanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti systémov alebo 

sietí; 

3. zasielanie nevyžiadaných oznámení, propagačných materiálov a 

reklamy alebo spamu; 

4. zasielanie pozmenených a klamlivých informácií alebo informácií 

falošne identifikujúcich svoj zdroj, vrátane aktivít známych ako 

„spoofing“ alebo „phishing“. 

5. pozmeňovanie, prispôsobovanie, upravovanie, reprodukovanie, 

distribuovanie, prekladanie, vytváranie odvodených diel alebo adaptácií 

Lokality alebo Obsahu lokality (okrem Vášho obsahu uchovávaného v 

rámci Lokality), ich verejné zobrazovanie alebo akákoľvek forma 

neoprávneného využívania, okrem prípadov, ktoré spoločnosti Deere 

výslovne povolí; 

6. prístup na Lokalitu alebo jej prehľadávanie iným spôsobom, ako našimi 

verejne podporovanými rozhraniami (napr. „scraping“); 

7. používanie robotov, pavúkov, aplikácií na prehľadávanie/získavanie 

informácií alebo iných automatizovaných nástrojov, procesov alebo 

prostriedkov na prístup, získavanie prehľadávanie alebo indexovanie 

akejkoľvek časti Lokality alebo Obsahu lokality; 

8. spätná analýza akejkoľvek časti Lokality; 

9. odstraňovanie alebo pozmeňovanie oznámení o autorských právach, 

ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach, ktoré sa 

nachádzajú v akejkoľvek časti Lokality alebo na materiáloch 

vytlačených alebo kopírovaných z Lokality; 

10. zaznamenávanie, spracovávanie alebo automatizované vyhľadávanie 

informácií o iných používateľoch Lokality; 

11. prístup k informáciám o iných používateľoch Lokality alebo ich 

zobrazovanie bez povolenia; 

12. zmena formátovania alebo rámca akejkoľvek časti Lokality; 

13. podnikanie krokov, ktoré podľa nášho uváženia neodôvodnene alebo 

neprimerane zaťažujú, alebo by mohli zaťažovať', technickú 

https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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infraštruktúru spoločnosti Deere, prípadne by inak vyvíjali nadmernú 

záťaž na Lokalitu; 

14. pokus o získanie nepovoleného prístupu na Lokalitu, do 

používateľských účtov, počítačových systémov alebo sietí pripojených k 

Lokalite prostredníctvom hackovania, nepovoleného zisťovania hesiel 

alebo inými prostriedkami; 

15. nasadzovanie škodlivého softvéru alebo iné používanie Lokality alebo 

Obsahu lokality na distribúciu škodlivého softvéru, počítačových 

vírusov, spyware, červov, chýb, trójskych koňov alebo iných 

prostriedkov deštruktívnej povahy; 

16. používanie zariadení, softvéru alebo postupov, ktoré by narušovali 

riadne fungovanie Lokality alebo iné spôsoby narušovania riadneho 

fungovania Lokality; 

17. využívanie Lokality na porušovanie bezpečnosti počítačových sietí, 

prelamovanie hesiel alebo bezpečnostných šifrovacích kódov, 

narušovanie alebo zasahovanie do bezpečnosti Lokality alebo Obsahu 

lokality, prípadne ich poškodzovanie; 

18. odstraňovanie, obchádzanie, deaktivovanie, poškodzovanie alebo iné 

zasahovanie do bezpečnostných funkcií Lokality, funkcií, ktoré 

zabraňujú používaniu alebo kopírovaniu Obsahu lokality alebo ho 

obmedzujú, alebo funkcií, ktoré uplatňujú obmedzenia používania 

Lokality; 

19. zverejňovanie podvodného alebo zavádzajúceho akéhokoľvek Obsahu; 

20. porušovanie práv tretích strán, okrem iného najmä porušovanie 

dôvernosti, autorských práv, ochranných známok, patentov, 

obchodných tajomstiev, morálnych práv, práva na ochranu osobných 

údajov, práva na propagáciu alebo iných práv duševného vlastníctva 

alebo vlastníckych práv; 

21. zdieľanie vášho používateľského účtu Lokality, prístup na Lokalitu 

prostredníctvom používateľského účtu inej osoby alebo poskytovanie 

nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pri zakladaní alebo 

používaní používateľského účtu Lokality; 

22. propagácia alebo reklama cudzích produktov alebo služieb bez 

príslušných povolení; 

23. falšovanie alebo klamlivé opisovanie spojenia s inými osobami alebo 

subjektmi; 

24. vyhrážanie sa, prenasledovanie, poškodzovanie, šikanovanie alebo 

obťažovanie iných alebo podporovanie fanatizmu alebo diskriminácie; 

25. zverejňovanie, odovzdávanie alebo zdieľanie materiálov nezákonnej 

pornografickej alebo nedôstojnej povahy, resp. materiálov, ktoré 

podporujú fanatizmus, náboženskú, rasovú alebo etnickú 

neznášanlivosť; alebo 

26. akékoľvek porušovanie platných právnych predpisov alebo narušovanie 
súkromia a ohováranie iných. 

5.2 Súkromie 

Súhlasíte s tým, že budeme zhromažďovať, uchovávať, používať, zdiel'ať a 
zverejňovať' Váš obsah v zmysle našich MyJohnDeere™ Oznámenie o 
ochrane osobných údajov (deere.com/agreements) s cieľom vykonať a 
poskytnúť vám služby a funkcionality obsiahnuté v týchto Podmienkach. 
Preštudujte si MyJohnDeere™ Oznámenie o ochrane osobných údajov pre 
vašu krajinu, v ktorých nájdete konkrétne informácie o spôsobe, akým môžeme 
použiť Váš Obsah. 

https://www.deere.com/agreements
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5.3 Spory týkajúce sa autorských práv a ochranných známok 

Spoločnosť Deere rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a očakáva, 
že používatelia jej Lokality sa budú správať rovnako.  

 

Podľa vlastného uváženia odstránime každý Obsah, ktorý porušuje, alebo o 
ktorom predpokladáme, že porušuje práva tretích strán. V zmysle našej 
zásady ukončíme vzťahy týkajúce sa Obsahu so stranami, ktoré opakovane 
porušia práva duševného vlastníctva iných. 

6 Návrhy a zlepšenia 

Vítame vašu spätnú väzbu. Zaslaním nápadov, odporúčaní, dokumentov alebo 
návrhov („Spätná väzba“) súhlasíte s tým, že (i) vaša Spätná väzba neobsahuje 
osobné, dôverné alebo súkromné informácie tretích strán, (ii) nevzťahuje sa na nás 
žiadna povinnosť zachovávať mlčanlivosť, či už výslovná alebo odvodená, s ohľadom 
na Spätnú väzbu, (iii) záležitosti podobné obsahu Spätnej väzby už môžeme 
zväzovať alebo vyvíjať a (iv) udeľujete nám neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú, 
trvalú a celosvetovú licenciu na používanie, pozmeňovanie, zverejňovanie, 
distribuovanie a sublicencovanie Spätnej väzby. 

7 Odškodnenie 

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Deere, jej materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, 
pridružené spoločnosti, akékoľvek súvisiace spoločnosti, predajcov, dodávateľov, 
poskytovateľov licencií, partnerov a riaditeľov, členov predstavenstva, zamestnancov 
a zástupcov každej z nich, (spoločne ďalej len „Subjekty spoločnosti Deere“) 
odškodníte, budete chrániť a brániť pred nákladmi, zodpovednosťou za škodu a 
právne poplatky v súvislosti s nárokmi alebo požiadavkami tretích strán v súvislosti s 
(i) vaším úmyselným alebo nedbanlivostným porušením týchto Podmienok, (ii) 
produktmi alebo službami, ktoré ste zakúpili alebo obstarali v spojitosti s Lokalitou, 
okrem produktov a služieb zakúpených alebo obstaraných od Subjektu spoločnosti 
Deere, alebo (iii) porušením práv duševného vlastníctva alebo iných práv osôb alebo 
subjektov vami alebo treťou stranou používajúcou váš účet, a to v rozsahu v akom je 
porušenie pripísateľné Vášmu úmyselnému alebo nedbanlivostnému konaniu, alebo 
opomenutiu. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Deere môže na vaše náklady prevziať 
výlučnú obhajobu a kontrolu nad akoukoľvek vecou, za ktorú ste nás povinní 
odškodniť, pričom sa zaväzujete, že pri obhajobe voči takýmto nárokom budete s 
nami na vlastné náklady spolupracovať. Súhlasíte s tým, že bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti Deere nepristúpite na vyrovnanie v žiadnej veci. 
Spoločnosť Deere vynaloží primerané úsilie, aby vám oznámila každý takýto nárok, 
žalobu alebo konanie ihneď, ako sa o ňom dozvie. 

8 Vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti 

1. SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZALOŽENÚ V 
SÚVISLOSTI S TOUTO ZMLUVOU LEN ZA PODMIENOK A V SÚLADE S 
USTANOVENIAMI (a) AŽ (f) NIŽŠIE: 
(a) SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE ZODPOVEDÁ NEOBMEDZENE ZA 

ŠKODU, KTORÚ SPÔSOBÍ ÚMYSELNE ALEBO S HRUBOU 
NEDBANLIVOSŤOU SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE,  JEJ PRÁVNI 
ZÁSTUPCOVIA, SENIORNÍ VÝKONNÍ MANAŽÉRI, AKO AJ ZA ŠKODU 
SPÔSOBENÚ ÚMYSELNE INÝMI ASISTENTMI VO VÝKONE; VO 
VZŤAHU K HRUBEJ NEDBANLIVOSTI INÝCH ASISTENTOV VO 
VÝKONE SA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI JOHN DEERE RIADI 
USTANOVENIAMI PRE NEDBANLIVOSŤ PODĽA BODU (e) NIŽŠIE. 

(b) SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE ZODPOVEDÁ NEOBMEDZENE ZA 
SPÔSOBENÚ SMRŤ, ŠKODU NA OSOBE A ŠKODU NA ZDRAVÍ 
SPÔSOBENÚ ÚMYSELNE ALEBO NEDBANLIVOSTNE 
SPOLOČNOSŤOU JOHN DEERE, JEJ PRÁVNYMI ZÁSTUPCAMI ALEBO 
ASISTENTMI VO VÝKONE. 
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(c) SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE ZODPOVEDÁ ZA ŠKODU, KTORÁ 
VZNIKLA V DÔSLEDKU NEDOSTATKU ZARUČENÝCH 
CHARAKTERISTÍK, A TO DO VÝŠKY, KTORÁ JE POKRYTÁ ÚMYSLOM 
ZÁRUKY, A KTORÁ BOLA PREDVÍDATEĽNÁ SPOLOČNOSŤOU JOHN 
DEERE V ČASE KEĎ BOLA ZÁRUKA POSKYTNUTÁ. 

(d) SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE NESIE V PRÍPADE VADY TOVARU 
ZODPOVEDNOSŤ V SÚLADE S NEMECKÝM ZÁKONOM O 
ZODPOVEDNOSTI ZA TOVAR. 

(e) SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE ZODPOVEDÁ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ 
PORUŠENÍM ZÁKLADNÝCH POVINNOSTÍ SPOLOČNOSŤOU JOHN 
DEERE,  JEJ PRÁVNYMI ZÁSTUPCAMI, SENIORNÝMI VÝKONNÝMI 
MANAŽÉRMI, AKO AJ ASISTENTMI VO VÝKONE. ZÁKLADNÉ 
POVINNOSTI SÚ TAKÉ ZÁKLADNÉ POVINNOSTI 
(‘KARDINALPFLICHTEN’), KTORÉ SÚ ZO ZMYSLU TEJTO ZMLUVY 
ROZHODUJÚCE PRE UZAVRETIE TEJTO ZMLUVY, A NA VYKONANIE 
KTORÝCH ZÁKAZNÍK SPOLIEHA, RESP. ICH OČAKÁVA. AK 
SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE PORUŠÍ JEJ ZÁKLADNÚ POVINNOSŤ 
NEDBANLIVOSTNE, TAK JEJ ZODPOVEDNOSŤ JE OBMEDZENÁ DO 
VÝŠKY, KTORÁ BOLA PREDVÍDATEĽNÁ SPOLOČNOSŤOU JOHN 
DEERE V ČASE POSKYTOVANIA DOTKNUTEJ SLUŽBY. 

(f) ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU NA MAJETKU ALEBO FINANČNÚ ŠKODU 
SÚVISIACU S PREDPOKLADATEĽNÝMI POŠKODENIAMI, KTORÉ SÚ 
PRE TENTO TYP ZMLUVY ALEBO CHARAKTER SLUŽIEB OBVYKLÉ, JE 
OBMEDZENÁ MAXIMÁLNE NA 12 500 EUR NA ZÁKAZNÍKA. AK 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY PRI JEDNOM SKUTKU ALEBO UDALOSTI 
SPÔSOBÍ ŠKODY VIACERÝM ZÁKAZNÍKOM, JE ZODPOVEDNOSŤ ZA 
ŠKODY OBMEDZENÁ MAXIMÁLNE NA VÝŠKU 500 000 EUR, PRIČOM 
PLATÍ OBMEDZENIE NA JEDNÉHO ZÁKAZNÍKA, AKO JE UVEDENÉ 
VYŠŠIE. AK NÁHRADA ŠKODY ZA JEDNU UDALOSŤ PRESIAHNE 
MAXIMÁLNU SPLATNÚ SUMU 5 00 000 EUR, BUDE TÁTO SUMA 
POMERNE ROZDELENÁ MEDZI POŠKODENÝCH NA SUMY 
MAXIMÁLNE DO VÝŠKY NA JEDNÉHO ZÁKAZNÍKA, TAK AKO JE 
UVEDENÉ VYŠŠIE.  

2. SPOLOČNOSŤ JOHN DEERE ZODPOVEDÁ ZA STRATU ÚDAJOV LEN DO 
VÝŠKY BEŽNÝCH NÁKLADOV NA OBNOVU, KTORÉ BY VZNIKLI, AK BY 
SA VYKONALI RIADNE A PRAVIDELNÉ ZÁLOHOVACIE OPATRENIA. 

3. AKÉKOĽVEK ROZŠÍRENIE ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI JOHN 
DEERE JE TEJTO SÚVISLOSTI VYLÚČENÉ.  

9 Voľba práva a miesto konania 

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s hmotným právom platným v 
Spolkovej republike Nemecko. Príslušné súdy v Mannheim disponujú výlučnou 
súdnou právomocou nad všetkými súdnymi konaniami alebo spormi v súvislosti s 
týmito Podmienkami (ďalej len „Nárok“). Tieto Podmienky sa nebudú riadiť žiadnymi 
kolíznymi normami žiadnej oblasti súdnej právomoci ani Dohovorom OSN o 
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorého platnosť sa výslovne vylučuje. 

10 Ukončenie platnosti 

A. Platnosť týchto Podmienok môžete ukončiť kedykoľvek uzatvorením svojho 
účtu, ukončením používania Lokality a zaslaním oznámenia o ukončení platnosti 
spoločnosti Deere. Toto oznámenie nám môžete doručiť prostredníctvom 
Formulára Dotknutej Osoby, ktorý môže nájsť tu deere.com/agreements. 

B. V zmysle našich povinností podľa príslušných Súvisiacich služieb a dohôd 
spoločnosti Deere si vyhradzujeme právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť 
dostupnosť Lokality, z akéhokoľvek dôvodu alebo i bezdôvodne, a buď s 
predchádzajúcim oznámením vopred alebo bez neho. 

C. Zároveň môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie Lokality 
ihneď potom, ako vám zašleme písomné alebo elektronické oznámenie v 
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prípade, že tieto Podmienky nedodržiavate, alebo Lokalitu využívate na účely, 
ktoré by pre nás znamenali právnu zodpovednosť, alebo by narušili možnosť 
iných využívať túto Lokalitu, a to pod podmienkou, že ak vaše nedodržiavanie 
alebo nepovolené používanie Lokality možno napraviť, najskôr vám zašleme 
písomné oznámenie vyžadujúce nápravu v lehote do 30 dní, a k náprave vášho 
nedodržiavania Podmienok alebo nepovoleného používania Lokality v danej 
lehote nedôjde. Následkom takéhoto konania by ste mohli stratiť prístup k 
svojmu účtu, k Lokalite, Vášmu obsahu, Obsahu lokality alebo iným súvisiacim 
informáciám. 

D. Rovnako môžeme pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie Lokality ak namietnete 
zmenu Podmienok v zmysle odseku 2. 

E. V prípade ukončenia platnosti, či už z vašej alebo z našej strany, odseky 1, 4, 5, 
7 až 11 týchto Podmienok budú aj naďalej riadne platné a účinné, vrátane 
nášho práva na používanie Vášho obsahu v zmysle odseku 4. 

F. Ukončenie platnosti týchto Podmienok neukončuje platnosť žiadnych Dohôd o 
poskytovaní služieb spoločnosti Deere ani ich nijakým spôsobom nepozmeňuje. 

11 Všeobecné ustanovenia 

A. Pokiaľ sa v odseku 4, písm. (D) vyššie neuvádza inak, obsah žiadnych 
ustanovení tohto dokumentu nemožno považovať' za udelenie práv alebo 
opravných prostriedkov tretím stranám. 

B. Pokiaľ sa v odseku 3, písm. (E) vyššie neuvádza inak, tieto Podmienky 
predstavujú úplné znenie dohody medzi vami a nami s ohľadom na jej predmet, 
pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a nami týkajúce 
sa daného predmetu. Zmluvné strany berú na vedomie, že žiadnym 
vyhláseniam, ktoré nie sú výslovne obsiahnuté v týchto Podmienkach, sa 
nebude prikladať' význam. 

C. Nie sme povinní presadzovať' tieto podmienky vo vašom mene voči iným 
používateľom Lokality. Hoci uvítame, keď nás budete informovať' o možnom 
porušovaní týchto Podmienok zo strany iného používateľa Lokality, 
vyhradzujeme si právo vec prešetriť a prijať' primerané opatrenia podľa nášho 
vlastného uváženia. 

D. Neuplatňovanie alebo nepresadzovanie práv alebo ustanovení v zmysle týchto 
Podmienok zo strany spoločnosti Deere nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva 
alebo ustanovenia. Neuplatňovanie práv upravených v tomto dokumente zo 
strany spoločnosti Deere nemožno považovať za zrieknutie sa žiadnych ďalších 
práv v zmysle týchto Podmienok. 

E. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok nie je účinné alebo 
platné, takéto ustanovenie sa obmedzí alebo odstráni v takom potrebnom 
rozsahu, aby platnosť' a účinnosť zvyšných ustanovení ostala v plnom rozsahu 
zachovaná. 

F. Nemáte právo tieto Podmienky postupovať, prevádzať ani poskytovať v 
súvislosti s nimi sublicencie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti Deere. Spoločnosť Deere však má právo tieto Podmienky bez 
obmedzenia postupovať alebo prevádzať. Každý pokus o postúpenie v rozpore 
s týmito Podmienkami sa bude považovať za neplatné. 

G. Spoločnosť Deere a vy sa považujete za nezávislé zmluvné strany, pričom nie 
ste zástupcami, právnymi partnermi ani stranami zamestnaneckého vzťahu. 

H. Nadpisy odsekov v týchto Podmienkach slúžia len ako pomôcka a nie sú 
právne, ani zmluvne záväzné. 


