VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT, TIETOTURVAN PERIAATTEET JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖEHDOT
Tervetuloa Plzeňský Prazdroj, a.s.:n verkkosivuille. Kozelbeer.com-verkkotunnuksen verkkosivustoa
("Verkkosivusto") ylläpitää yritys Plzeňský Prazdroj, a.s., jonka tunnistenumero on 453 57 366, joka
on rekisteröity osoitteessa U Prazdroje 64/7, Východní PředměsQ, 301 00 Plzeň ja joka on ilmoitettu
Plzeňin aluetuomioistuimen ylläpitämään yritysrekisteriin numerolla B 227 ("Yritys"). Kaikki
myöhemmät viittaukset sanoilla "meidän", "meitä" tai "me" tarkoittavat Yritystä.
1. Käyttöehdot
Verkkosivustolla saatavilla oleva sisältö on suojattu Yrityksen tekijänoikeuksilla.
Tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti Yritys on myös Verkkosivustolla saatavilla olevan
tietokannan tekijä. Kaikki oikeudet pidätetään.
Huomaa,
että
sisältömme
on
tarkoitettu
vain
täysi-ikäisille.
http://www.aboutalcohol.com. Juo vastuullisesti, äläkä lähetä tämän sivun sisältöä tai jaa
sitä kenellekään, joka ei ole täysi-ikäinen.
Käyttämällä Verkkosivustoa hyväksyt seuraavat Verkkosivuston käyttöä koskevat ehdot ja
edellytykset sekä tietoturvaa ja evästeiden käyttöä koskevat periaatteet ("Käyttöehdot"). Ennen kuin
käytät Verkkosivustoa, lue nämä Käyttöehdot.
JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, POISTU TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA VÄLITTÖMÄSTI.
2. Ikäraja
Tšekin lain mukaan sinun ei pitäisi päästä Verkkosivuston tiettyihin osioihin, jos olet alle 18-vuotias tai
alle laillisen juomaikärajan siinä maassa, maakunnassa, osavaltiossa tai alueella, josta käsin käytät
Verkkosivustoa. Jos kuulut tällaiseen kategoriaan, saatat rikkoa lakia tai muita voimassa olevia
säädöksiä siinä maassa, jossa
oleskelet tai josta käsin käytät Verkkosivustoa, ja sinun on poistuttava kyseisistä osioista välittömästi.
Ennen kuin sinulle sallitaan pääsy näihin osioihin, sinua pyydetään vahvistamaan
ikäsi.
3. Kielletty käyttö
Sitoudut olemaan käyttämättä Verkkosivustoa ja pääasiassa mitään materiaaleja tai palveluita, joihin
voit päästä käsiksi Verkkosivuston avulla, tavalla, joka rikkoo mitään paikallista, kansallista,
ulkomaista tai kansainvälistä lakia, asetusta, direktiiviä, oikeudellista normistoa, kansainvälistä
sopimusta tai yleissopimusta tai mitään muuta oikeudellista määräystä.
4. Sisällön vastuuvapauslauseke
Verkkosivusto tarjotaan "sellaisena kuin se on". Verkkosivuston käyttö (mukaan lukien materiaalien
tai linkkien lataaminen muille verkkosivustoille) ja Verkkosivustolla saatavilla olevan sisällön käyttö tai
siihen luottaminen tapahtuu omalla vastuullasi. Sikäli kuin voimassa olevat lait sen sallivat, suljemme
täten nimenomaisesti pois kaikki lausumat, ehdot tai takuut myyntikelpoisuudesta, tyydyttävästä
laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kohtuullisesta huolellisuudesta ja
ammattitaidosta, jotka voitaisiin muutoin sisällyttää näihin käyttöehtoihin lain nojalla tai muutoin.
Ellei nimenomaisesti toisin mainita, emme anna lausuntoja tai takuita
 Verkkosivustolla saataville asetetun materiaalin tarkkuudesta tai täydellisyydestä



Verkkosivuston saatavuudesta tai toiminnasta ilman häiriöitä tai keskeytyksiä
Verkkosivuston yhteensopivuudesta tietokonejärjestelmäsi ja ohjelmistojesi kanssa



siitä, että Verkkosivustolla ei ole viruksia.
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5. Vastuuvapauslauseke
Voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa emme ota vastuuta mistään vahingoista, mukaan
lukien vastuusta mistään välittömistä tai välillisistä menetyksistä, vahingoista, kustannuksista tai
kuluista (mukaan lukien oikeudellisesta tai asiantuntijaedustuksesta aiheutuvat kustannukset tai
muut kustannukset), joita voi aiheutua suoraan tai välillisesti Verkkosivustolla vierailusta, sen
käytöstä, sen sisällöstä tai sen kautta saataville asetetuista tiedoista.
Emme ota vastuuta epätarkoista tai virheellisistä tiedoista riippumatta siitä, ovatko tällaiset tiedot
verkkosivun käyttäjien vai meidän laatimia, johtuvatko ne Verkkosivuun liitetystä laitteistosta tai
ohjelmistosta johtuvasta virheestä tai inhimillisestä virheestä Verkkosivulle syötettyjä tietoja
käsiteltäessä. Emme ota vastuuta mistään sinulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka
ovat voineet aiheutua Verkkosivuston tai sen saataville asetetun sisällön käytöstä tai yrityksestä
käyttää sitä.
6. Immateriaalioikeudet
Verkkosivuston sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (erityisesti oikeudet tavaramerkkeihin, kuviin
ja logoihin) ovat omistuksessamme tai käytössämme lisenssillä, ja pidätämme ne itsellämme. Et saa
mitään oikeuksia Verkkosivuston sisältöön lukuun ottamatta rajoitettua oikeutta käyttää niitä
Käyttöehtojen mukaisesti.
7. Verkkosivuston käyttö
Voit käyttää Verkkosivustoa näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Voit tulostaa Verkkosivuston tai ladata
tietoja henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
Et saa


linkittää Verkkosivustoa millään tavalla mihinkään muuhun verkkosivuun tai valita mitään
Verkkosivuston osaa kehystettäväksi ilman ennakkosuostumustamme



murtautua Verkkosivustolle laittomasti tai käyttää Verkkosivustoa tietokonevirusten
levittämiseen tai laittomiin tarkoituksiin



vääristää tai muokata sisältöä, jonka kopioit Verkkosivustolta, tai käyttää tällaista sisältöä
julkistamatta tietoja tekijänoikeuksista tai muista omistusoikeuksista, joita me käytämme
tällaiseen sisältöön liittyen, ja nämä tiedot on esitettävä samalla tavalla ja samassa muodossa
kuin Verkkosivustolla.

Jos rikot näitä käyttöehtoja, voimme keskeyttää tai tilapäisesti estää pääsysi Verkkosivustolle. Lisäksi
olet vastuussa kaikista vahingoista, joita meille aiheutuu tällaisesta yhteydestä.
8. Hyperlinkit
Vastataksemme tarpeisiisi tarjoamme linkkejä muille verkkosivustoille. Emme tue tai suosittele
tällaisia verkkosivustoja tai niiden ylläpitäjiä. Lisäksi emme valvo niitä jatkuvasti. Tällaisten
verkkosivustojen käyttö, katselu ja lataaminen tapahtuu omalla vastuullasi. Emme täten ota mitään
vastuuta.
9. Muutokset
Voimme täydentää, muuttaa tai päivittää Verkkosivustoa tai sen saataville asetettua sisältöä tai
keskeyttää sen käytön ilman ennakkoilmoitusta. Voimme myös muuttaa näitä käyttöehtoja milloin
vain. Siksi suosittelemme, että luet nämä Käyttöehdot säännöllisesti. Jos et hyväksy näiden
Käyttöehtojen nykyistä versiota, poistu Verkkosivustolta välittömästi.
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10. Henkilötietojen suojaus
10.1. Yleistä tietoa henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä
Kunnioitamme oikeuttasi yksityisyyteen. Normaalioloissa voit vierailla Verkkosivustollamme
antamatta mitään henkilötietoja, lukuun ottamatta ikääsi ja maata, josta käsin käytät Verkkosivustoa.
Nämä tiedot ovat tärkeitä Tšekin tasavallan lainsäädännössä asetettujen vaatimusten noudattamisen
kannalta, koska Verkkosivustolla mainostetaan ja myydään alkoholijuomia. Käsittelemme myös IPosoitettasi.
Annat meille yhteydenottolomakkeessa henkilötiedot, jotka koostuvat etu- ja sukunimestäsi,
sähköpostiosoitteestasi ja puhelinnumerostasi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä ja käsitellä
pyyntöjäsi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana voivat olla tiedustelusi tai pyyntöjesi sisällöstä
riippuen toimenpiteet, jotka on toteutettu ennen sopimuksen tekemistä pyynnöstäsi, tai Yrityksen
oikeutetut edut, joihin kuuluu erityisesti tiedusteluihisi vastaamisen varmistaminen.
Joissakin tapauksissa saatamme kuitenkin pyytää sinulta suostumusta henkilötietojen käsittelyyn
jotain tiettyä tarkoitusta varten, esimerkiksi jotta voit rekisteröityä ja luoda käyttäjätilin
Verkkosivustollamme.
Tätä varten tutustu alla oleviin tietoihin ja henkilötietojen käsittelyä koskevaan
suostumusilmoitukseen, jos haluat, että käsittelemme henkilötietojasi määritellyin ehdoin.
Yksityiskohtaisempia
tietoja
tietosuojaselosteessamme.

henkilötietojen

käsittelystä

Yrityksessämme

on

10.2. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn:
Täyttämällä ja lähettämällä rekisteröintilomakkeen tai rekisteröitymällä Facebookin kautta hyväksyt
seuraavat:
a) Alla mainittuja tietoja voi käsitellä hallintoyhtiömme Plzeňský Prazdroj a.s. (osakeyhtiö),
jonka kotipaikka on U Prazdroje 64/7, Východní PředměsQ, 301 00 Plzeň ja Yrityksen
tunnusnumero on 45357366.
b) Tällaisia tietoja ovat etu- ja sukunimi, postiosoite, mukaan lukien katu, postiosoitenumerot,
kaupunki/kunta, postinumero ja maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäpäivä,
käyttäjänimi, salasana ja IP-osoite.
c) Tietoja kerätään asiakkaan rekisteröintiä varten Verkkosivustollamme.
d) Tietoja säilytetään kolmen vuoden ajan, ellet peruuta suostumustasi aiemmin. Tämän
ajanjakson päätyttyä Yritys voi käsitellä henkilötietoja Yrityksen oikeutetun edun mukaisen
ajan, mutta kuitenkin enintään sen ajan, jonka kuluessa Verkkosivustolle rekisteröitymiseen
ja ostoihin liittyvät vaateet voivat vanhentua.
Vierailemalla Yrityksemme verkkosivustoilla, sovelluksissa ja sosiaalisissa verkostoissa
hyväksyt, että Yrityksemme käsittelee henkilötietojasi automaattisesti proﬁloinnin avulla
seuraavin ehdoin:
a) Henkilötietojesi keräämistavat: Yritys tallentaa toimintasi verkkosivustoilla, sovelluksissa
ja sosiaalisissa verkostoissa.
b) Yritys käsittelee henkilötietojasi ylläpitäjänä.
c) Räätälöimme suoramarkkinointiviestintämme sinulle, mutta vain jos meillä on
oikeutettu etu markkinointiin tai jos annat nimenomaisen suostumuksesi
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markkinointiin.
d) Vain seuraavia tietoja käsitellään: IP-osoitteet...
e) Säilytämme henkilötietojasi kolmen vuoden ajan, ellet peruuta suostumustasi aikaisemmin.
Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa poistamalla evästeet selaimestasi, nollaamalla
mobiililaitteesi tunnisteen tai muuttamalla sosiaalisen profiilisi asetuksia. Kun tämä aika on
kulunut, Yritys voi käsitellä henkilötietoja vain niin kauan kuin Yrityksen oikeutettu etu, jonka
puitteissa meidän on osoitettava lainsäädännön noudattaminen, sitä vaatii.
f)

Voit kieltää profiloinnin, joka perustuu Yrityksen oikeutettuun etuun, jolloin käsittelyä
rajoitetaan, kunnes tarkistetaan, kenen etu on etusijalla. Jos sinun etusi on etusijalla,
proﬁlointi lopetetaan välittömästi.

Tietoja käsitellään vain jos annat meille nimenomaisen suostumuksesi proﬁlointiin.
Vierailemalla Yrityksemme verkkosivustoilla, sovelluksissa ja sosiaalisissa verkostoissa hyväksyt, että
Yrityksemme näyttää sinulle markkinointiviestejä proﬁloinnin avulla seuraavin ehdoin:
a) Henkilötietojesi keräämistavat: Yritys tallentaa toimintasi verkkosivustoilla, sovelluksissa
ja sosiaalisissa verkostoissa.
b) Yritys käsittelee henkilötietojasi ylläpitäjänä.
c) Yritys käsittelee henkilötietojasi pitääkseen yhteyttä ja voidakseen tiedottaa Yrityksen
uutisista (tuotanto tai Yrityksen kilpailut).
d) Vain seuraavia tietoja käsitellään: IP-osoitteet...
e) Säilytämme henkilötietojasi kolmen vuoden ajan, ellet peruuta suostumustasi aikaisemmin.
Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa poistamalla evästeet selaimestasi, nollaamalla
mobiililaitteesi tunnisteen tai muuttamalla sosiaalisen profiilisi asetuksia. Kun tämä aika on
kulunut, Yritys voi käsitellä henkilötietoja vain niin kauan kuin Yrityksen oikeutettu etu, jonka
puitteissa meidän on osoitettava lainsäädännön noudattaminen, sitä vaatii.
f)

Voit kieltää suoramarkkinoinnin. Kun vastalause on esitetty, suoramarkkinointi
lopetetaan. Pahoittelemme etukäteen, että teknisistä syistä mainoksia saatetaan näyttää
sinulle vielä jonkin aikaa.

Mainittua markkinointiviestintää lähetetään vain, jos annat Yritykselle nimenomaisen
suostumuksesi.
Yritys sitoutuu kohtelemaan ja käsittelemään henkilötietojasi Tšekin tasavallan voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.
Annetun suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn voi peruuttaa milloin tahansa poistamalla
kyseisen kentän valinnan käyttäjätililtäsi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
personaldataprotection@eu.asahibeer.com.
10.3. Henkilötietojesi käsittely muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella:
Jos teet ostoksen verkkosivuillamme rekisteröimättömänä asiakkaana, Yritys käsittelee seuraavia
henkilötietojasi: etu- ja sukunimi, postiosoite (katu, postiosoitenumerot, kaupunki/kunta,
postinumero ja maa), puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ostosopimuksen toteuttamista
ja tilattujen tavaroiden toimittamista varten. Ostosopimuksen toteuttamisen jälkeen Yritys käsittelee
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henkilötietojasi oikeutetun etunsa perusteella tehdyn ostosopimuksen mahdollisen voimassaoloajan
ajan.
Henkilötietojasi ei luovuteta muille kolmansille osapuolille kuin niille, jotka osallistuvat suoraan
tilauksen käsittelyyn (toimittajat, operaattorit jne.). Näille osapuolille annetaan henkilötietoja vain
siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä.
10.4 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien tietojen antaminen

Yksittäisenä rekisteröitynä sinulla on henkilötietolain (101/2000 Coll.), sellaisena kuin se on
muutettuna, nojalla seuraavat henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeudet:
a) Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä.
b) Oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.
c) Jos Yritys käsittelee tai uskot, että Yritys käsittelee henkilötietoja henkilötietolain vastaisella
tavalla, sinulla on seuraavat oikeudet niin kauan kuin lakisääteiset edellytykset täyttyvät:
i.

Oikeus vaatia Yritykseltä selvitystä.

ii.

Oikeus vaatia Yritystä korjaamaan tilanne viipymättä estämällä pääsyn
henkilötietoihin, oikaisemalla, täydentämällä tai poistamalla henkilötiedot, jos
tällaiset toimet eivät ole ristiriidassa muiden säädösten kanssa.

iii.

Oikeus vaatia kohtuullista korvausta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti,
jos henkilöoikeuksiasi on loukattu.

iv.

Oikeus vaatia lainsäädännön mukaisesti, että Yritys maksaa
vahingonkorvauksen, jos Yritys on aiheuttanut sinulle vahinkoa.

sinulle

Yritys ilmoittaa täten, että 25. toukokuuta 2018 alkaen sinulla on Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä
("asetus") määriteltyjen edellytysten mukaisesti seuraavat oikeudet suhteessa Yritykseen:
a) Oikeus henkilötietojesi poistamiseen.

b) Oikeus henkilötietojesi tarkasteluun.
c) Oikeus vaatia, että Yritys rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos
i. kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, niin pitkään kuin on tarpeen, jotta Yritys voi
tarkistaa paikkansapitävyyden
ii. henkilötietojen käsittely tapahtuu lainvastaisella tavalla ja kiellät henkilötietojen poistamisen
ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista
iii. Yritys ei enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyä varten, mutta tarvitset niitä
oikeussuojakeinojen määrittämistä, käyttämistä tai puolustamista varten.
iv. Oikeus vaatia Yritystä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos olet esittänyt
vastalauseen henkilötietojen käsittelyä vastaan asetuksen 21 artiklan 1 kohdan
mukaisesti, tai kunnes on varmistettu, että Yrityksen oikeutetut syyt syrjäyttävät sinun
oikeutetut syysi.

d) Oikeus tietojen siirrettävyyteen jäsennellyssä, säännöllisesti käytettävässä ja koneellisesti
luettavassa muodossa.
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e) Oikeus tietää henkilötietojen automatisoidun käsittelyn luonne niiden päätöksentekoon liittyvän
käytön yhteydessä, jos tehdään tällaiseen käsittelyyn perustuvia tehtäviä tai päätöksiä, joiden
yhteydessä puututaan ostajan oikeuksiin ja laillisesti suojattuihin etuihin.
f) Oikeus olla joutumatta päätöksen, joka perustuu yksinomaan automatisoituun käsittelyyn (katso
edellä), kohteeksi, mukaan lukien proﬁlointi, jolla on oikeudellista merkitystä ostajan kannalta
tai joka liittyy merkittävästi ostajaan vastaavalla tavalla, jos tällainen päätös ei liity sinun ja
Yrityksen välisen sopimuksen täyttämiseen.
g) Oikeus saada tietoa, jos on todennäköistä, että tietty henkilötietojen suojan rikkomus aiheuttaa
suuren riskin, joka vaikuttaa ostajan oikeuksiin ja vapauksiin. Myyjän on ilmoitettava tällaisista
rikkomuksista ostajalle viipymättä.

Asetuksessa määriteltyjen edellytysten mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen
käsittelyä, joka perustuu Yrityksen lailliseen oikeutettuun etuun, proﬁlointiin ja henkilötietojen
käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä Tšekin henkilötietosuojavaltuutettuun tai tehdä valitus tälle
viranomaiselle.

Voit ottaa yhteyttä Yritykseen lähettämällä kirjeen sen kotipaikan osoitteeseen tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

Yksityiskohtaisempia tietoja henkilötietojen suojaamisesta on tietosuojaselosteessa.

10.5 Tiedonsaantioikeuteen liittyvät pyynnötJos haluat käyttää tiedonsaantioikeuttasi, voit ottaa yhteyttä
lähettämällä kirjeen sen kotipaikan osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

Yritys toimittaa sinulle kopiot käsittelemistään henkilötiedoista pyynnöstä. Tarvitsemistasi
lisäkopioista voimme laskuttaa kohtuullisen maksun, joka vastaa hallinnollisia kuluja. Jos pyydät
tällaisia tietoja sähköisesti, tiedot toimitetaan sinulle säännöllisesti käytettävässä sähköisessä
muodossa, ellet vaadi muuta menetelmää. Pyyntöäsi käsitellessämme meidän on tarkistettava
henkilöllisyytesi.

Pyynnöt käsitellään viipymättä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön toimittamisesta.
Perustelluissa tapauksissa (ottaen erityisesti huomioon pyyntöjen määrän ja monimutkaisuuden)
voimme pidentää tätä määräaikaa vielä kahdella kuukaudella, jolloin ilmoitamme sinulle
pidennyksestä ja sen syistä. Useimmissa tapauksissa annamme nämä tiedot maksutta. Jos pyynnöt
ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos ne ovat luonteeltaan toistuvia, voimme
vaatia kohtuullisen maksun, jossa otetaan huomioon tietojen toimittamisesta aiheutuvat
hallinnolliset kustannukset, tai voimme kieltäytyä täyttämästä pyyntöäsi.
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10.6. Henkilötietojen käsittely henkilöiltä, jotka eivät ole saavuttaneet vähimmäisikää

Verkkosivustoa ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole saavuttaneet edellä olevan artiklan 2
mukaista täysi-ikäisyyttä. Näin ollen tarkoituksenamme ei ole käsitellä sellaisten henkilöiden
henkilötietoja, jotka eivät ole saavuttaneet tätä täysi-ikäisyyttä. Näin ollen heti kun huomaamme,
että meille on toimitettu henkilötietoja henkilöltä, joka ei ole saavuttanut täysi-ikäisyyttä, poistamme
kyseiset tiedot.

10.7. Henkilötietojen käyttö kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksissa

Emme missään tapauksessa siirrä tai anna henkilötietojasi kolmansille osapuolille näiden osapuolien
markkinointitarkoituksiin.

10.8. Evästeet

Tällä
Verkkosivustolla
käytämme
evästeitä
tarjotaksemme
kävijöille
mukavamman
selailukokemuksen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Verkkosivusto luo tietokoneellesi, kun
käytät Verkkosivustoa.

Tämä Verkkosivusto käyttää sekä niin sanottuja "istuntoevästeitä" että "pysyviä evästeitä".
Istuntoevästeiden avulla käyttäjä voi selata yksittäisiä kirjanmerkkejä, ja ne muistavat kaikki antamasi
tiedot. Istuntoeväste poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi tai pian sen jälkeen. Pysyvien
evästeiden avulla Verkkosivusto muistaa asetuksesi seuraavalla vierailullasi, minkä ansiosta sinun ei
tarvitse kirjautua sisään toistuvasti. Pysyvät evästeet vanhenevat automaattisesti tietyn ajanjakson
jälkeen.
Tämä Verkkosivusto käyttää evästeitä, jotka


parantavat Verkkosivuston suorituskykyä keräämällä tietoa siitä, miten kävijät käyttävät
Verkkosivustoa (esimerkiksi mitkä ovat useimmin käytetyt kirjanmerkit)



parantavat Verkkosivuston toimivuutta ja tekevät siitä tarpeisiisi sopivamman, koska kaikki
aiemmat valintasi muistetaan näitä tietoja ei kuitenkaan käytetä tunnistamiseen tai
vierailemiesi sivustojen muistamiseen



mahdollistavat joidenkin työkalujen toimivuuden
torjuntatoimenpiteitä ja pääsyn ikärajoitettuun sisältöön



mahdollistavat joidenkin toimittajiemme tarjoamat Verkkosivustoon liittyvät palvelut, joita
ne tarjoavat puolestamme.

sekä

tarjoavat

roskapostin

Evästeet eivät ole viruksia. Ne ovat vain tekstitiedostoja, jotka eivät sisällä mitään ohjelmaa, joten
niitä ei voi käynnistää ohjelman tavoin. Eväste ei voi kopioida tai levittää itseään verkossa.
Internetselaimesi lähettää kuitenkin jokaisella vierailulla evästeet sille internetsivulle, jota ne
koskevat. Tällainen internetsivu näkyy sitten asetuksissasi.
Evästeiden avulla voimme tallentaa yleisellä tasolla tietoa Verkkosivuston kävijän käyttäytymisestä.
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Tämän ansiosta voimme muokata Verkkosivustoa vastaamaan kiinnostuksen kohteitasi ja tarpeitasi.
Evästeet auttavat meitä tunnistamaan sellaiset suositut ja ongelmalliset Verkkosivuston osat, mutta
tätä ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Lisäksi evästeitä käytetään tunnistautumiseen, jotta
sinun ei tarvitse syöttää tunnistetietojasi aina, kun käytät Verkkosivustoa. Lisäksi evästeitä käytetään
Verkkosivuston muokkaamiseen tarpeidesi mukaan, kuten Verkkosivuston näyttämiseen
valitsemallasi kielellä tai tietyllä graafisella ulkoasulla.
Voit luonnollisesti tarkastella Verkkosivustoa myös ilman evästeitä. Jotkin toiminnot voivat kuitenkin
olla rajoitettuja, ja Verkkosivuston selaaminen voi olla vähemmän miellyttävää. Internetselaimet
hyväksyvät evästeet yleensä automaattisesti. Voit kuitenkin estää evästeiden tallentamisen
valitsemalla selaimessasi vaihtoehdon "Älä hyväksy evästeitä". Tietokoneellesi jo tallennetut evästeet
voidaan poistaa milloin
tahansa. Tämän toiminnon asetukset löydät selaimesi ohjeosiosta.
Käyttämällä Verkkosivustoa annat suostumuksesi siihen, että evästeitä käytetään edellä kuvatulla
tavalla.
10.

Sovellettava laki ja tulkinta

Jos jokin näiden Käyttöehtojen määräyksistä tulee pätemättömäksi, laittomaksi tai muutoin
täytäntöönpanokelvottomaksi tai jos tällainen määräys peruutetaan, muiden Käyttöehtojen
pätevyys, laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus eivät muutu.
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Tšekin lakeja. Näistä Käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät
kiistat ratkaistaan tšekkiläisessä tuomioistuimessa, jolla on asianmukainen aihepiirikohtainen ja
paikallinen toimivalta.

Plzeňissä 1.1.2018

Plzeňský Prazdroj, a.s.
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