
PODMIENKY POUŽÍVANIA 

 

PRED POUŽITÍM SLUŽIEB PONÚKANÝCH SPOLOČNOSŤOU GLOOKO® A JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ 
(„GLOOKO“) SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY POUŽÍVANIA („PODMIENKY POUŽÍVANIA“). 
TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA STANOVUJÚ ZÁKONNE ZÁVÄZNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY PRE 
KAŽDÉHO POUŽÍVATEĽA (AKO JE DEFINOVANÝ NIŽŠIE) TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA SLUŽBY GLOOKO 
OKREM INÉHO VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK INÉHO SOFTVÉRU, SLUŽIEB, FUNKCIÍ, OBSAHU, WEBOVÝCH 
LOKALÍT ALEBO APLIKÁCIÍ (OKREM INÉHO VRÁTANE MOBILNÝCH A WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ) 
PRÍLEŽITOSTNE PONÚKANÝCH SPOLOČNOSŤOU GLOOKO (ĎALEJ SPOLU AKO „SLUŽBY“). PRÍSTUPOM 
ALEBO POUŽÍVANÍM TÝCHTO SLUŽIEB AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE VIAZANÝ/-Á 
TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA. AK NECHCETE BYŤ VIAZANÝ/-Á TÝMITO PODMIENKAMI 
POUŽÍVANIA, NEPOUŽÍVAJTE TIETO SLUŽBY. VYJADRENÍM SÚHLASU S TÝMITO PODMIENKAMI 
POUŽÍVANIA ZÁROVEŇ VYHLASUJETE, ŽE MÁTE PRIMERANÝ ZÁKONNÝ VEK A SPÔSOBILOSŤ NA 
UZAVRETIE TAKEJTO ZMLUVY. 

Služby 
Služby sú navrhnuté tak, aby vám („vy“, „používateľ”) pomohli pri liečbe vášho diabetu. Služby sú 
dostupné iba pre dospelé osoby alebo deti vo veku nižšom ako plnoletosť v krajine ich pobytu, ktorých 
používanie schválil rodič a/alebo zákonný zástupca. Služby (okrem iného vrátane akéhokoľvek obsahu) 
sa poskytujú iba pre vaše osobné nekomerčné použitie. Služby nebudete používať spôsobom, ktorý je v 
rozpore s (i) týmito podmienkami používania alebo (ii) akýmikoľvek príslušnými zákonmi a predpismi. 

Iné ako lekárske poradenstvo alebo služby zdravotnej starostlivosti 
Služby nie sú určené na poskytovanie rozhodnutí o liečbe ani na to, aby slúžili ako náhrada za odborné 
poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Glooko a služby neponúkajú ani neposkytujú 
žiadne lekárske poradenstvo a služby a obsah, ktorý je poskytovaný alebo ku ktorému sa získa prístup 
prostredníctvom služieb, slúži iba na informačné účely. Rozumiete, že spoločnosť Glooko nie je 
zdravotnícky pracovník a že spoločnosť Glooko neponúka lekárske poradenstvo a diagnózy ani sa 
nezúčastňuje na lekárskej praxi alebo poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti akéhokoľvek druhu. 
Naše služby nemajú slúžiť ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva, diagnostiky ani liečby a 
poskytujú sa iba na informačné účely. Používateľ je výhradne zodpovedný za zabezpečenie primeranej 
liečby pre svoje ochorenia. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho zdravotného stavu alebo 
užívania (alebo frekvencie užívania) akýchkoľvek liekov alebo zdravotníckych pomôcok vždy požiadajte o 
radu svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Nikdy 
neignorujte odborné lekárske poradenstvo ani neodkladajte jeho vyhľadanie kvôli niečomu, čo ste si 
prečítali v súvislosti s našimi službami. 

Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutia alebo kroky, ktoré prijmete na základe 
informácií a materiálov dostupných prostredníctvom služieb. Spoliehanie sa na akékoľvek informácie 
poskytnuté spoločnosťou Glooko alebo v súvislosti so službami je výlučne na vaše vlastné riziko. 

Ak máte otázky týkajúce sa zdravotného stavu alebo pred užitím akéhokoľvek lieku, zmenou stravovania 
alebo začatím alebo prerušením akejkoľvek liečby, obráťte sa na svojho lekára alebo iného 
kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 



SPOLOČNOSŤ GLOOKO NIE JE ZODPOVEDNÁ ANI POVINNÁ POSKYTOVAŤ AKÉKOĽVEK RADY, POSTUP 
LIEČBY, DIAGNOSTIKU ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ INFORMÁCIE, SLUŽBY ALEBO PRODUKTY, KTORÉ MÔŽETE 
ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM TÝCHTO SLUŽIEB. 

Ak si myslíte, že by ste mohli mať naliehavý zdravotný problém, ihneď zavolajte svojmu lekárovi alebo na 
číslo tiesňového volania, ktoré sa používa v mieste vášho súčasného pobytu (napríklad 911 v USA a 112 v 
Európskej únii). 

Registrácia účtu 
V rámci procesu registrácie si budete musieť vytvoriť účet vrátane používateľského mena a hesla. Je 
vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytnete, boli pravdivé, správne, 
nezavádzajúce a bezpečné. Účet ani používateľské meno a heslo nemôžete vytvoriť pomocou mien a 
informácií inej osoby alebo slov, ktoré sú ochrannými známkami alebo majetkom inej strany (vrátane 
nás) alebo ktoré sú vulgárne, obscénne alebo iným spôsobom nevhodné. Spoločnosť Glooko si 
vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek účet, ktorý porušuje podmienky tejto zmluvy, a to 
na základe oznámenia alebo bez oznámenia. 

Všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Glooko, musia byť správne, úplné a aktuálne. Nesiete 
výlučnú zodpovednosť za činnosť, ku ktorej dôjde na vašom účte, a za zachovanie dôvernosti 
akýchkoľvek informácií, ktoré zadáte do služieb. Nesmiete používať účet iného používateľa ani k nemu 
pristupovať bez výslovného povolenia daného používateľa. Spoločnosť Glooko okamžite písomne 
upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho účtu alebo akékoľvek iné porušenie zabezpečenia 
týkajúce sa účtu, o ktorom viete. 

Ak ste zabudli svoje používateľské meno alebo heslo, spoločnosť Glooko použije na odoslanie vášho 
používateľského mena alebo dočasného hesla vami poskytnutú e-mailovú adresu. Ak máte z nejakého 
dôvodu podozrenie, že vaše používateľské meno a heslo bolo zverejnené alebo získané inou stranou, 
mali by ste sa okamžite obrátiť na spoločnosť Glooko. Vezmite na vedomie, že spoločnosť Glooko nikdy 
nekontaktuje používateľov so žiadosťou o potvrdenie používateľského mena a hesla ani ďalších údajov. 

Ak na zadávanie a uchovávanie vašich osobných údajov používate mobilné služby, rozumiete, že 
zodpovedáte za ochranu a zabezpečenie svojho mobilného zariadenia a súvisiacich poverení (ako sú 
identifikátory používateľov a heslá). Pokiaľ necháte svoje mobilné zariadenie bez dozoru, stratíte ho 
alebo vám bude ukradnuté, rozumiete, že vaše osobné údaje môžu byť prístupné iným. 

Počítačové vybavenie, prístup k prehliadaču a internetové služby 
S výnimkou služieb nesiete zodpovednosť za získanie, inštaláciu, údržbu a prevádzku všetkého softvéru, 
hardvéru alebo iného vybavenia (spoločne „systémy“) nevyhnutných na to, aby ste mali prístup k 
službám a ich používaniu. Táto zodpovednosť okrem iného zahŕňa vaše používanie aktualizovaných 
webových prehliadačov a najlepší komerčne dostupný šifrovací, antivírusový, antispywarový a 
internetový bezpečnostný softvér. Ďalej nesiete zodpovednosť za získavanie internetových služieb 
prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb podľa svojho výberu, za všetky poplatky uložené 
takýmto poskytovateľom internetových služieb a akékoľvek poplatky za súvisiace služby poskytovateľa 
komunikačných služieb. Beriete na vedomie, že s používaním otvorených sietí, ako je internet, sú 
spojené riziká súvisiace s bezpečnosťou, poškodením, chybou prenosu a dostupnosťou prístupu, a týmto 
takéto riziká výslovne preberáte. Beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za bezpečnosť údajov 
systémov používaných na prístup k službám a za prenos a príjem informácií pomocou týchto systémov. 



Potvrdzujete, že ste pre svoje pohodlie požiadali o prístup ku konkrétnym službám, urobili ste vlastné 
nezávislé posúdenie primeranosti internetu a systémov a že vám toto hodnotenie postačuje. Spoločnosť 
Glooko nezodpovedá za žiadne chyby ani problémy, ktoré vzniknú v dôsledku poruchy alebo zlyhania 
internetu alebo vašich systémov. 

Prijateľné použitie 
Podmienkou používania je záväzok, že nebudete služby používať na žiadny účel, ktorý je zakázaný 
podmienkami používania alebo inými pravidlami alebo zásadami, ktoré spoločnosť Glooko príležitostne 
implementuje. Služby (okrem iného vrátane akéhokoľvek obsahu) sa poskytujú iba pre vaše osobné 
nekomerčné použitie v súlade s platným zákonom o autorských právach vo vašej krajine pobytu. 

Na účely týchto podmienok používania môže výraz „obsah“ okrem iného zahŕňať akékoľvek informácie, 
text, fotografie, videá, softvér, skripty, grafiku a interaktívne funkcie generované, poskytované alebo 
inak sprístupnené spoločnosťou Glooko alebo jej partnermi alebo prostredníctvom služieb. Ako príklad, 
nesmiete (a nedovolíte žiadnej tretej strane) podniknúť kroky, ktoré: (i) by predstavovali porušenie 
platných zákonov, predpisov alebo nariadení, (ii) porušujú akékoľvek duševné vlastníctvo alebo iné práva 
akejkoľvek inej osoby alebo subjektu, (iii) sú výhražné, urážlivé, obťažujúce, hanlivé, ohováračské, 
klamlivé, podvodné, narušujúce súkromie niekoho iného, poškodzujúce, obscénne, hrubé alebo 
vulgárne, alebo (iv) napodobňujú inú osobu alebo subjekt. Spoločnosť Glooko si vyhradzuje právo 
odstrániť akýkoľvek obsah zo služieb, a to kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu (okrem iného vrátane po 
prijatí sťažností alebo žiadostí od tretích strán alebo orgánov týkajúcich sa takého obsahu alebo ak sa 
spoločnosť Glooko obáva, že ste mohli porušiť tieto podmienky používania) alebo bez udania dôvodu. 

Ďalej nesmiete (priamo ani nepriamo): (i) podniknúť žiadne kroky, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť 
neprimerané alebo neprimerane veľké zaťaženie infraštruktúry spoločnosti Glooko (alebo jej 
poskytovateľov tretích strán), (ii) zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do riadneho fungovania služieb 
alebo akýchkoľvek činností vykonávaných v rámci služby, (iii) obísť akékoľvek opatrenia, ktoré môže 
spoločnosť Glooko použiť na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k službám (alebo ich častiam), (iv) 
dešifrovať, dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať alebo sa inak pokúsiť odvodiť akýkoľvek zdrojový 
kód alebo základné myšlienky alebo algoritmy ktorejkoľvek časti služieb, s výnimkou obmedzeného 
rozsahu, kde príslušné zákony výslovne zakazujú takéto obmedzenie, (v) upravovať, prekladať alebo inak 
vytvárať odvodené diela ktorejkoľvek časti služieb alebo (vi) kopírovať, požičiavať, prenajímať, 
distribuovať alebo inak prevádzať akékoľvek alebo všetky práva, ktoré z nich získate. 

Podpora 
Spoločnosť Glooko ponúka e-mailové a online podporné nástroje. K zdrojom podpory máte prístup na 
adrese https://support.glooko.com/. V niektorých krajinách, oblastiach alebo v spojení s určitými 
partnermi vás môže spoločnosť Glooko nasmerovať na získanie podpory od poskytovateľov služieb 
tretích strán. Spoločnosť Glooko neposkytuje žiadny prísľub týkajúci sa toho, ako rýchlo spoločnosť 
Glooko odpovie na vašu žiadosť o podporu, alebo že spoločnosť Glooko dokáže vyriešiť všetky problémy, 
ktoré by ste mohli mať. Žiadne naše návrhy alebo informácie, ktoré poskytuje spoločnosť Glooko 
v súvislosti s používaním služieb, sa nebudú vykladať ako záruka. 

Ukončenie 
Ak nedodržíte tieto podmienky používania, spoločnosť Glooko môže kedykoľvek ukončiť váš prístup 
k všetkým službám alebo ktorejkoľvek ich časti. To môže mať za následok stratu a zničenie všetkých 
informácií spojených s vaším účtom a okamžite to ukončí vašu schopnosť používať služby akýmkoľvek 



spôsobom. Ak si želáte zrušiť svoj účet, môžete tak urobiť prihlásením sa do svojho účtu a odstránením 
účtu alebo obrátením sa na podporu Glooko. Všetky ustanovenia podmienok používania, ktoré by svojou 
povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení okrem iného vrátane 
vylúčení záruk, náhrady škody a obmedzení zodpovednosti. 

Použitie vašich informácií 
Ak počas používania služby vytvárate, prenášate, odosielate, zobrazujete alebo inak sprístupňujete 
informácie (okrem iného vrátane informácií, ktoré ste sprístupnili automaticky prostredníctvom 
pripojenia akéhokoľvek hardvéru k službám), môžete poskytovať iba informácie, ktoré vlastníte alebo 
máte právo používať. Keď poskytnete prístup k akýmkoľvek takýmto informáciám prostredníctvom 
služieb, spoločnosti Glooko udeľujete licenciu na úplné použitie a využitie týchto informácií v súvislosti s 
poskytovaním služieb. Spoločnosť Glooko však môže použiť informácie, ktoré poskytnete, iba v súlade s 
oznámením o ochrane osobných údajov spoločnosti Glooko a platných zákonov. Ak budete služby 
využívať spoločne so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, váš poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti bude môcť skontrolovať vaše údaje, získať k nim prístup a preniesť ich do vášho spisu v 
elektronickom zdravotnom zázname („EHR“). Spoločnosť Glooko v žiadnom prípade nezodpovedá za 
akékoľvek spracúvanie vašich údajov vykonávané poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Pozorne si 
prečítajte naše oznámenie o ochrane osobných údajov, kde nájdete viac informácií o tom, ako 
spoločnosť Glooko používa a zverejňuje vaše osobné údaje. Oznámenie o ochrane osobných údajov 
spoločnosti Glooko je týmto odkazom začlenené do týchto podmienok používania. 

Spoločnosť Glooko môže tiež uzavrieť obchodné dohody s tretími stranami, ktoré vám umožnia zdieľať s 
nimi vaše osobné údaje. Sami rozhodujete o tom, či svoje osobné údaje budete s týmito tretími stranami 
zdieľať. Správny postup podľa pokynov, ktoré vám poskytne spoločnosť Glooko a tieto tretie strany, vám 
umožní rozhodnúť sa, či chcete s týmito tretími stranami zdieľať akékoľvek osobné údaje.  

Duševné vlastníctvo 
Služby sú vo vlastníctve spoločnosti Glooko. Pokiaľ dodržiavate ustanovenia týchto podmienok 
používania, spoločnosť Glooko vám udeľuje iba na vaše osobné účely nevýhradné, obmedzené a 
odvolateľné právo na prístup k službám a ich používanie. Súhlasíte, že nebudete používať služby na 
žiadny iný účel vrátane komerčných účelov, ako je napr. co-branding, rámcovanie, prepojenie alebo ďalší 
predaj akejkoľvek časti služieb, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Glooko. K všetkým 
materiálom dostupným prostredníctvom služieb je možné pristupovať, sťahovať ich alebo tlačiť ich na 
nekomerčné účely a výlučne v rozsahu povolenom týmito podmienkami používania. Bez výslovného 
písomného súhlasu spoločnosti Glooko nie je možné tieto materiály používať inak. Akékoľvek 
neoprávnené použitie slov alebo obrázkov zo služieb môže byť v rozpore so zákonmi o autorských 
právach, zákonmi o ochranných známkach, zákonmi o súkromí a publicite a občianskymi a trestnými 
zákonmi. Služby zahŕňajú materiály, ktoré sú celkom alebo čiastočne odvodené z materiálov, na ktoré sa 
vzťahujú autorské práva, vrátane formátu a rozloženia služieb. Autorské práva vlastní spoločnosť Glooko 
alebo poskytovatelia obsahu v prípade licencovaného obsahu. Žiadne z názvov, ochranných známok, 
značiek služieb a loga služieb, spoločnosti Glooko alebo tretích strán uvedených v službách nesmú byť 
použité v žiadnej reklame alebo publikácii ani inak na označenie sponzorstva alebo spojenia spoločnosti 
Glooko alebo takejto tretej strany s akýmkoľvek produktom alebo službou bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti Glooko alebo takejto tretej strany. Žiadna súčasť služieb sa nesmie vykladať tak, že 
poskytuje, implikovane, formou prekážky uplatnenia nároku, zrieknutia sa práv alebo iného zrieknutia 
sa, akúkoľvek licenciu alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky zobrazenej v službách 



alebo prostredníctvom služieb bez písomného súhlasu spoločnosti Glooko alebo vlastníka tretej strany 
prípadnej ochrannej známky. Služby môžu obsahovať ďalšie oznámenia o chránených informáciách a 
informácie o autorských právach, ktorých podmienkami sa musíte riadiť a ktoré musíte dodržiavať. 
Niektoré z vyššie uvedených ustanovení môžu byť v určitých krajinách/štátoch/provinciách/jurisdikciách 
neúčinné, takže vyššie uvedené vyhlásenia a podmienky sa na vás nemusia vzťahovať v celom rozsahu. 

Používanie hardvéru a softvéru tretích strán so službami 
Ak k službe pristupujete prostredníctvom mobilnej aplikácie, budete používať iba zariadenia 
kompatibilné so systémami Apple alebo Android, ktoré vlastníte alebo ovládate. Ak chcete používať 
služby, musíte si stiahnuť mobilnú aplikáciu alebo k nej získať prístup na adrese www.myglooko.com 
alebo synchronizáciou svojich mobilných zariadení s hardvérom schváleným spoločnosťou Glooko 
v ambulancii svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  

Môžete sa rozhodnúť používať služby v spojení s ľubovoľným hardvérom a softvérom na správu 
zdravotnej starostlivosti tretej strany schváleným spoločnosťou Glooko, ktoré sú uvedené 
tu: https://www.glooko.com/device-compatibility/ a ktoré sú príležitostne aktualizované spoločnosťou 
Glooko podľa jej vlastného uváženia. Na všetok hardvér a softvér poskytovaný tretími stranami sa 
vzťahujú podmienky používania, licenčné ustanovenia a záruky vydané týmito tretími stranami na takýto 
hardvér a/alebo softvér. Bez ohľadu na to, či ste si hardvér alebo softvér zakúpili od spoločnosti Glooko 
alebo ste ho dostali od tretej strany, napríklad od výrobcu, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
zamestnávateľa alebo poisťovacej spoločnosti, na vaše používanie služieb sa budú vzťahovať tieto 
podmienky používania.  

Poskytovatelia služieb tretích strán 
Môžete sa rozhodnúť povoliť poskytovateľovi služieb tretej strany získavať, poskytovať, upravovať alebo 
inak používať zdravotné a iné informácie vo vašom účte alebo iným spôsobom zdieľať vaše informácie s 
takýmto poskytovateľom služieb. Zdieľanie vašich osobných údajov s treťou stranou je výlučne na vaše 
vlastné riziko. Keď povolíte konkrétnemu poskytovateľovi služieb tretích strán prístup k vášmu účtu, 
tento poskytovateľ služieb môže pristupovať k vášmu účtu, kým mu takýto prístup výslovne nezakážete. 
Medzi poskytovateľov služieb tretích strán môžu patriť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti aj iné 
subjekty. Je vašou výhradnou zodpovednosťou skontrolovať a schváliť každého takého poskytovateľa 
služieb tretej strany, skôr ako s ním budete zdieľať vaše informácie. 

POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB A SPOLIEHANIE SA NA TENTO OBSAH JE VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ 
RIZIKO. SPOLOČNOSŤ GLOOKO NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z 
AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA SLUŽBY ALEBO OBSAHU TRETÍCH STRÁN.  

Podmienky tretích strán 
Služby môžu zahŕňať aj softvér, údaje alebo iné položky licencované spoločnosti Glooko tretími stranami. 
Vaše používanie takýchto položiek tretích strán sa riadi ustanoveniami týchto podmienok používania, 
pokiaľ príslušná tretia strana nevyžaduje inak. Musíte dodržať dodatočné ustanovenia požadované 
predajcami týchto položiek tretích strán, ktoré máte k dispozícii a ktoré sú začlenené do a sú súčasťou 
týchto podmienok používania. Také podmienky tretích strán, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie 
služieb, sú začlenené do týchto podmienok používania a sú ich súčasťou. 

Odkazy tretích strán 
Spoločnosť Glooko vám môže tiež poskytnúť odkazy na webové lokality alebo služby tretích strán alebo 



kontaktné informácie na tieto lokality alebo služby. Spoločnosť Glooko nepodporuje ani nezodpovedá za 
obsah, lokality alebo služby tretích strán okrem iného vrátane žiadnych poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, produktov, testov, postupov, služieb, názorov alebo webových lokalít, na ktoré sa v 
službách pristupuje alebo ktoré sa v nich uvádzajú. Používanie lokalít a/alebo služieb tretích strán je 
výlučne na vaše vlastné riziko. 

Vylúčenie záruk 
SLUŽBY (OKREM INÉHO VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU) SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „AKO SÚ 
K DISPOZÍCII“, A SÚ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ, OKREM INÉHO VRÁTANE 
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OPRÁVNENIA, NEPORUŠENIA, PRESNOSTI, PREVÁDZKY, PREDAJNOSTI A 
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z AKÉHOKOĽVEK PRIEBEHU 
VÝKONU ALEBO VYUŽÍVANIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE VYLÚČENÉ. SPOLOČNOSŤ 
GLOOKO A JEJ RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, DODÁVATELIA, SPONZORI A PARTNERI 
NEZARUČUJÚ, ŽE: (A) SLUŽBA BUDE BEZPEČNÁ ALEBO DOSTUPNÁ V KAŽDOM KONKRÉTNOM ČASE 
ALEBO MIESTE, (B) SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, BUDE NÁVRATNÁ, NEPORUŠENÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ 
ALEBO BEZ CHÝB ANI ŽE VŠETKY CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ, (C) AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO SOFTVÉR K 
DISPOZÍCII V RÁMCI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY BUDE BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH 
KOMPONENTOV ALEBO (D) VÝSLEDKY POUŽÍVANIA SLUŽBY SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY. SLUŽBU 
POUŽÍVATE VÝLUČNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPRIPÚŠŤAJÚ OBMEDZENIA TRVANIA 
IMPLICITNEJ ZÁRUKY, TAKŽE SA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA TÝKAŤ. 

SPOLOČNOSŤ GLOOKO NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA ŽIADNE ZARIADENIE TRETÍCH STRÁN, INTELIGENTNÉ 
ZARIADENIE, SOFTVÉR, SLUŽBU ANI ÚDAJE, KTORÉ MÔŽETE POUŽÍVAŤ V SPOJENÍ S AKÝMIKOĽVEK 
SLUŽBAMI, NEZÁVISLE OD TOHO, ČI JE TAKÁTO POLOŽKA TRETEJ STRANY POPISOVANÁ, JE K DISPOZÍCII 
ALEBO MÔŽE BYŤ SPOJENÁ S AKÝMKOĽVEK PRODUKTOM SPOLOČNOSTI GLOOKO, SOFTVÉROVOU 
APLIKÁCIOU ALEBO SLUŽBOU SPOLOČNOSTI GLOOKO. 

ŽIADNE INFORMÁCIE ANI KOMUNIKÁCIE, ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ VAMI V RÁMCI ALEBO 
PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNOSTI GLOOKO ALEBO SLUŽIEB, NEVYTVÁRAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, S 
VÝNIMKOU AKÝCHKOĽVEK OBMEDZENÝCH ZÁRUK UVEDENÝCH NA PRÍSLUŠNOM ŠTÍTKU PRODUKTU 
SPOLOČNOSTI GLOOKO. 

SPOLOČNOSŤ GLOOKO NEZARUČUJE PRESNOSŤ ŽIADNEHO ZARIADENIA POUŽÍVATEĽA, PRIČOM SA 
ÚDAJE O POUŽÍVATEĽOCH NAHRANÉ Z AKÉHOKOĽVEK ZARIADENIA POUŽÍVATEĽA A ZÍSKANÉ 
SPOLOČNOSŤOU GLOOKO POSKYTUJÚ POUŽÍVATEĽOVI „TAKÉ, AKÉ SÚ“. SPOLOČNOSŤ GLOOKO 
NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ A NEZARUČUJE, ŽE VYTVORÍ ALEBO ZAHRNIE DODATOČNÉ 
VLASTNOSTI ALEBO FUNKČNOSŤ SLUŽIEB. 

NIEKTORÉ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ALEBO URČITÝCH 
DRUHOV ŠKÔD, TAKŽE TIETO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. V TÝCHTO JURISDIKCIÁCH 
JE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GLOOKO OBMEDZENÁ NA MAXIMÁLNY ROZSAH POVOLENÝ 
ZÁKONOM. 



Odškodnenie 
Ochránite a odškodníte spoločnosť Glooko, jej pridružené spoločnosti, zamestnancov, zmluvných 
dodávateľov, riaditeľov, dodávateľov a zástupcov spoločnosti Glooko a jej pridružených spoločností pred 
všetkými záväzkami, stratami, nárokmi a výdavkami vrátane primeraných poplatkov za právne 
zastúpenie, ktoré vyplývajú z alebo sa týkajú (i) vášho používania, zneužitia alebo prístupu k službám 
alebo (ii) vášho porušenia týchto podmienok používania alebo akýchkoľvek platných zákonov, zmlúv, 
zásad, nariadení alebo iných povinností. Spoločnosť Glooko si vyhradzuje právo prevziať výlučnú obranu 
a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá by inak bola predmetom vášho odškodnenia. V takom 
prípade nám budete v súvislosti s touto záležitosťou pomáhať a spolupracovať. 

Obmedzenie zodpovednosti 
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ GLOOKO (ANI JEJ RIADITELIA, 
ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, SPONZORI, PARTNERI, DODÁVATELIA, POSKYTOVATELIA OBSAHU, 
POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ALEBO PREDAJCOVIA) V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ 
NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI, NEDBANLIVOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK 
INEJ PRÁVNEJ ALEBO NESTRANNEJ TEÓRIE TÝKAJÚCEJ SA SLUŽBY, (I) ZA AKÉKOĽVEK UŠLÉ ZISKY, STRATU 
ÚDAJOV, STRATU DOBRÉHO MENA ALEBO PRÍLEŽITOSTI, NÁKLADY NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO 
TOVARU ALEBO SLUŽIEB, AKO ANI ŠPECIÁLNE, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ 
ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ALEBO NÁHRADU TOVARU ALEBO SLUŽIEB, (II) SPOLIEHANIE SA NA 
SLUŽBU, (III) AKÉKOĽVEK PRIAME ŠKODY ALEBO (IV) V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI MIMO 
PRIMERANEJ KONTROLY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ GLOOKO BOLA INFORMOVANÁ O 
MOŽNOSTI KTOREJKOĽVEK ZO ŠKÔD UVEDENÝCH V BODOCH (I) AŽ (IV). AK NIE JE UVEDENÉ NA ŠTÍTKU 
PRODUKTU INAK A BEZ OBMEDZOVANIA VAŠICH PRÁV VYPLÝVAJÚCICH Z PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, AK 
VÁS AKÁKOĽVEK ČASŤ SLUŽIEB NEUSPOKOJUJE, JE VAŠOU VÝHRADNOU A EXKLUZÍVNOU NÁPRAVOU 
UKONČENIE ICH POUŽÍVANIA. 

Ochrana spotrebiteľa 
Spoločnosť Glooko berie na vedomie, že niektoré jurisdikcie poskytujú spotrebiteľom kogentné zákonné 
práva, ktoré nie je možné nahradiť zmluvami ani sa ich vzdať. Ak sa na vás vzťahujú akékoľvek takéto 
spotrebiteľské predpisy, žiadne časti týchto podmienok používania, ktoré by mohli byť v rozpore s týmito 
predpismi, neobmedzia vaše zákonné práva. 

Exportné obmedzenia 
Na služby sa môžu vzťahovať zákony USA o kontrole exportu. Výsledkom je, že vyhlasujete a zaručujete, 
že sa (a) nenachádzate ani nemáte bydlisko v žiadnej krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA 
alebo iné obmedzenia alebo ktorá bola označená vládou USA ako krajina „podporujúca terorizmus“ 
(kliknite sem pre ďalšie informácie), ani nie ste štátnym príslušníkom takejto krajiny a (b) nie ste na 
žiadnom zozname vlády USA obmedzených koncových používateľov (napríklad vrátane dostupného 
zoznamu „Špeciálne určených štátnych príslušníkov“, ktorý je k dispozícii tu).  



Úprava služieb 
Spoločnosť Glooko si vyhradzuje právo podľa jej výhradného uváženia upraviť alebo nahradiť všetky 
služby alebo niektoré časti služieb, ako aj zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie všetkých služieb 
alebo ich časti, a to kedykoľvek zverejnením oznámenia o službách alebo zaslaním e-mailu. Spoločnosť 
Glooko si vyhradzuje právo zaviesť nové vlastnosti alebo funkcie, za ktoré môže byť potrebná úhrada 
poplatkov. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny v podmienkach používania. Ak so 
zmenami nesúhlasíte, máte právo prerušiť používanie služieb. Vaše ďalšie používanie služieb po 
zverejnení akýchkoľvek zmien podmienok používania predstavuje prijatie týchto zmien. 

Úprava podmienok používania  

Spoločnosť Glooko môže príležitostne tieto podmienky používania upraviť. Akékoľvek zmeny týchto 
podmienok používania budú zverejnené na webových lokalitách spoločnosti Glooko, ktoré budú 
aktualizované na základe zmien, a/alebo vám budú zaslané e-mailom. Okrem toho budú tieto 
podmienky používania vždy uvádzať dátum, kedy boli naposledy revidované. Keď budete služby používať 
aj po zverejnení týchto zmien, bude sa to považovať za vaše prijatie a súhlas s tým, že budete viazaní 
akýmikoľvek zmenami týchto podmienok používania. 

Rôzne ustanovenia 
Podmienky používania predstavujú úplnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Glooko v súvislosti so 
službami a nahrádzajú všetku predchádzajúcu alebo súčasnú komunikáciu a návrhy (či už v ústnej, 
písomnej alebo elektronickej forme) medzi vami a spoločnosťou Glooko v súvislosti so službami. Ak si 
kúpite akýkoľvek hardvér od spoločnosti Glooko na použitie so službami, vaše používanie takéhoto 
hardvéru sa bude okrem týchto podmienok používania riadiť aj podmienkami predaja tohto hardvéru. V 
prípade akéhokoľvek konfliktu medzi týmito podmienkami používania a akýmikoľvek podmienkami 
predaja budú s ohľadom na takýto hardvér platiť príslušné podmienky predaja. Ak sa zistí, že ktorékoľvek 
ustanovenie podmienok používania je nevymáhateľné alebo neplatné, toto ustanovenie sa obmedzí 
alebo vylúči v minimálnom nevyhnutnom rozsahu tak, aby podmienky používania inak zostali v plnej 
platnosti, účinnosti a vykonateľnosti. Neschopnosť ktorejkoľvek zo strán uplatniť v akomkoľvek ohľade 
akékoľvek tu stanovené právo sa nebude považovať za zrieknutie sa akýchkoľvek ďalších práv podľa tejto 
zmluvy. Tieto podmienky používania sa vzťahujú na vašu osobu a nie sú postúpiteľné ani prenosné, s 
výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Glooko. Spoločnosť Glooko môže postúpiť, 
previesť alebo delegovať akékoľvek zo svojich práv a povinností podľa tejto zmluvy bez súhlasu. 
Následkom týchto podmienok používania nevzniká žiadne zastúpenie, partnerstvo, spoločný podnik ani 
pracovnoprávny vzťah a žiadna zo zmluvných strán nemá nijaké oprávnenie zaväzovať druhú stranu 
v akomkoľvek ohľade. Všetky oznámenia podľa týchto podmienok používania budú mať písomnú formu 
a budú sa považovať za riadne doručené, pokiaľ sa doručia osobne alebo sa odošlú certifikovanou alebo 
doporučenou poštou, a vyžaduje sa potvrdenie o prijatí, pokiaľ sa prijatie potvrdí elektronicky v prípade 
zaslania faxom alebo e-mailom, alebo dva dni po odoslaní, ak sa odošlú uznávanou kuriérskou službou s 
doručením na druhý deň. 

Podmienky špecifické pre spoločnosť Apple 
Vaše používanie obchodu Apple App Store, ktorý vlastní a prevádzkuje spoločnosť Apple, Inc., sa riadi 
príslušnými právnymi dohodami medzi vami a spoločnosťou Apple, Inc. (k dispozícii 
na: https://www.apple.com/legal/). 



Podmienky špecifické pre spoločnosť Google 
Vaše používanie obchodu Google Play, ktorý vlastní a prevádzkuje spoločnosť Google Inc., sa riadi 
právnou dohodou medzi vami a spoločnosťou Google, Inc., ktorá obsahuje podmienky používania služby 
spoločnosti Google (k dispozícií na: http://www.google.com/accounts/TOS) a podmienky používania 
služby Google Play (k dispozícii na: https://play.google.com/intl/en-GLOOKO_Glooko/about/play-
terms.html). 

Osobitné podmienky výskumnej štúdie/klinického skúšania 
Môžete sa rozhodnúť zúčastniť sa akademických, klinických, komerčných alebo iných výskumných štúdií 
(každá označovaná slovom „štúdia“). Po registrácii do akejkoľvek štúdie, ktorej sa zúčastňujete, môžete 
podpísať alebo už ste mohli podpísať informovaný súhlas a/alebo autorizačný formulár HIPAA so 
stranou/zadávateľom, ktorý takúto štúdiu vykonáva („formuláre štúdie“). V prípade akéhokoľvek 
rozporu medzi týmito podmienkami používania a formulármi štúdie alebo príslušnými predpismi 
týkajúcimi sa vykonávania štúdie budú rozhodujúce formuláre štúdie a príslušné predpisy. Ak máte 
akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa formulárov štúdie, obráťte sa na 
stranu/zadávateľa vykonávajúceho vašu štúdiu pomocou údajov, ktoré vám boli predtým poskytnuté. 

Kontakt 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa služieb, obráťte sa na spoločnosť Glooko na adrese 
https://support.glooko.com/. 

Nároky z porušenia autorských práv DMCA. 
Zákon o autorských právach (The Digital Millennium Copyright Act, „DMCA“) z roku 1998 poskytuje 
pomoc vlastníkom autorských práv, ktorí sa domnievajú, že materiál uverejnený na internete porušuje 
ich práva podľa zákona o autorských právach USA. Ak sa v dobrej viere domnievate, že materiály 
dostupné v službách Glooko porušujú vaše autorské práva, môžete vy (alebo váš zástupca) zaslať 
spoločnosti Glooko písomné oznámenie poštou alebo e-mailom so žiadosťou, aby spoločnosť Glooko 
takýto materiál odstránila alebo k nemu zablokovala prístup. Ak sa dobrej viere domnievate, že niekto 
nesprávne odoslal spoločnosti Glooko oznámenie o porušení autorských práv týkajúce sa obsahu, ktorý 
ste sprístupnili prostredníctvom akýchkoľvek služieb Glooko, DMCA vám umožňuje zaslať spoločnosti 
Glooko opravné oznámenie. Oznámenia a opravné oznámenia musia spĺňať vtedy platné zákonné 
požiadavky uložené DMCA. Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti. Oznámenia a opravné oznámenia je 
potrebné zaslať písomne zástupcovi pre DMCA spoločnosti Glooko nasledovne: poštou na adresu Legal 
Department, Glooko, Inc., 303 Bryant St, Mountain View, California USA 94041, Spojené štáty alebo e-
mailom na adresu Legal@Glooko.com. So zástupcom pre DMCA spoločnosti Glooko sa tiež môžete spojiť 
na nasledujúcom telefónnom čísle: 1 (888) 738-3646. 

Spoločnosť Glooko navrhuje, aby ste sa pred podaním oznámenia alebo opravného oznámenia DMCA 
poradili so svojim právnym poradcom. Podľa iných príslušných zákonov môžete mať rovnocenné práva. 

V súlade s DMCA a inými platnými zákonmi prijala spoločnosť Glooko zásadu ukončenia, za vhodných 
okolností, týkajúcu sa používateľov služieb Glooko, ktorých spoločnosť Glooko považuje za osoby 
opakovane porušujúce pravidlá. Spoločnosť Glooko môže tiež podľa vlastného uváženia obmedziť 
prístup k službám Glooko a/alebo zrušiť účty akýmkoľvek používateľom služieb Glooko, ktorí porušujú 
akékoľvek práva duševného vlastníctva iných, bez ohľadu na to, či sa títo používatelia považujú za 
používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva. 



Zmluvný subjekt spoločnosti. Odkazy na „spoločnosť Glooko“ sú odkazy na príslušného obstarávateľa 
uvedeného v nižšie uvedenej tabuľke („tabuľka“). Služby poskytuje tento obstarávateľ. Stĺpec tabuľky 
„Vaša lokalita“ odkazuje na miesto, kde sa nachádzate, a určuje riadok tabuľky, ktorý sa vzťahuje na 
takéhoto zákazníka. 

 

Tabuľka 

Vaša lokalita Spoločnosť Rozhodné právo 

USA a Kanada 
Glooko, Inc., spoločnosť so sídlom v 
Delaware na adrese 411 High Street, Palo 
Alto, CA, 94301 

Kalifornia 

Európska únia 

Glooko AB, spoločnosť zapísaná vo Švédsku 
pod registračným číslom 556668-4675, so 
sídlom na adrese Nellickevägen 20, 412 63 
Gothenburg, Švédsko 

Kde bývate 

Kdekoľvek okrem 
USA, Kanady alebo 
Európskej únie 

Glooko AB, spoločnosť zapísaná vo Švédsku 
pod registračným číslom 556668-4675, so 
sídlom na adrese Nellickevägen 20, 412 63 
Gothenburg, Švédsko 

Švédsko, s výnimkou zásad 
kolízie zákonov, ktoré upravujú 
uplatnenie zákonov akejkoľvek 
inej jurisdikcie. 

 

Osobitné podmienky pre Glooko, Inc. 

V súdnom alebo správnom konaní založenom na podmienkach používania alebo v súvislosti s nimi bude 
prípustná tlačená verzia týchto podmienok používania a každého oznámenia v elektronickej forme, a to 
v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne 
vytvorené a uchovávané v tlačenej forme. Vy a spoločnosť Glooko súhlasíte, že akékoľvek právo podať 
žalobu vyplývajúce zo služieb alebo súvisiace so službami musí nastať do jedného (1) roka od jeho 
vzniku, inak je takéto právo natrvalo zamietnuté. Tieto podmienky používania sa budú riadiť a vykladať v 
súlade s právnymi predpismi štátu Kalifornia s výnimkou kolízie právnych ustanovení. Akýkoľvek spor, 
ktorý vznikne z predmetu týchto podmienok používania alebo s ním súvisí, bude s konečnou platnosťou 
vyriešený arbitrážou v okrese Santa Clara v Kalifornii, a to v anglickom jazyku a v súlade s platnými 
arbitrážnymi pravidlami a postupmi spoločnosti Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. 
(„JAMS”), jedným obchodným arbitrom so značnými skúsenosťami s riešením sporov týkajúcich sa 
obchodných zmlúv. Strana, ktorá uspela v arbitráži (alebo prípustnom súdnom procese opísanom nižšie), 
má nárok na náhradu svojich primeraných výdavkov, ktoré v súvislosti s tým vznikli. Rozsudok možno 
vyniesť na súde s príslušnou jurisdikciou. Bez ohľadu na vyššie uvedené má každá strana právo až do 
právoplatného rozhodnutia arbitra podať žalobu na súd s príslušnou jurisdikciou, aby sa domáhala 



injuktívnej alebo podobnej nápravy. Na všetky účely týchto podmienok používania strany súhlasia, že 
výlučnou jurisdikciou a miestom konania budú štátne a federálne súdy v Severnej Kalifornii. 

Tiež beriete na vedomie a chápete, že v súvislosti s akýmkoľvek sporom so spoločnosťou Glooko, jej 
úradníkmi, riaditeľmi, zamestnancami, zástupcami alebo pridruženými spoločnosťami vyplývajúcimi z 
vášho používania služieb alebo týchto podmienok používania alebo s nimi súvisiacimi: 

- ZRIEKATE SA SVOJHO PRÁVA NA PROCES S POROTOU A  
- ZRIEKATE SA SVOJHO PRÁVA SLÚŽIŤ AKO ZÁSTUPCA, SÚKROMNÝ GENERÁLNY PROKURÁTOR ALEBO V 
AKEJKOĽVEK ZASTUPITEĽSKEJ KAPACITE, ALEBO SA ZÚČASTNIŤ AKO ČLEN NÁROKUJÚCEJ SI STRANY 
AKÉHOKOĽVEK SÚDNEHO PROCESU TÝKAJÚCEHO SA TAKÉHOTO SPORU. 

Osobitné podmienky pre Glooko AB  

Akýkoľvek spor, polemiku alebo nárok vyplývajúci z týchto podmienok používania alebo v súvislosti s 
nimi, ako aj ich porušenie, ukončenie alebo neplatnosť budú výlučne riešiť súdy Švédska s Okresným 
súdom mesta Gothenburg ako súdom prvej inštancie. 
Tieto podmienky používania sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Švédska, s 
výnimkou zásad kolízie zákonov ustanovujúcich uplatňovanie zákonov akejkoľvek inej jurisdikcie. 
Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že ak ste používateľom so sídlom v Európskej únii, Švajčiarsku, 
Nórsku alebo na Islande, rozhodným právom a fórom pre spory budú zákony a súdy krajiny, v ktorej 
máte bydlisko. 

Jazyky týchto podmienok používania 
Tieto podmienky používania sú pôvodne napísané v angličtine. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo 
sporu medzi anglickou verziou a iným jazykom sa uplatňuje anglická verzia, ktorá má prednosť, pokiaľ to 
nie je zakázané zákonmi, ktoré sa na vás vzťahujú. 

Podmienky špecifické pre jednotlivé krajiny 

Nasledujúce podmienky platia pre každú krajinu a platia dodatočne k špecifickým ustanoveniam tejto 
zmluvy alebo namiesto nich, keď je uplatňovanie týchto miestnych zákonov povinné: 

Rakúsko 

Úprava podmienok používania 

Časť Úprava podmienok používania sa nahrádza takto: 

Po prihlásení sa do služieb budete informovaní o všetkých zmenách týchto podmienok používania. 
Zmeny sa budú považovať za vami prijaté, pokiaľ o tom spoločnosť Glooko neinformujete písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov odsúhlasených spoločnosťou Glooko. Spoločnosť Glooko 
vás na túto skutočnosť upozorní pri ohlásení zmien. Ak sa rozhodnete namietať voči akejkoľvek zmene, 
musíte tak urobiť do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. V prípade námietky môže 
spoločnosť Glooko zrušiť váš účet služieb po štvortýždňovej výpovednej lehote. Zmeny podmienok 
používania budete môcť uložiť alebo vytlačiť v čitateľnej forme. 



Doplnenie časti Obmedzenie zodpovednosti: 

Žiadne znenie v tejto časti neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Glooko za hrubú nedbanlivosť a 
úmyselné pochybenie. Ďalej, žiadne znenie v tejto časti neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Glooko 
za škody spôsobené poškodením života, tela alebo zdravia, za chyby po záruke za stav výrobku, za 
podvodne skryté chyby alebo za nároky podľa zákona o zodpovednosti za výrobky. 

Fínsko 

Úprava podmienok používania 

Časť Úprava podmienok používania sa nahrádza takto: 

Po prihlásení sa do služieb budete informovaní o všetkých zmenách týchto podmienok používania. 
Zmeny sa budú považovať za vami prijaté, pokiaľ o tom spoločnosť Glooko neinformujete písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov odsúhlasených spoločnosťou Glooko. Spoločnosť Glooko 
vás na túto skutočnosť upozorní pri ohlásení zmien. Ak sa rozhodnete namietať voči akejkoľvek zmene, 
musíte tak urobiť do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. V prípade námietky môže 
spoločnosť Glooko zrušiť váš účet služieb po štvortýždňovej výpovednej lehote. Zmeny podmienok 
používania budete môcť uložiť alebo vytlačiť v čitateľnej forme. 

Francúzsko 

Úprava podmienok používania 

Časť Úprava podmienok používania sa nahrádza takto: 

Po prihlásení sa do služieb budete informovaní o všetkých zmenách týchto podmienok používania. 
Zmeny sa budú považovať za vami prijaté, pokiaľ o tom spoločnosť Glooko neinformujete písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov odsúhlasených spoločnosťou Glooko. Spoločnosť Glooko 
vás na túto skutočnosť upozorní pri ohlásení zmien. Ak sa rozhodnete namietať voči akejkoľvek zmene, 
musíte tak urobiť do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. V prípade námietky môže 
spoločnosť Glooko zrušiť váš účet služieb po štvortýždňovej výpovednej lehote. Zmeny podmienok 
používania budete môcť uložiť alebo vytlačiť v čitateľnej forme. 

Nemecko 

Úprava podmienok používania 

Časť Úprava podmienok používania sa nahrádza takto: 

Po prihlásení sa do služieb budete informovaní o všetkých zmenách týchto podmienok používania. 
Zmeny sa budú považovať za vami prijaté, pokiaľ o tom spoločnosť Glooko neinformujete písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov odsúhlasených spoločnosťou Glooko. Spoločnosť Glooko 
vás na túto skutočnosť upozorní pri ohlásení zmien. Ak sa rozhodnete namietať voči akejkoľvek zmene, 
musíte tak urobiť do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. V prípade námietky môže 
spoločnosť Glooko zrušiť váš účet služieb po štvortýždňovej výpovednej lehote. Zmeny podmienok 
používania budete môcť uložiť alebo vytlačiť v čitateľnej forme. 



Ukončenie 

Do časti Ukončenie sa dopĺňa nasledujúce znenie: 

Spoločnosť Glooko má právo pozastaviť akékoľvek zo svojich služieb alebo pozastaviť alebo ukončiť vaše 
právo na používanie ktorejkoľvek zo svojich služieb, ak na to existuje platný dôvod. Medzi platné dôvody 
patrí napríklad inštalácia, zmeny alebo údržba služieb. Spoločnosť Glooko vopred primerane upozorní 
používateľa na tieto pozastavenia. Spoločnosť Glooko nezodpovedá za náhradu prípadných škôd, ktoré 
používateľovi vzniknú v dôsledku uvedených pozastavení. 

Ak však podstatným spôsobom porušíte túto zmluvu (vrátane akéhokoľvek použitia zdrojov spoločnosti 
Glooko, ktoré presahuje alebo obchádza primerané obmedzenia spoločnosti Glooko, napríklad prístupy, 
hovory alebo iné použitia akéhokoľvek rozhrania na programovanie aplikácií alebo zdrojov servera, ktoré 
spoločnosť Glooko sprístupňuje), spoločnosť Glooko môže okamžite pozastaviť alebo ukončiť vaše právo 
používať akékoľvek služby. Okrem toho nemá spoločnosť Glooko žiadnu povinnosť podporovať žiadnu 
verziu služieb po vydaní novej verzie týchto služieb. 

Vylúčenie záruk  

Do časti Vylúčenie záruk sa dopĺňa nasledujúce znenie: 

Nič v tomto oddiele neobmedzuje zákonné záručné práva používateľa. 

Obmedzenie zodpovednosti  

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na používateľov v Nemecku a je nahradené nasledujúcim znením: 

Spoločnosť Glooko bude zodpovedná za akékoľvek zavinené porušenie podstatných zmluvných 
povinností (základné povinnosti). Základné povinnosti sú zmluvné záväzky, ktoré je potrebné splniť, aby 
bolo možné riadne uplatňovať tieto podmienky používania, a môžete sa na ne pravidelne spoliehať. 
Zodpovednosť spoločnosti Glooko bude inak obmedzená na hrubú nedbanlivosť a úmyselné pochybenie. 
V prípade akejkoľvek zodpovednosti zo strany spoločnosti Glooko z dôvodu mierne nedbanlivého 
porušenia základných povinností alebo ľahkého pochybenia zo strany dôležitých zástupcov bude naša 
zodpovednosť obmedzená na typicky predvídateľné škody. Tým nebude dotknutá žiadna povinná 
zákonná zodpovednosť, najmä naša zodpovednosť v súvislosti so stratami na životoch, telesným 
zranením alebo chorobou alebo naša zodpovednosť v súvislosti s nemeckým zákonom o zodpovednosti 
za produkty.  



Luxembursko 

Úprava podmienok používania 

Časť Úprava podmienok používania sa nahrádza takto: 

Po prihlásení sa do služieb budete informovaní o všetkých zmenách týchto podmienok používania. 
Zmeny sa budú považovať za vami prijaté, pokiaľ o tom spoločnosť Glooko neinformujete písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov odsúhlasených spoločnosťou Glooko. Spoločnosť Glooko 
vás na túto skutočnosť upozorní pri ohlásení zmien. Ak sa rozhodnete namietať voči akejkoľvek zmene, 
musíte tak urobiť do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. V prípade námietky môže 
spoločnosť Glooko zrušiť váš účet služieb po štvortýždňovej výpovednej lehote. Zmeny podmienok 
používania budete môcť uložiť alebo vytlačiť v čitateľnej forme. 

Slovensko  

Úprava podmienok používania 

Časť Úprava podmienok používania sa nahrádza takto: 

Po prihlásení sa do služieb budete informovaní o všetkých zmenách týchto podmienok používania. 
Zmeny sa budú považovať za vami prijaté, pokiaľ o tom spoločnosť Glooko neinformujete písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov odsúhlasených spoločnosťou Glooko. Spoločnosť Glooko 
vás na túto skutočnosť upozorní pri ohlásení zmien. Ak sa rozhodnete namietať voči akejkoľvek zmene, 
musíte tak urobiť do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. V prípade námietky môže 
spoločnosť Glooko zrušiť váš účet služieb po štvortýždňovej výpovednej lehote. Zmeny podmienok 
používania budete môcť uložiť alebo vytlačiť v čitateľnej forme. 

Španielsko 

Úprava podmienok používania 

Časť Úprava podmienok používania sa nahrádza takto: 

Po prihlásení sa do služieb budete informovaní o všetkých zmenách týchto podmienok používania. 
Zmeny sa budú považovať za vami prijaté, pokiaľ o tom spoločnosť Glooko neinformujete písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov odsúhlasených spoločnosťou Glooko. Spoločnosť Glooko 
vás na túto skutočnosť upozorní pri ohlásení zmien. Ak sa rozhodnete namietať voči akejkoľvek zmene, 
musíte tak urobiť do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. V prípade námietky môže 
spoločnosť Glooko zrušiť váš účet služieb po štvortýždňovej výpovednej lehote. Zmeny podmienok 
používania budete môcť uložiť alebo vytlačiť v čitateľnej forme. 

Spojené kráľovstvo 

Úprava podmienok používania 

Časť Úprava podmienok používania sa nahrádza takto: 

Po prihlásení sa do služieb budete informovaní o všetkých zmenách týchto podmienok používania. 
Zmeny sa budú považovať za vami prijaté, pokiaľ o tom spoločnosť Glooko neinformujete písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov odsúhlasených spoločnosťou Glooko. Spoločnosť Glooko 



vás na túto skutočnosť upozorní pri ohlásení zmien. Ak sa rozhodnete namietať voči akejkoľvek zmene, 
musíte tak urobiť do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. V prípade námietky môže 
spoločnosť Glooko zrušiť váš účet služieb po štvortýždňovej výpovednej lehote. Zmeny podmienok 
používania budete môcť uložiť alebo vytlačiť v čitateľnej forme. 

Vylúčenie záruk  

Do časti Vylúčenie záruk sa dopĺňa nasledujúce znenie: 

Žiadne znenie v tejto časti nemá vplyv na zákonné záruky týkajúce sa uspokojivej kvality, vhodnosti na 
účel alebo presnosti popisu. 

Obmedzenie zodpovednosti 

Do časti Obmedzenie zodpovednosti sa dopĺňa nasledujúce znenie:  

Žiadne znenie v týchto podmienkach používania nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Glooko za smrť 
alebo zranenie osôb vyplývajúce z jej nedbalosti alebo podvodného skreslenia v súvislosti so službami. 


