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Datum poslední revize: 11. prosince 2012
Prohlášení o právech a povinnostech
Toto Prohlášení o právech a povinnostech (dále také jen „Prohlášení“, „Podmínky“ nebo
„PPP“) vychází ze Zásad Facebooku a představuje podmínky použití služby, které upravují náš
vztah s uživateli a dalšími osobami využívajícími službu Facebook. Používáním služby
Facebook vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením, které je čas od času aktualizováno v
souladu s Částí 14 níže. Na konci tohoto dokumentu naleznete zdroje informací, které vám
umožní lépe pochopit, jak Facebook funguje.
1. Soukromí
Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V našich Zásadách používání dat jsou uvedeny
důležité informace o využívání služby Facebook ke sdílení s ostatními a o tom, jak
shromažďujeme a používáme váš obsah a informace. Doporučujeme vám, abyste si
Zásady používání dat přečetli a měli je na paměti při informovaném rozhodování.
2. Sdílení vašeho obsahu a informací
Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Facebooku zveřejníte, a můžete
určit, jakým způsobem budou sdíleny, pomocí nastavení soukromí a nastavení aplikací.
Kromě toho:
• Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah
podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění,
v souladu s vaším nastavením soukromí a nastavením aplikací: udělujete nám
nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free)
licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na Facebooku
nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah
podléhající DV odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah
sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).
• Jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem, jako
při přesunutí do Koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může
existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný
ostatním).
• Pokud používáte nějakou aplikaci, můžete jí být vyzváni k udělení povolení přístupu k
vašemu obsahu a informacím i obsahu a informacím, které s vámi sdíleli jiné
uživatelé. Vyžadujeme, aby aplikace respektovaly vaše soukromí. Svým souhlasem s

danou aplikací budete moci nastavit, který obsah a informace může tato aplikace
využívat, ukládat a přenášet. (Další informace o platformě včetně možností nastavení
rozsahu sdílení dat aplikacemi prostřednictvím dalších uživatelů naleznete v Zásadách
používání dat a na Stránce platformy.)
• Pokud publikujete obsah nebo informace s použitím nastavení Veřejné, znamená to,
že povolujete všem (včetně osob mimo službu Facebook) přístup k těmto informacím,
jejich použití a jejich spojení s vámi (tj. s vaším jménem a profilovou fotkou).
• Oceňujeme jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající se služby Facebook. Mějte však
na paměti, že je můžeme použít bez nároku na honorář pro vás (stejně jako vy
nemáte povinnost nám je poskytovat).
3. Bezpečnost
Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost služby Facebook, ale nemůžeme ji zaručit.
Abychom mohli bezpečnost na Facebooku zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro
vás přináší následující závazky:
• Nebudete na Facebooku zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například
spam).
• Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat
přístup k Facebooku, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti,
prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
• Nezapojíte se prostřednictvím Facebooku do nezákonného multi-level marketingu na
pyramidovém principu.
• Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
• Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu
někomu jinému.
• Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
• Nebudete zveřejňovat následující obsah: nenávistné projevy, vyhrožování nebo
pornografický; podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné
nebo bezdůvodné násilí.
• Nevytvoříte ani nebudete používat aplikaci třetí strany zahrnující obsah týkající se
alkoholu, seznamování nebo jiný obsah pro dospělé (včetně reklam) bez použití
odpovídajících omezení podle věku.
• Při publikování nebo nabídce soutěží, rozdávání propagačních předmětů nebo
provozování loterií („propagaci“) na Facebooku budete dodržovat naše Pokyny k
propagaci a všechny příslušné zákony.
• Nepoužijete Facebook k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo
diskriminačním.
• Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení
nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Facebooku, jako je útok s cílem odepření služby
nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Facebooku.
• Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je
podněcovat.
4. Bezpečnost registrace a účtu

Uživatelé služby Facebook poskytují svá skutečná jména a informace, a má-li to tak
zůstat, potřebujeme vaši pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám
týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu:
• Neposkytnete na Facebooku falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte
účet pro nikoho jiného.
• Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
• Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
• Nepoužijete svůj osobní profil Timeline ke svému komerčnímu obohacení a k těmto
účelům budete používat Facebook Stránku.
• Nebudete službu Facebook používat, pokud je vám méně než 13 let.
• Nebudete službu Facebook používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.
• Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.
• Nesdělíte nikomu své heslo (nebo v případě vývojářů svůj tajný klíč), neumožníte
nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly
ohrozit bezpečnost vašeho účtu.
• Nepřenesete svůj účet (včetně jakékoli stránky nebo aplikace, kterou spravujete) na
jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.
• Pokud vyberete pro svůj účet nebo stránku uživatelské jméno nebo jiný identifikátor,
vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme
považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na
uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).
5. Ochrana práv ostatních uživatelů
Respektujeme práva ostatních uživatelů – a od váš očekáváme totéž.
• Nebudete na Facebooku zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do
práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
• Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace na
Facebooku, pokud se domníváme, že porušuje toto Prohlášení nebo naše zásady
• Dáváme vám k dispozici nástroje, které vám pomáhají chránit vaše práva k duševnímu
vlastnictví. Další informace získáte na stránce Jak nahlásit porušení práv k duševnímu
vlastnictví.
• Jestliže odebereme váš obsah z důvodu porušení autorských práv někoho jiného a
jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, máte možnost odvolat se.
• Pokud opakovaně porušíte práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme
vám při splnění patřičných podmínek účet.
• Není povoleno použití našich autorských práv či ochranných známek (včetně log
Facebook, Facebook a F, dále výrazů FB, Face, Poke, Book a Wall) nebo jakýchkoli
zavádějících podobných známek bez našeho písemného svolení, kromě případů
výslovně uvedených v našich Pokynech k používání značek.
• Při shromažďování informací od uživatelů jste povinni dodržovat následující pravidla:
vyžádat si jejich souhlas, vysvětlit, že jejich informace shromažďujete vy (ne služba
Facebook) a zveřejnit zásady ochrany osobních údajů, kde bude uvedeno, jaké
informace shromažďujete a k jakému účelu budou použity.

• Nezveřejníte na Facebooku doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani
jeho citlivé finanční údaje.
• Nebudete označovat uživatele nebo posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou
uživateli, bez jejich souhlasu. Facebook nabízí nástroje pro sociální hlášení, které
uživatelům umožňují vytvářet zpětnou vazbu související s označováním.
6. Mobilní telefony a další zařízení
• V současnosti poskytujeme naše mobilní služby zdarma, mějte však na paměti, že jste
nadále povinni platit za běžný tarif a poplatky vašemu poskytovateli mobilních služeb,
například poplatky za textové zprávy.
• V případě, že změníte nebo zrušíte své mobilní telefonní číslo, aktualizujete
informace svého účtu na Facebooku do 48 hodin, aby bylo zajištěno, že zprávy
nebudou odesílány osobě, které bude přiděleno vaše původní číslo.
• Souhlasíte a poskytujete všechna práva potřebná k umožnění synchronizace zařízení
uživatelů (včetně případů, kdy jde o synchronizaci prostřednictvím nějaké aplikace) a
veškerých informací, které tito uživatelé na Facebooku vidí.
7. Platby
Pokud na Facebooku uskutečníte platbu nebo použijete Facebook kredity, souhlasíte s
našimi Platebními podmínkami.
8. Zvláštní ustanovení pro moduly plug-in pro sociální sítě
Pokud na svých webových stránkách použijete naše moduly plug-in pro sociální sítě, jako
jsou tlačítka Sdílet nebo To se mi líbí, vztahují se na vás následující dodatečné podmínky:
• Poskytujeme vám oprávnění používat moduly plug-in služby Facebook, aby uživatelé
mohli přidávat odkazy nebo obsah z vašich webových stránek na Facebooku.
• Poskytujete nám oprávnění používat a umožnit ostatním používat ostatním takovéto
odkazy a obsah na Facebooku.
• Neumístíte modul plug-in pro sociální sítě na žádnou stránku s obsahem porušujícím
toto Prohlášení v případě zveřejnění na Facebooku.
9. Zvláštní ustanovení pro vývojáře/provozovatele aplikací a webů
Pokud jste vývojářem nebo provozovatelem aplikace Platformy nebo webu, vztahují se
na vás následující dodatečné podmínky:
• Nesete zodpovědnost za svou aplikaci a její obsah i veškeré vaše využití platformy.
Jste proto mimo jiné povinni zajistit, že vaše aplikace nebo využití platformy bude v
souladu s našimi Zásadami pro Platformu Facebook a Pravidly pro reklamu.
• Váš přístup k datům získaným z Facebooku a jejich využití má následující omezení:
o Budete požadovat pouze data potřebná k chodu vaší aplikace.
o Budete uplatňovat zásady ochrany osobních údajů, ve kterých jsou uživatelé
informováni, jaká uživatelská data a jakým způsobem budete využívat,
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zobrazovat, sdílet nebo přenášet. Adresu URL tohoto prohlášení o zásadách
ochrany osobních údajů zahrnete do Aplikace pro vývojáře.
o Nebudete využívat, zobrazovat, sdílet ani přenášet uživatelská data
způsobem, který je v rozporu s vašimi zásadami ochrany osobních údajů.
o Odstraníte veškerá data, která od nás o určitém uživateli získáte, pokud vás o
to uživatel požádá, a zajistíte pro uživatele prostředek k odeslání takovéhoto
požadavku.
o Data, která od nás o uživateli získáte, nepoužijete pro žádné reklamní účely.
o Data, která od nás získáte, nepředáte přímo ani nepřímo do žádné reklamní
sítě, systému reciproční reklamy, datového zprostředkovatele nebo jiného
reklamního systému (ani tato data ve spojení s takovýmito prvky nepoužijete),
a to ani v případě, že uživatel dá k takovémuto předání nebo použití souhlas.
o Neprodáte uživatelská data. Pokud dojde k převzetí vaší firmy nebo jejímu
spojení s třetí stranou, můžete nadále uživatelská data používat ve své
aplikaci, ale nesmíte je předat mimo vaši aplikaci.
o Můžeme od vás požadovat odstranění uživatelských dat, pokud je používáte
způsobem, který bude podle našeho názoru v rozporu s očekáváními
uživatele.
o Jsme oprávněni omezit váš přístup k datům.
o Budete dodržovat všechna ostatní omezení uvedená v našich Zásadách pro
Platformu Facebook.
Nebudete nám předávat informace, které nezávisle získáte od uživatele, nebo obsah
uživatele bez souhlasu tohoto uživatele.
Umožníte uživatelům snadné odebrání vaší aplikace nebo odpojení od ní.
Poskytnete uživatelům možnost vás jednoduše kontaktovat. Můžeme také sdělit vaši
e-mailovou adresu uživatelům a ostatními subjektům, kteří prohlašují, že jste zasáhli
do jejich práv nebo jejich práva jinak porušili.
Zajistíte pro svou aplikaci zákaznickou podporu.
Nebudete na stránkách www.facebook.com zobrazovat reklamy třetích stran ani
vyhledávací pole pro web.
Poskytujeme vám veškerá práva potřebná k použití kódu, rozhraní API, dat a nástrojů,
které od nás získáte.
Neprodáte, nepřenesete ani nepřevedete náš kód, rozhraní API ani nástroje na
nikoho jiného.
Nebudete nekorektně prezentovat svůj vztah se službou Facebook ostatním.
Jste oprávnění používat loga, která zpřístupňujeme vývojářům, nebo vydat tiskové
prohlášení nebo jiné veřejné prohlášení při dodržení našich Zásad pro Platformu
Facebook.
Jsme oprávněni vydat tiskové prohlášení vysvětlující váš vztah k nám.
Budete dodržovat všechny příslušné zákony. Zejména budete (je-li to relevantní):
o dodržovat zásady odstraňování obsahu porušujícího práva a blokovat přístup
uživatelům, kteří opakovaně tato práva porušují, v souladu se zákonem Digital
Millennium Copyright Act.
o dodržovat zákon o ochraně soukromí při sledování videa Video Privacy
Protection Act (VPPA) a opatřovat si souhlas od uživatelů v případech, kdy je
to třeba, tak, aby uživatelská data podléhající zákonu VPPA mohla být
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prostřednictvím Facebooku sdílena. Ručíte za to, že zveřejnění pro nás
nebude výsledkem běžného chodu vaší firmy.
Nezaručujeme, že platforma zůstane vždy zdarma.
Poskytujete nám veškerá práva potřebná ke zprovoznění vaší aplikace na
Facebooku, včetně práva zahrnutí obsahu a informací, které nám poskytnete,
do kanálů (streamů), profilů Timeline a uživatelských příspěvků týkajících se
akcí.
Dáváte nám právo k vložení odkazu na vaši aplikaci nebo jejímu orámování a
umístění obsahu, včetně reklamy, kolem vaší aplikace.
Jsme oprávněni analyzovat vaši aplikaci, obsah a data k libovolnému účelu,
včetně komerčního (například k cílené reklamě a indexování obsahu pro
vyhledávání).
Abychom mohli zaručit bezpečnost vaší aplikace pro uživatele, jsme oprávněni
ji prověřit.
Máme právo vytvářet aplikace, které poskytují podobné funkce a služby jako
vaše aplikace, nebo jí jinak konkurují.

10. Informace o reklamě a dalším komerčním obsahu poskytovaném nebo zpřístupněném
prostřednictvím služby Facebook
Naším cílem je poskytovat takovou reklamu a komerční obsah, které budou mít pro naše
uživatele a inzerenty přínos. Abychom toho mohli dosáhnout, je třeba, abyste souhlasili s
následujícími podmínkami:
• Pomocí nastavení soukromí můžete určit, jakým způsobem se vaše jméno a profilová
fotka může spojovat s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem
(například značkou (brand), která se vám líbí), jež poskytujeme nebo
zprostředkováváme. Povolujete nám použít vaše jméno a profilovou fotku ve spojení
s takovým obsahem na základě omezení, která nastavíte.
• Neposkytneme váš obsah ani informace inzerentům bez vašeho souhlasu.
• Jste si vědomi toho, že nemůžeme ve všech případech identifikovat placené služby a
komunikaci jako takové.
11. Zvláštní ustanovení vztahující se na inzerenty
Zaměření na požadovanou konkrétní skupinu příjemců si můžete zajistit zakoupením
reklamy na Facebooku nebo v síti vydavatele. Při zadání objednávky prostřednictvím
našeho online portálu pro reklamu (objednávka) se na vás vztahují následující dodatečné
podmínky:
• Při zadání objednávky nám sdělíte, jaký typ reklamy chcete zakoupit, částku, kterou
chcete investovat, a vaši nabídku. Pokud vaši objednávku přijmeme, zajistíme vaši
reklamu, jakmile bude inventář k dispozici. Při zajišťování reklamy se vynasnažíme
doručit reklamu zadané skupině příjemců, nemůžeme však zaručit, že se reklama
dostane k zamýšlenému příjemci ve všech případech.
• Jsme oprávněni rozšířit vámi zadaná kritéria pro skupinu příjemců v případech, kdy
budeme přesvědčeni, že takovýto krok zvýší účinnost vaší reklamní kampaně.

• Objednávky jste povinni platit v souladu s našimi Platebními podmínkami. Částka k
úhradě bude vypočtena na základě našich sledovacích mechanismů.
• Vaše reklamy budou splňovat naše Pravidla pro reklamu.
• velikosti, zveřejnění a umístění vaší reklamy rozhodujeme my.
• Nezaručujeme pozitivní výsledek vaší reklamy, například počet kliknutí na vaši
reklamu.
• Nemůžeme ovlivnit, jak jsou vytvářena klinutí na vaší reklamě. Disponujeme systémy,
které se pokouší detekovat a filtrovat určité typy klikání, neneseme však
zodpovědnost za podvodné prokliky, technické problémy nebo jinak potenciálně
neplatná kliknutí, která mohou ovlivnit náklady zveřejněných reklam.
• Svou objednávku můžete kdykoli zrušit prostřednictvím našeho online portálu, ale
ukončení zveřejňování reklam může trvat až 24 hodin. Nesete zodpovědnost za
úhradu všech reklam, které byly zveřejněny.
• Naše licence ke zveřejnění vaší reklamy končí při splnění vaší objednávky. Berete však
na vědomí, že pokud uživatelé na vaši reklamu reagovali, může vaše reklama zůstat
aktivní do doby, než ji uživatelé odstraní.
• Jsme oprávnění použít vaši reklamu, související obsah a informace k marketingovým a
propagačním účelům.
• Nebudete zveřejňovat žádná tisková prohlášení ani činit jiná veřejná prohlášení
týkající se vašeho vztahu ke službě Facebook bez našeho písemného svolení.
• Máme právo reklamu odmítnout nebo odebrat bez uvedení důvodu.
• Pokud zveřejňujete reklamu jménem někoho jiného, musíte mít ke zveřejnění této
reklamy oprávnění, včetně toho, že:
o Zaručujete, že jste zástupcem inzerenta oprávněným k uzavření smlouvy ve
smyslu tohoto Prohlášení.
o Souhlasíte, že pokud inzerent, kterého zastupujete, toto Prohlášení poruší,
můžete za toto porušení nést zodpovědnost.
12. Zvláštní ustanovení vztahující se na stránky
Pokud jste vytvořili na Facebooku Stránku nebo jste jejím správcem, provozujete na své
stránce propagaci nebo nabídku jste povinni souhlasit s našimi Podmínkami stránek.
13. Zvláštní ustanovení vztahující se na software
• Pokud si stáhnete náš software, například samostatný softwarový produkt nebo
modul plug-in do prohlížeče, jste srozuměni s tím, že tento software může od nás
stahovat upgrady, aktualizace a další funkce za účelem zlepšení, zdokonalení a
dalšího vývoje softwaru.
• Nebudete provádět modifikace, vytvářet odvozeniny, dekompilovat ani extrahovat
náš zdrojový kód, pokud od nás nebudete mít výslovný písemný souhlas nebo
nepůjde o záležitost v rámci open source licence.

14. Dodatky

• Pokud neprovedeme změnu z právních nebo administrativních důvodů, případně
neopravíme nepřesné prohlášení, dáváme vám sedm (7) dnů (například zveřejněním
změny na stránce Facebook Site Governance Page (Správa služby Facebook)) a
umožníme vám se k této změně vyjádřit. Chcete-li dostávat upozornění na jakékoli
další změny tohoto Prohlášení v budoucnosti, přejděte na naši stránku Správa služby
Facebook a použijte tlačítko „To se mi líbí“.
• Pokud změníme zásady, na které se odvoláváme v tomto Prohlášení nebo které jsou
jeho součástí, můžeme zveřejnit upozornění na stránce Správa služby Facebook.
• Pokud budete službu Facebook používat i po změně našich podmínek, vyjadřujete tím
svůj souhlas s našimi dodatečnými podmínkami.
15. Ukončení
Pokud porušíte ustanovení nebo smysl tohoto Prohlášení nebo nás jinak vystavíte riziku
či možnosti trestního stíhání, můžeme vám přestat poskytovat část funkcí nebo všechny
funkce služby Facebook. Na tuto skutečnost vás upozorníme e-mailem nebo při vašem
následujícím pokusu o přístup k vašemu účtu. Máte také právo kdykoli svůj účet odstranit
nebo deaktivovat svou aplikaci. V takovém případě je platnost tohoto Prohlášení
ukončena, nadále však zůstávají v platnosti následující ustanovení: 2.2, 2.4, 3–5, 8.2, 9.1–
9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 a 15–19.
16. Spory
• Veškeré žaloby, soudní řízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto Prohlášení nebo
používání služby Facebook nebo v souvislosti s nimi budete vznášet výhradně u
státního nebo federálního soudu v Santa Clara County, USA. Toto prohlášení a vaše
případné žaloby na nás se řídí zákony státu Kalifornie, USA, bez ohledu na kolizi
právních ustanovení. Souhlasíte, že případné soudní spory budou podléhat jurisdikci
soudů v Santa Clara County, Kalifornie, USA.
• Pokud vůči nám někdo podá žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací
na Facebooku, odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a
výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní
zastoupení). Přestože stanovujeme pravidla chování uživatelů, nemáme možnost
ovlivnit ani určovat akce uživatelů na Facebooku a nezodpovídáme za obsah ani
informace, které uživatelé prostřednictvím Facebooku přenáší nebo sdílejí.
Neneseme zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo
jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se na Facebooku setkat. Neneseme
zodpovědnost za chování uživatelů Facebooku online ani offline.

• SNAŽÍME SE UDRŽET SLUŽBU FACEBOOK V CHODU, BEZ CHYB A BEZPEČNOU. PŘESTO
JI POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBU FACEBOOK POSKYTUJEME TAK, JAK JE,
BEZ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA NA PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY.
NEZARUČUJME BEZPEČNOST A BEZCHYBNOST SLUŽBY FACEBOOK ZA VŠECH
OKOLNOSTÍ, ANI NEPŘETRŽITOU FUNKCI SLUŽBY FACEBOOK BEZ VÝPADKŮ, PRODLEV

ČI NEDOKONALOSTÍ. FACEBOOK NENESE ZODPOVĚDNOST ZA AKCE, OBSAH,
INFORMACE ANI DATA TŘETÍCH STRAN A ZPROŠŤUJETE NÁS, NAŠE ŘEDITELE,
REFERENTY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ZODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S
ŽALOBAMI A NÁROKY NA ÚHRADU ŠKOD, ZNÁMÝCH I NEZNÁMÝCH, VZNIKLÝCH V
SOUVISLOSTI NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SPOJENÝCH S NÁROKY, KTERÉ VZNÁŠÍTE
VŮČI TAKOVÝMTO TŘETÍM STRANÁM. POKUD MÁTE TRVALÝ POBYT VE STÁTĚ
KALIFORNIE, USA, ZŘÍKÁTE SE SVÝCH PRÁV UVEDENÝCH V §1542 OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU STÁTU KALIFORNIE, KDE JE UVEDENO: OBECNÉ ZPROŠTĚNÍ
ZODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY, O KTERÝCH VĚŘITEL NEVÍ A NEMŮŽE
PŘEDPOKLÁDAT JEJICH EXISTENCI V JEHO PROSPĚCH V DOBĚ ZPROŠTĚNÍ, PRO KTERÉ
PLATÍ, ŽE V PŘÍPADĚ JEJICH ZNALOSTI BY OVLIVNILY JEHO VYROVNÁNÍ S DLUŽNÍKEM.
NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK ANI JINÉ NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ,
NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROHLÁŠENÍM
NEBO SLUŽBOU FACEBOOK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST
TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. NAŠE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z
TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY FACEBOOK NEPŘEKROČÍ VĚTŠÍ Z
ČÁSTEK STO DOLARŮ (100 USD) NEBO ČÁSTKY, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI BĚHEM
UPLYNULÝCH DVANÁCTI MĚSÍCŮ. PLATNÉ ZÁKONY MOHOU RUŠIT OMEZENÍ NEBO
VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, VÝŠE
UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT. V
TAKOVÉM PŘÍPADĚ NESE SPOLEČNOST FACEBOOK ZODPOVĚDNOST V PLNÉM
ROZSAHU PLATNÉHO ZÁKONA.
17. Zvláštní ustanovení pro uživatele mimo Spojené státy americké
Usilujeme o vytvoření globální komunity s konzistentními standardy pro všechny, avšak
současně respektujeme místní zákony. Pro uživatele a osoby, které nejsou uživateli a
využívají službu Facebook mimo území Spojených států amerických, platí následující
ustanovení:
• Souhlasíte s přenesením a zpracováním svých osobních údajů ve Spojených státech
amerických.
• Pokud se nacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo Spojených států
amerických, nebo se nacházíte na seznamu Ministerstva financí USA Specially
Designated Nationals, nebudete se účastnit na Facebooku komerčních aktivit
(například reklamy nebo plateb) ani provozovat aplikace platformy nebo web.
• Speciální ustanovení platná pouze pro uživatele v Německu naleznete zde.
18. Definice
• Slovem „Facebook“ označujeme funkce a služby, které zpřístupňujeme, včetně funkcí
a služeb poskytovaných prostřednictvím (a) našich webových stránek na adrese
www.facebook.com a veškerých dalších licencovaných nebo partnerských webů
Facebooku (včetně poddomén, mezinárodních verzí, widgetů a mobilních verzí); (b)
naší platformy; (c) modulů plug-in pro sociální sítě, jako je tlačítko To se mi líbí,
tlačítko Sdílet a ostatní podobné funkce a (d) jiných médií, softwaru (například panelu
nástrojů), zařízení nebo sítí existujících v současné době nebo vzniklých v budoucnu.

• Jako „platformu“ označujeme sadu rozhraní API a služeb (například obsahu)
umožňujících jiným osobám, například vývojářům aplikací a provozovatelům webů,
získávat ze služby Facebook data nebo nám data poskytovat.
• Jako „informace“ označujeme fakta a další informace o vás, včetně akcí provedených
uživateli a osobami, které nejsou uživateli a využívají službu Facebook.
• Za „obsah“ považujeme vše, co vy nebo jiní uživatelé na Facebooku zveřejníte a co
nepodléhá definici informace.
• Jako „data“ nebo „uživatelská data“ označujeme veškerá data, včetně obsahu
uživatele nebo informací o něm, která vy nebo třetí strany mohou získat ze služby
Facebook nebo poskytnout službě Facebook prostřednictvím platformy.
• „Publikováním příspěvku“ označujeme zveřejnění příspěvku ve službě Facebook nebo
jeho jiné zpřístupnění prostřednictvím služby Facebook.
• Jako „použití“ označujeme využití, kopírování, zveřejnění nebo zobrazení, distribuci,
úpravu, překlad a vytvoření odvozeniny.
• Za „aktivního registrovaného uživatele“ označujeme uživatele, který se během
uplynulých 30 dnů alespoň jednou přihlásil ke službě Facebook.
• Za „aplikaci“ považujeme libovolnou aplikaci nebo web, který používá platformu nebo
k ní využívá přístup, a také všechny ostatní subjekty, které od nás získávají nebo
získaly data. Pokud již nepoužíváte přístup k platformě, ale neodstranili jste veškerá
od nás získaná data, bude se na vás pojem aplikace vztahovat do doby, než data
odstraníte.
19. Ostatní
• Pokud jste občanem USA nebo Kanady nebo máte v těchto zemích svou hlavní
pobočku, představuje toto Prohlášení smlouvu mezi vámi a společností Facebook,
Inc. V ostatních případech je toto Prohlášení smlouvou mezi vámi a společností
Facebook Ireland Limited. Pojmy „nám“, „my“ a „naše“ označují společnost
Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited, podle příslušnosti.
• Toto Prohlášení tvoří úplnou smlouvu mezi oběma stranami týkající se služby
Facebook a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy.
• Pokud by kterákoli část tohoto Prohlášení pozbyla platnosti, zůstávají ostatní části
plně v platnosti a nepozbývají účinnosti.
• Pokud neuplatníme kteroukoli část tohoto Prohlášení, nebude to považováno za
zřeknutí se tohoto Prohlášení.
• Jakékoli dodatky nebo vzdání se práv týkající se tohoto Prohlášení musí být učiněny
písemně a námi podepsány.
• Nepřenesete žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z tohoto Prohlášení na
nikoho jiného bez našeho svolení.
• Veškerá naše práva a závazky vyplývající z tohoto Prohlášení jsou plně převoditelná v
případě fúze, převodu vlastnictví nebo majetku nebo opatření na základě zákona či
jiné situace.
• Žádné ustanovení tohoto Prohlášení nás nezbavuje zodpovědnosti dodržovat zákony.
• Tímto Prohlášením nejsou poskytována žádná oprávnění třetích stran.
• Vyhrazujeme si všechna práva mimo práv, která vám výslovně přísluší.
• Při používání služby Facebook budete dodržovat všechny příslušné zákony.

Následující dokumenty vám také poskytnou další informace o používání Facebooku:
Zásady používání dat: Zásady používání dat obsahují informace o shromažďování a
využívání informací.
Platební podmínky: Tyto dodatečné podmínky se vztahují na všechny platby
uskutečňované prostřednictvím služby Facebook.
Stránka Platformy: Tato stránka vám pomůže porozumět postupům uplatněným při
přidání aplikace třetí strany nebo použití programu Facebook Connect, včetně
způsobu, jakým tyto subjekty mohou získávat přístup k vašim datům a využívat je.
Zásady pro Platformu Facebook: Tyto směrnice obsahují zásady pro aplikace, včetně
serverů využívajících program Connect.
Pravidla pro reklamu: Tyto směrnice obsahují zásady platné pro reklamu
zveřejňovanou na Facebooku.
Pokyny k propagaci: Tyto směrnice obsahují zásady platné při nabídce soutěží,
provozování loterií a ostatních typů propagace na Facebooku.
Centrum informací pro použití značky: Tyto směrnice obsahují zásady platné pro
používání ochranných známek společnosti Facebook, jejího loga a snímků obrazovek.
Jak nahlásit porušení práv k duševnímu vlastnictví
Podmínky stránek: Tyto pokyny platí při používání Stránek služby Facebook.
Zásady komunity: Tyto pokyny popisují očekávané chování týkající se obsahu, který
budete na Facebooku zveřejňovat, a vašich aktivit na Facebooku.
Chcete-li si přečíst Prohlášení o právech a povinnostech v různých jazycích, změňte nastavení
jazyka pro aktuální relaci Facebooku kliknutím na odkaz jazyka, který se nachází na většině
stránek v levém rohu. Pokud není Prohlášení ve vámi vybraném jazyce k dispozici, zobrazí se
jako výchozí anglická verze.

