Molson Coors Beverage Company
Podmínky užití
Datum účinnosti: 1. ledna 2020
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: PROSÍME, ABYSTE SI TYTO PODMÍNKY UŽITÍ („podmínky“) A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH
ÚDAJŮ ZVEŘEJNĚNÉ NA ADRESE WWW.MOLSONCOORS.COM/EN/PRIVACY-POLICY („ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH
ÚDAJŮ“) PEČLIVĚ PŘEČETLI JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ TUTO WEBOVOU STRÁNKU UŽIJETE.
Užitím této stránky společnosti stvrzujete, že chápete a že budete dodržovat tyto podmínky, a současně berete na
vědomí, že se tím zříkáte určitých práv. Konkrétně obsahují tyto podmínky ujednání o rozhodčím řízení, které omezuje
vaše práva na podání žaloby k soudu a na rozhodnutí sporu soudcem či porotou, a dále ustanovení, která omezují naši
odpovědnost vůči vám. Podmínkou pro to, abyste nadále mohli užívat tuto stránku společnosti, je trvalé dodržování
těchto podmínek. Jestliže nechcete být těmito podmínkami vázáni, nesmíte tuto stránku společnosti užívat.
Tuto stránku společnosti (podle níže uvedené definice) vlastní a provozuje společnost Molson Coors Beverage Company
a její dceřiné společnosti, včetně společností Molson Coors North America, Molson Coors Europe, jejich provozní
společnosti a jejich příslušné dceřiné společnosti, přidružené společnosti a přidružené značky, zástupci, důvěryhodní
prodejci/poskytovatelé služeb a podnikové přidružené společnosti jednající naším jménem (souhrnně „společnost
Molson Coors“ nebo „my“, a také „náš“). Tento dokument je smlouva sjednaná mezi vámi (pokud vyjadřujete souhlas
s těmito podmínkami jménem jiného subjektu, pak tímto subjektem) a subjektem společnosti Molson Coors, který je
vlastníkem vámi užitého digitálního obsahu. Tyto podmínky užití (dále také „podmínky“) uvádějí právní podmínky, které
se vztahují na stránky společnosti a reklamu online. Výraz „stránka/stránky společnosti“ označuje webové stránky
společnosti Molson Coors, stránky na sociálních sítích pod naší kontrolou, propagační stránky, pomůcky a mobilní stránky
a aplikace, naše programy odměn, blogy, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a zprávy SMS, jež vám posíláme, a další
digitální prvky/prvky online, na kterých jsou tyto podmínky zveřejněné, nebo odkud se na ně odkazuje (nejsou-li ovšem
na konkrétní stránce, v aplikaci či službě uvedeny jiné nebo doplňující zásady, které v takovém případě budou mít
přednost).
1. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ; MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ
Do těchto podmínek jsou zahrnuty Zásady ochrany osobních údajů společnosti Molson Coors, které popisují naše
postupy při shromažďování, užití a sdělování vašich údajů. Můžete si zvolit způsob naší komunikace s vámi. Podrobnější
informace o řízení komunikace najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů nebo v marketingových sděleních
(např. v e-mailu).
2. STRÁNKA JE URČENA VÝHRADNĚ PRO SPOTŘEBITELE, KTEŘÍ DOSÁHLI VĚKOVÉ HRANICE PRO KONZUMACI
ALKOHOLU
A. Potvrzujete, že podle právního řádu v místě, odkud na stránku společnosti vstupujete, jste dosáhli věkové
hranice pro konzumaci alkoholu. Jestliže jste věkové hranice pro konzumaci alkoholu nedosáhli, nesmíte na stránku
společnosti vstupovat ani ji užívat, což platí i pro přístup k reklamním nebo marketingovým informacím na ní. Vstup na
stránku společnosti je zakázán všem osobám mladším 18 let.
B. Jestliže jste věkové hranice pro konzumaci alkoholu dosáhli, potvrzujete a souhlasíte s tím, že tuto stránku
společnosti ani obsah (který je definován v části 5A níže) nebudete sdílet s osobami, které této věkové hranice nedosáhly.

C. Pro nákup nebo konzumaci jakéhokoli alkoholického nápoje společnosti Molson Coors nebo pro účast v některé
z našich propagačních akcí/pro využití propagační nabídky na této stránce společnosti či jiným způsobem musí váš věk
splňovat věkovou hranici pro konzumaci alkoholu.
3. ROZHODNÉ PRÁVO; DOSTUPNOST VÝROBKŮ A SLUŽEB
A. Výrobky a služby společnosti Molson Coors jsou dostupné po celém světě. Některé stránky společnosti (např.
stránky společnosti pro konkrétní značky a organizační jednotky) mohou popisovat výrobky a služby, které jsou dostupné
jen na určitých územích s daným právním řádem.
B. Stránky společnosti Molson Coors se řídí příslušným právním řádem v místě, kde společnost Molson Coors
působí.
4. AKTUALIZACE PODMÍNEK; PRÁVO PROVÉST AKTUALIZACI NEBO ZRUŠIT PŘÍSTUP
Skutečnost, že používáte tyto stránky a pokračujete v jejich používání i po provedení změn podmínek, znamená, že
s těmito podmínkami souhlasíte. Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte, stránku prosím nepoužívejte. Tyto
podmínky můžeme podle potřeby aktualizovat zveřejněním doplnění nebo úprav této stránky, proto vám doporučujeme
tyto podmínky pravidelně kontrolovat. Abychom vám pomohli zůstat v obraze co se týče případných změn, realizujeme
následující dva kroky: (i) výše uvádíme datum, kdy byly podmínky naposledy aktualizovány; (ii) když provedeme
podstatnou změnu podmínek, zveřejníme také nápadné oznámení těchto změn na domovské stránce této stránky nebo
zašleme e-mail všem uživatelům, jejichž kontaktní údaje má společnost Molson Coors (nebo příslušná organizační
jednotka) k dispozici. Vaše používání jakékoli stránky po zveřejnění revidovaných podmínek se bude pokládat za přijetí
těchto revidovaných zásad, proto důrazně doporučujeme, abyste podmínky pravidelně kontrolovali.
5. LICENCE K UŽITÍ STRÁNKY
A. Společnost Molson Coors vám za předpokladu, že v plném rozsahu dodržíte tyto podmínky, uděluje nevýhradní,
nepřenosné, odvolatelné a omezené právo a licenci k přístupu, užití a soukromému zobrazení této stránky a obsahu
pouze k vašim soukromým a nekomerčním účelům.
B. Tuto stránku ani obsah nesmíte užít žádným jiným způsobem, než jak výslovně dovoluje výše uvedený oddíl 5(A).
Bez omezení platí, že nebudete přímo ani nepřímo: (a) žádný obsah kopírovat, reprodukovat, upravovat, rozšiřovat,
zobrazovat, přenášet, ani z něho vytvářet odvozená díla; (b) užívat stránku nebo obsah k jakémukoli komerčnímu účelu;
(c) stránku zpětně analyzovat ani dekompilovat, nedovoleně manipulovat s technickými prostředky, které ji poskytují,
ani je rozkládat (s výjimkou případů a pouze v tom rozsahu, kdy je některé z výše uvedených omezení zakázáno
neodmítnutelným ustanovením příslušného zákona); (d) zasahovat do stránky nebo jakékoli techniky, jejíž
prostřednictvím je poskytována, ani stránku a tuto techniku poškozovat; (e) vydávat se za jinou osobu nebo nepravdivě
uvádět svou totožnost nebo příslušnost; (f) usilovat o neoprávněný přístup ke stránce; (g) shromažďovat informace o
uživatelích stránky nebo o stránce samotné; (h) porušovat ani zneužívat práva duševního vlastnictví ani jiná práva třetích
stran či podmínky sociálních sítí, ani do nich zasahovat; (i) porušovat jakékoli zákony, pravidla či předpisy (j) zasahovat
třetím stranám do možnosti užívat stránku či do našich schopností stránku poskytovat.
C. Zavazujete se, že oznámíte každé porušení těchto podmínek jinými osobami, o němž se dovíte.
D. Každé porušení těchto podmínek může mít za následek omezení vašeho přístupu ke stránce nebo její části, a
může být postoupeno orgánům prosazování práva. Změny či vzdání se práv z těchto podmínek nenabudou účinnosti,
pokud nebudou v příslušné formě zveřejněny nebo sepsány a podepsány příslušně oprávněným představitelem
společnosti Molson Coors.
6. PRÁVA A OMEZENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

A.
Všechna práva ke stránce a jejímu obsahu, včetně budoucího obsahu, tj. např. texty, videa, obrázky, grafické
prvky, návrhy, informace, aplikace, software, články, adresáře, jakož i ochranné známky, značky služby, obchodní jména,
obchodní úpravy, autorská práva, loga, názvy domén, kódy, patenty nebo duševní vlastnictví v jakékoli jiné podobě
(souhrnně „obsah“) jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Molson Coors, nebo třetí strany, která na obsah
poskytla licenci.
B. Na některých územích s určitým právním řádem získává a distribuuje společnost Molson Coors konkrétní značku
a veškeré související ochranné známky pod licencí od třetí strany. V takových případech jsou veškerá práva duševního
vlastnictví této třetí strany nadále výhradním vlastnictvím této třetí strany, a veškerá práva nadále působí v její prospěch.
V určitých případech mohou být na stránkách a ve službách online uvedeny různé názvy, ochranné známky a značky
služeb třetích stran, které náleží jejich příslušných vlastníkům.
C. Na všechny stránky a související obsah se vztahuje ochrana proti neoprávněnému užití, kopírování a šíření, a to
ve formě autorského práva, ochranných známek a dalších zákonů o duševním a jiném vlastnictví a mezinárodních smluv.
D. Bez předchozího písemného povolení společnosti Molson Coors nesmíte žádný obsah vcelku ani zčásti, a to za
jakýmkoli účelem, zachycovat, reprodukovat, předvádět, převádět, prodávat, licencovat, upravovat, vytvářet z něho ani
na jeho základě odvozená díla, ani jej znovu publikovat, zpětně analyzovat, nahrávat, adaptovat, zveřejňovat, přenášet,
veřejně zobrazovat, zobrazovat vnořenou v rámci jiné stránky, odkazovat na něj, šířit jej ani využívat.
E. Užití obsahu jiným způsobem, než dovolují tyto podmínky, znamená porušení těchto podmínek a možný zásah
do práv společnosti Molson Coors či práv třetích stran, jež postižený obsah vlastní. Žádnou část těchto podmínek či
stránky nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti Molson Coors nebo třetí strany, jež tento obsah nebo
duševní vlastnictví zobrazené na stránce vlastní, vykládat, ani implicitně, na základě právní překážky či jinak, jako
poskytnutí licence či práva k jakémukoli užití některé části obsahu. Na tuto stránku máte povolen vstup pouze pro účely
jejího užití k vašim nekomerčním účelům coby jednotlivce. Neoprávněné užití obsahu nebo stránky může vést k vašemu
občanskoprávnímu či trestněprávnímu postihu.
7. OBSAH VYTVÁŘENÝ UŽIVATELI; PŘÍPUSTNÝ OBSAH
A. Některé stránky vám umožňují zasílat náměty, návrhy, komentáře, grafická vyobrazení, fotografie, dotazy,
stížnosti, materiály nebo jiné informace (každá tato položka se dále označuje jako „uživatelský obsah“) ke zveřejnění
nebo předání společnosti Molson Coors. Zašlete-li nám uživatelský obsah, udělujete nám tím trvalou, neodvolatelnou,
celosvětově platnou, nevýhradní, licenčním poplatkům nepodléhající a převoditelnou licenci k užití, reprodukci, šíření,
sublicencování, úpravě, překladu, přípravě odvozených děl, veřejnému zobrazení, vysílání, zveřejnění a předvedení
tohoto uživatelského obsahu jakýmkoli způsobem na libovolném médiu, které může být známo nebo v budoucnu
vynalezeno, což zahrnuje také např. komerční užití bez dalšího souhlasu/schválení, oznámení a připsání či náhrady ve
váš prospěch nebo jiné třetí strany, přičemž udělení téže licence stvrzujete a zaručujete i jménem všech příslušných
třetích stran, které drží práva k uživatelskému obsahu Tímto se dále neodvolatelně zříkáte veškerých nároků plynoucích
z morálního práva a podobných teorií a zavazujete se je neuplatňovat.
B. S materiálem nebo sdělením, které přenesete na stránku, se nebude nakládat jako s důvěrným materiálem nebo
sdělením.
C. Je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet na stránku příspěvky, které obsahují obraz nebo podobu osoby, která
nedosáhla nebo působí dojmem, že nedosáhla věkové hranice pro konzumaci alkoholu, nebo osoby, která k tomu nedala
své svolení.
D. Prohlašujete a zaručujete, že k materiálům nebo sdělením, která přenášíte na tuto stránku, máte svolení k jejich
přenesení a že tento materiál nezasahuje do práv duševního vlastnictví ani práv na ochranu osobních údajů třetí osoby
nebo osoby zbavené práv, žijící či nežijící.
E. Na stránce nebudete zveřejňovat ani na ni přenášet příspěvky, které vykazují některý z těchto znaků: Materiál
protiprávní, pornografické, obscénní, sprosté, pomlouvačné, výhružné či jinak problematické povahy podle posouzení
společnosti Molson Coors.
F. Souhlasíte, že vaše příspěvky nebudou obsahovat, podněcovat ani omlouvat následující:

1) Trestnou činnost nebo chování vedoucí k občanskoprávní odpovědnosti,
2) Násilí, nenávist ani obtěžování v jakékoli podobě,
3) Diskriminaci v jakékoli formě z jakéhokoli důvodu podle právních předpisů o lidských právech, např.
náboženského vyznání, rasy, barvy pleti, sexuální orientace, postižení atd.
G. Souhlasíte, že vaše příspěvky nebudou zobrazovat, propagovat ani podněcovat následující:
1) Neodpovědnou konzumaci alkoholu,
2) Konzumaci alkoholu osobami, které nedosáhly potřebné věkové hranice.
3) Vykonávání kvalifikované či nebezpečné činnosti během konzumace alkoholu.
H. Zavazujete se, že ve svých příspěvcích nebudete porušovat příslušné zákony, předpisy, zásady pokyny ani
zavedené standardy odvětví podle posouzení společnosti Molson Coors.
I. Společnost Molson Coors si vyhrazuje právo vymazat nebo skrýt uživatelský obsah, který bude podle jejího
názory v rozporu s těmito podmínkami.
8. ZÁSADY OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV/UPOZORNĚNÍ NA PORUŠENÍ PRÁV; AMERICKÝ ZÁKON DIGITAL
MILLENIUM COPYRIGHT ACT (DMCA – ZÁKON O AUTORSKÝCH PRÁVECH PRO DIGITÁLNÍ TISÍCILETÍ)
Společnost Molson Coors ctí práva duševního vlastnictví a od vás očekává totéž. Společnost Molson Coors může podle
svého výhradního a neomezeného uvážení deaktivovat nebo zrušit účty těch uživatelů, kteří zasáhnou nebo údajně
zasáhnou do práv duševního vlastnictví jiných osob.
Ve Spojených státech bude společnost Molson Coors reagovat na oznámení údajného
zásahu do autorských práv
podaného podle amerického zákona Digital Millenium Copyright Act (DMCA – zákon o autorských právech pro digitální
tisíciletí), dále jen „zákon DMCA“. Pokud se domníváte, že obsah zveřejněný ve službách online zasáhl do vašich
autorských práv k dílu, zašlete prosím společnosti Molson Coors písemné oznámení podle zákona DMCA, do kterého
uveďte následující informace.
Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv duševního vlastnictví, sdělte prosím zástupci pro autorská práva
(uvedenému níže) následující informace:
1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby, která má oprávnění jednat jménem držitele autorských práv nebo
nositele jiných zájmů ve vztahu k duševnímu vlastnictví,
2. Popis díla nebo jiného duševního vlastnictví, které je podle vašeho tvrzení předmětem zásahu do práv,
3. Popis materiálu, který podle vašeho tvrzení zasahuje do vašich práv duševního vlastnictví, a jeho umístění,
4. Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa,
5. Vaše prohlášení, že podle vašeho nejlepšího vědomí nebyl uvedený způsob užití schválen vlastníkem duševního
vlastnictví, jeho zástupcem, ani podle zákona,
6. Vaše čestné prohlášení, že v oznámení uvádíte pravdivé informace a že jste vlastníkem duševního vlastnictví
nebo máte oprávnění jednat jménem vlastníka.
Pokud společnost Molson Coors obdrží toto oznámení, vyhrazuje si právo tento materiál, který údajně zasahuje do cizích
práv, odstranit nebo vymazat. Při odstraňování materiálu, který údajně zasahuje nebo je předmětem zásahu do cizích
práv, a při blokování přístupu k němu bude společnost Molson Coors postupovat spěšně. Společnost Molson Coors udělá
přiměřené kroky k tomu, aby urychleně informovala uživatele, který předmětný materiál vytvořil nebo zveřejnil, že byl
tento materiál odstraněn nebo že byl přístup k němu zablokován.
Molson Coors Beverage Company
Attn: Copyright Agent, Legal
250 South Wacker Drive, Suite 800

Chicago, IL 60606
webadmin@molsoncoors.com
Ve Spojených státech umožňuje zákon DMCA v určitém rozsahu, aby uživatel, jehož materiál byl odstraněn nebo
zablokován v souladu s těmito zásadami, podal společnosti Molson Coors reakci na oznámení podle zákona DMCA. Tato
reakce na oznámení musí být písemná, předaná našemu zástupci pro autorská práva na výše uvedené adrese a musí
obsahovat:
1.

Elektronický nebo fyzický podpis uživatele,

2. Určení materiálu, který byl odstraněn nebo zablokován, a jeho umístění před odstraněním či zablokováním, včetně
úplné adresy URL,
3. Čestné prohlášení, že podle vašeho nejlepšího vědomí došlo k odstranění nebo zablokování materiálu následkem
omylu nebo chybného ztotožnění tohoto materiálu,
4.
Jméno, adresu a telefonní číslo uživatele, a dále prohlášení, ve kterém se uživatel souhlasí s tím, že příslušným
soudem bude federální okrskový soud pro okrsek, ve kterém se společnost Molson Coors nachází, a že souhlasíte
s doručováním písemností soudu od osoby, která podala původní oznámení o zásahu do práv.
9. NEVYŽÁDANÉ NÁMĚTY
A. Společnost Molson Coors nepřijímá nevyžádané náměty ani návrhy. Nemůžeme přezkoumávat žádné náměty
ani návrhy s původem mimo podniky společnosti Molson Coors. Vy, vaši dědicové i nabyvatelé se výslovně zříkáte všech
nároků, včetně budoucích, souvisejících s výrobky, vzory či návrhy podobnými vašim příspěvkům, a to i v případech, kdy
nám nevyžádané náměty nebo návrhy zašlete. Pokud nám nevyžádané náměty nebo návrhy zašlete prostřednictvím
této stránky, udělujete tím společnosti Molson Coors povolení užít tento obsah libovolným způsobem, včetně
reprodukce, přenášení, uveřejnění nebo vysílání bez jakékoli náhrady.
10. REGISTRACE
A. Do některých částí či funkcí stránky se možná budete muset registrovat nebo poskytnout údaje jinou formou,
abyste k těmto funkcím nebo obsahu stránky mohli přistoupit („informace o účtu“). Informace o účtu mohou např.
obsahovat uživatelské jméno, adresu, kontaktní údaje a profilový obrázek. To, zda tyto informace o účtu poskytnete, je
výhradně vaše dobrovolné rozhodnutí, avšak pokud je neposkytnete, nezískáte přístup k určitým částem obsahu a
částem nebo funkcím stránky.
B. Zavazujete se, že nám nebudete poskytovat nepravdivé informace a že bez povolení nevytvoříte účet pro jinou
osobu.
C. Smíte vytvořit jen jeden osobní profil. Společnost Molson Coors si vyhrazuje právo podle svého výhradního
uvážení odstranit nebo opět převzít informace o účtu ze stránky, a dále si vyhrazuje právo zrušit, a to i bez upozornění,
vaše heslo a členství na takové stránce nebo na všech stránkách společnosti Molson Coors na základě jakéhokoli důvodu,
ale i bez něho. Jestliže váš účet deaktivujeme, zavazujete se nevytvořit nový.
D. Po své registraci na stránce jste povinni uchovat své heslo v tajnosti, pokud jste je dostali, a chránit přístup ke
svému účtu tak, aby k částem stránky chráněným heslem nemohly přistupovat jiné osoby. Přijímáte rovněž odpovědnost
za všechny činnosti odehrávající se na vašem účtu, pod vaší e-mailovou adresou, nebo heslem, pokud jste je dostali, a
zavazujete se, že svůj účet dále neprodáte, nepřevedete ani nepostoupíte.
E. Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Molson Coors neodpovídá vám ani jiné osobě za případné zrušení
vašeho přístupu ke stránkám ani za odstranění informací o vašem účtu. To, zda dodržujete tyto podmínky, bude
společnost Molson Coors posuzovat podle svého výhradního uvážení, přičemž její rozhodnutí bude konečné a závazné a
nebude možné jej zpochybnit, ani se proti němu odvolat.

11. FUNKCE CHATU; CHATBOTY
A. Některé stránky mohou obsahovat funkci chatu. V některých případech může být tato funkce zajišťována
člověkem, jindy ji mohou zajišťovat automatické konverzační systémy nebo „chatboty“, které využívají umělou
inteligenci. Chatboty mohou být například přístupné na našich stránkách (prostřednictvím webových widgetů).
prostřednictvím SMS a aplikací pro zasílání zpráv jako je Facebook Messenger.
B. Vzhledem k tomu, že tyto automatizované chatboty jsou spravovány prostřednictvím umělé inteligence a často
prostřednictvím platforem třetích stran, neposkytujeme žádné implicitní ani výslovné záruky, ani nečiníme jakékoli
oficiální prohlášení týkající se přesnosti, výsledků nebo spolehlivosti či správnosti materiálů a odpovědí.
C. V našem odkazu Zásady ochrany osobních údajů naleznete informace o tom, jak můžeme používat osobní údaje
sdílené prostřednictvím funkce chatu.
12. ZŘIZOVÁNÍ ODKAZŮ; STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN
A. Ke zřízení odkazu na tuto stránku si musíte vyžádat souhlas společnosti Molson Coors. Odkazy bude společnost
Molson Coors schvalovat podle svého výhradního uvážení a pouze tehdy, dosáhla-li většina skutečných návštěvníků
stránky třetí strany věkové hranice pro konzumaci alkoholu určené v příslušném právním řádu. Jestliže vám udělíme
souhlas se zřízením odkazu na stránku, smíte odkazovat pouze na domovskou stránku, nebo na tu část stránky, kterou
společnost Molson Coors konkrétně schválila a která je volně přístupná a nepodléhá omezením, jako je např. platební
brána, účet oprávněného uživatele nebo jiná forma oprávnění či ochrany heslem. Nebude-li písemně schváleno jinak,
musí být odkaz uveden prostým textem. Odkaz na stránku nesmí poškozovat, zpochybňovat ani znevažovat dobrou
pověst značek společnosti Molson Coors ani její duševní vlastnictví, a rovněž nesmí nepravdivě vytvářet dojem, že vaši
stránku nebo organizaci společnost Molson Coors sponzoruje, schvaluje, je s ní spřízněná nebo jinak spojená. Stránku
nesmíte zobrazovat vnořenou v rámci jiné stránky ani jinak pozměňovat její obsah. Společnost Molson Coors si vyhrazuje
právo podle svého výhradního uvážení zrušit odkaz z jakékoli webové stránky z jakéhokoli důvodu i bez něho, což se
vztahuje mimo jiné i na všechny stránky, které bude společnost Molson Coors považovat za nevhodné, v rozporu nebo
v konfliktu se svou stránkou nebo těmito podmínkami.
B. Na stránce mohou být odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran, což může ale nemusí být zřejmé
(„stránky třetích stran“), a rovněž software, text, grafické prvky, články, fotografie, návrhy, zvuky, video, hudbu,
informace, softwarové aplikace, moduly plug-in a další obsah původem od třetích stran „obsah třetích stran“).
Společnost Molson Coors nevlastní, neovládá, nemonitoruje ani neodpovídá za obsah ani fungování obsahu třetích stran,
na který se stránka společnosti odkazuje nebo který zmiňuje.
C. Tato stránka společnosti může odkazovat na další stránky, ale společnost Molson Coors takto odkazované
stránky neschvaluje, neověřuje ani nesponzoruje, není-li to na stránce společnosti konkrétně uvedeno. Opustíte-li
stránku společnosti a vstoupíte na stránky třetích stran, nebo užijete či si nainstalujete obsah třetích stran, činíte to na
vlastní riziko a musíte mít na paměti, že v těchto případech již naše podmínky a zásady neplatí.
D. V některých případech můžeme ke zpracování nákupů a zadání uskutečněných prostřednictvím stránek
společnosti využít službu třetí strany, mimo jiné včetně rezervačních stránek a maloobchodních stránek
eCommerce/online a propagačních stránek. V takových případech vaše transakce podléhá zásadám příslušné třetí
strany. Jednání ani stránky třetích stran nijak neřídíme a neneseme za ně odpovědnost.
E. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAH TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ NAPŘ. INFORMACÍ, DAT,
REKLAMY, VÝROBKŮ NEBO JINÉHO OBSAHU UMÍSTĚNÉHO NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A V TĚCHTO ZDROJÍCH NEBO JEJICH
PROSTŘEDNICTVÍM ZPŘÍSTUPNĚNÉHO, UŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE SE NA TOTO UŽITÍ VZTAHUJÍ PODMÍNKY UŽITÍ
PLATNÉ PRO TYTO STRÁNKY A ZDROJE. ZA PŘÍPADNÉ POTÍŽE PLYNOUCÍ Z VAŠEHO UŽITÍ OBSAHU TŘETÍCH STRAN
NENESEME ODPOVĚDNOST.
13. ODŠKODNĚNÍ

UŽITÍM STRÁNKY SPOLEČNOSTI SE ZAVAZUJETE ODŠKODNIT A CHRÁNIT SPOLEČNOST MOLSON COORS PŘED NÁROKY
TŘETÍCH STRAN, JAKOŽ I ÚDAJNÝMI NÁROKY, POŽADAVKY, DŮVODY K ŽALOBĚ, ROZSUDKY, POVINNOSTMI K NÁHRADĚ
ŠKODY, ZTRÁTAMI, ZÁVAZKY I VEŠKERÝMI NÁKLADY A VÝDAJI NA OBRANU PROTI NIM, VČETNĚ NAPŘ. PŘIMĚŘENÝCH
POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, KTERÉ BY MĚLY PŮVOD ČI SOUVISLOST S NÁSLEDUJÍCÍM: VAŠE PORUŠENÍ
VLASTNÍCH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, ZÁVAZKŮ NEBO UJEDNÁNÍ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK, VAŠE PORUŠENÍ TĚCHTO
PODMÍNEK ČI ZÁKONA, VAŠE UŽITÍ TÉTO STRÁNKY SPOLEČNOSTI NEBO OBSAHU, VÁŠ UŽIVATELSKÝ OBSAH, KTERÝ
ZASAHUJE DO AUTORSKÝCH PRÁV, PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY, OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, OBCHODNÍHO PROVEDENÍ,
PATENTU, OSOBNOSTNÍCH PRÁV, PRÁV NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO DO JINÉHO PRÁVA JAKÉKOLI OSOBY ČI
TUTO OSOBU HANOBÍ, A ROVNĚŽ UŽITÍ VAŠEHO OBSAHU SPOLEČNOSTÍ MOLSON COORS. PŘI OBRANĚ SPOLEČNOSTI
MOLSON COORS PROTI PŘÍPADNÉMU NÁROKU BUDETE V PLNÉM AVŠAK PŘIMĚŘENÉM ROZSAHU SPOLUPRACOVAT.
SPOLEČNOST MOLSON COORS SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘEVZÍT NA VLASTNÍ NÁKLADY VÝHRADNÍ OBRANU A KONTROLU
NAD JAKOUKOLI ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÁ BY JINAK PODLÉHALA VAŠEMU ZÁVAZKU ODŠKODNĚNÍ, PŘIČEMŽ VÁM NEBUDE
DOVOLENO TAKOVOU ZÁLEŽITOST VYPOŘÁDAT BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI MOLSON COORS.
14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A PRÁVNÍ OMEZENÍ
A. STRÁNKA SPOLEČNOSTI, VEŠKERÉ MATERIÁLY I OBSAH NA NÍ JSOU K DISPOZICI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ
JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I IMPLICITNÍCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI
KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, PRÁVNÍHO TITULU A ZÁRUKY ZACHOVÁNÍ PRÁV JINÝCH OSOB.
B. Společnost Molson Coors neodpovídá za zpoždění, přerušení provozu, chyby, vady, opomenutí ani vymazání
údajů, ke kterým může dojít v souvislosti s porušením komunikačních linek, provozem či přenosem, pozměněním,
krádeží, zničením či neoprávněným přístupem ke komunikačním prostředkům uživatele. Stránka může být občas
nedostupná v důsledku údržby, poruchy počítačových zařízení nebo z jiných důvodů. Společnost Molson Coors
neodpovídá za technické ani netechnické poruchy ani jiné problémy hostitelských služeb, počítačových systémů, serverů
nebo poskytovatelů, telefonních sítí či služeb, počítačových zařízení ani mobilních telefonů, softwaru, selhání e-mailu
nebo přehrávačů následkem technických problémů nebo zahlcení přenosu po Internetu či ve spojení se stránkou
společnosti, a to včetně úrazů či škod na počítači nebo mobilním telefonu uživatele či jiné osoby, nebo na jiném hardwaru
nebo softwaru, které budou mít původ či souvislost s užitím nebo stažením obsahu v souvislosti s webem nebo stránkou
společnosti.
C. SPOLEČNOST MOLSON COORS: (1) NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POVINNA K NÁHRADĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH,
NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH ANI NÁSLEDNÝCH ŠKOD ANI K SANKČNÍ NÁHRADĚ ŠKOD S PŮVODEM NEBO V JAKÉMKOLI
SPOJENÍ S UŽITÍM TÉTO STRÁNKY SPOLEČNOSTI NEBO INFORMACÍ NA NÍ UVEDENÝCH, A TO BEZ OHLEDU NA DŮVOD
PŘEDMĚTNÉ ŽALOBY, A TO ANI V PŘÍPADECH, KDY BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA, A DÁLE (2)
NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA PENĚŽNÍ ČÁSTKY PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI MOLSON COORS
UHRADILI PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY SPOLEČNOSTI, NEBO ČÁSTKU 100 USD, PODLE TOHO, KTERÁ BUDE VYŠŠÍ.
D. V NĚKTERÝCH STÁTECH A PRÁVNÍCH ŘÁDECH NENÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHRADU
NÁSLEDNÝCH ČI NÁHODNÝCH ŠKOD MOŽNÉ, A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ
VZTAHOVAT.
15. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
A. Jestli stránky společnosti jakýmkoli způsobem užijete, bezpodmínečně se tím zavazujete a souhlasíte, že: (1)
všechny nároky, sporné body nebo kontroverze (na základě smluvního práva, práva občanskoprávních deliktů či jiného
práva) mezi vámi, představiteli, členy představenstva a zaměstnanci společnosti Molson Coors (podle její široké definice
v úvodním odstavci těchto podmínek) které mají původ nebo jakoukoli souvislost s webovou stránkou nebo určením
rozsahu platnosti tohoto ujednání o rozhodčím řízení (s výjimkou náhrad dostupných před soudem pro drobné žaloby)
se budou řešit výhradně, závazně a s konečnou platností prostřednictvím rozhodčího řízení vedeného organizací JAMS,
a to jedním rozhodcem a podle pravidel JAMS; (2) toto ujednání o rozhodčím řízení se sjednává jako transakce obchodu

mezi jednotlivými státy a vztahuje se na něj federální zákon o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act, „FAA“), 9 U.S.C.
§§ 1-16; (3) rozhodčí řízení proběhne formou osobního slyšení ve městě Chicago ve státě Illinois; (4) rozhodnutí rozhodce
se bude řídit těmito podmínkami a dalšími dohodami, které příslušný uživatel případně uzavřel v souvislost se stránkou
společnosti a na které se tyto podmínky odkazují; (5) rozhodce bude postupovat podle práva amerického státu Illinois
a v souladu se zákonem FAA a příslušnými promlčecími lhůtami, přičemž bude respektovat zákonné právo na
nepředložení podkladů; (6) v rozhodčím řízení nelze rozhodovat o nárocích ze skupinových či zástupných žalob, rozhodčí
řízení lze uplatnit pouze na nároky vás nebo společnosti Molson Coors jako jednotlivců; rozhodce nemůže konsolidovat
ani spojovat nároky jiných osob či stran v podobném postavení; (7) jestliže administrativní poplatky a kauce nutné
k zahájení rozhodčího řízení proti společnosti Molson Coors přesáhnou 250 USD, a vy nebudete schopni (nebo podle
pravidel JAMS povinni) hradit žádné poplatky a kauce přesahující tuto částku, společnost Molson Coors souhlasí, že je
uhradí nebo zašle vaším jménem, až do jejich konečného přiřknutí rozhodcem. Dále, pokud budete schopni prokázat, že
náklady na rozhodčí řízení jeho vedení znemožňují, na rozdíl od nákladů na soudní spor, nebo pokud rozhodčí řízení
zahájí společnost Molson Coors, pak společnost Molson Coors vaše poplatky za podání a slyšení při rozhodčím řízení
uhradí; a rovněž (8) s výjimkou výše uvedeného bodu (6) platí, že pokud se některá část tohoto ustanovení o rozhodčím
řízení ukáže jako neplatná, nevynutitelná nebo v rozporu se zákonem či s pravidly JAMS, zůstane zbývající část tohoto
ustanovení o rozhodčím řízení v platnosti a bude se vykládat tak, jako by onu neplatnou, nevynutitelnou, protizákonnou
nebo rozpornou část neobsahovala. Jestliže se však bude bod (6) ukáže jako neplatný, nevynutitelný nebo v rozporu se
zákonem, bude celé toto ustanovení o rozhodčím řízení absolutně neplatné a ani vy ani společnost Molson Coors
nebudete mít nárok na řešení sporu v rozhodčím řízení. Další informace o organizaci JAMS a jejích pravidlech najdete na
její webové stránce www.jamsadr.com.
B. TÍMTO SE NEODVOLATELNĚ ZŘÍKÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ (S VÝJIMKOU ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM PRO
DROBNÉ ŽALOBY, JAK JE UVEDENO VÝŠE) I NA PŮSOBENÍ JAKO ZÁSTUPCE, OBČANSKÝ ZMOCNĚNEC NEBO V JINÉM
ZÁSTUPNÉM POSTAVENÍ, A ROVNĚŽ JAKO JEDEN NAVRHOVATELŮ HROMADNÉ ŽALOBY, VE VŠECH SOUDNÍCH SPORECH,
ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH NEBO JINÝCH ŘÍZENÍCH VE VĚCI NEBO V SOUVISLOSTI SE STRÁNKOU SPOLEČNOSTI VEDENÝCH
PROTI SPOLEČNOSTI MOLSON COORS (PODLE JEJÍ ŠIROKÉ DEFINICE V ÚVODNÍM ODSTAVCI TĚCHTO PODMÍNEK) NEBO
SOUVISEJÍCÍCM TŘETÍM STRANÁM.
16. OSTATNÍ USTANOVENÍ
A. Tyto podmínky obsahují veškeré podmínky sjednané stranami ve věci předmětu těchto podmínek a nahrazují
veškeré předchozí i současné písemné či ústní dohody, ujednání a podobné závazky stran ve věci předmětu těchto
podmínek.
B. Bez písemného oprávnění společnosti Molson Coors nelze tyto podmínky doplňovat ani rušit žádné závazky.
Nebude-li některé ustanovení těchto podmínek vynucováno, neznamená to zřeknutí se nároků z jakéhokoli jiného
ustanovení v těchto podmínkách.
C. Bude-li některé ustanovení těchto podmínek v rozporu s právem, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu
nevynutitelné, bude se považovat za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost
ostatních ustanovení.
D. Na všechny spory z této dohody nebo v souvislosti s ní se vztahují zákony státu Illinois a nadřazené federální
právo Spojených států bez zohlednění zásad kolize právních řádů, které by vyžadovaly uplatnění jiného právního řádu.
Pravidla pro volbu rozhodného práva platná v kterémkoli právním řádu se neuplatní.
17. Upozornění pro osoby s bydlištěm ve státě Kalifornie.
Upozornění na spotřebitelská práva pro kalifornské uživatele podle paragrafu 1789.3 kalifornského občanského
zákoníku: Máte-li dotaz nebo stížnost ohledně stránky společnosti, zašlete prosím e-mail na adresu
DataProtection@MolsonCoors.com nebo písemnou zprávu na adresu Molson Coors Beverage Company, 250 South

Wacker Drive, Chicago, IL 60606, nebo nám zavolejte na číslo 1-866-294-9302. Obyvatelé státu Kalifornie se mohou
obrátit na oddělení reklamací (Complaint Assistance Unit) úseku služeb spotřebitelům (Division of Consumer Services)
kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti (California Department of Consumer Affairs) dopisem na adresu
1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA, nebo telefonicky na číslech (916) 445-1254 nebo (800) 952-5210.
Zvláštní podmínky pro uživatele z jiných zemí Jste-li osoba s bydlištěm v EU nebo Velké Británii pak se na vás vztahují
následující podmínky, které v rozsahu příslušného zákona nahrazují konfliktní ustanovení těchto podmínek:
1. EVROPSKÁ UNIE A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ.
A. Výjimky z omezení odpovědnosti. Žádná část této dohody nevylučuje ani neomezuje odpovědnost
společnosti Molson Coors za úmrtí nebo zranění osoby následkem naší nedbalosti, podvodu nebo
úmyslného zkreslování informací, ani ostatní druhy odpovědnosti, jež nelze podle příslušného zákona
vyloučit ani omezit.
B. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. JSTE-LI OSOBA S BYDLIŠTĚM V EVROPSKÉ UNII NEBO
SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ A VZTAHUJE SE NA VÁS SMĚRNICE O ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH
SPORŮ (2013/11/EU) A NAŘÍZENÍ O ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ ON-LINE (EU 524/2013) (A
PŘÍPADNÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EU), PAK SE NA VÁS, V PŘÍPADĚ, ŽE TO
NEUMOŽŇUJE ZÁKON, DOHODA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ UVEDENÁ V PODMÍNKÁCH NEVZTAHUJE.
C. Zachování spotřebitelského práva. Ve váš prospěch jako spotřebitele působí kogentní ustanovení práva
země vašeho bydliště. Žádná část těchto podmínek nemá vliv na vaše spotřebitelská práva z těchto
kogentních ustanovení místního legislativy.
D. Místní právní řád. Ve vašem právním řádu můžete mít právo na řešení sporu ohledně těchto podmínek před
místním soudem. Tyto podmínky neomezují žádné z těchto práv, jež vám náleží bez ohledu na případné
podmínky dohody, kterou jste sjednali. Sjednáním těchto podmínek však společnost Molson Coors nedává
souhlas s uplatněním pravomoci jiného soudu než soudu uvedeného v těchto podmínkách a vyhrazuje si
právo sporu o to, že nepodléhá pravomoci žádného jiného soudu.
2. KANADA.
A. Řešení sporů. Oddíly 13(A) a (B) se na vás nevztahují, jsou-li podle zákonů provincie vašeho bydliště
nevynutitelné. Oddílu 13(C) zůstává ve všech takových případech v platnosti.
B. Právo na zrušení. Osoby s bydlištěm v některých provinciích mají v souladu s místním právem právo na
zrušení ustanovení o určitých nákupech. Společnost Molson Coors bude tato práva na zrušení respektovat.

