
PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE ANTIKCAM+ 

AntikCAM + je aplikácia umožňujúca vzdialený prístup ku WiFi kamerám ANTIK. 

Prostredníctvom aplikácie môžete kedykoľvek a kdekoľvek sledovať živé vysielanie z kamery 

a spravovať svoje kamerové zariadenia, ukladať a prehrávať kamerové záznamy a využívať 

ďalšie funkcie, ktoré aplikácia ponúka podľa týchto podmienok.  

1. Úvodné ustanovenia 

Túto mobilnú aplikáciu AntikCAM+ (ďalej len „Aplikácia“) spoluvyvinula spoločnosť 

ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400, zapísaná v 

obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988/V (ďalej tiež ako 

„ANTIK Telecom s.r.o.“ alebo tiež ako „Poskytovateľ“) a je spravovaná spoločnosťou Dahua 

Technology, Hangzou. Podmienky ochrany súkromia spoločnosti Dahua Technology 

Hangzou a jej vlastnenou aplikáciou IMOU, sa vzťahujú aj na túto aplikáciu. Spoločnosť 

ANTIK Telecom,s.r.o, nemá žiadny prístup k osobným údajom používateľov, ani ich nijakým 

spôsobom nespracúva. 

 

 

Pred prvým prihlásením do Aplikácie a začatím používania Aplikácie je každý Používateľ 

povinný oboznámiť sa s obsahom Pravidiel používania. Používateľ vyjadrí súhlas 

s Podmienkami používania tým, že si Aplikáciu stiahne a začne ju používať, t. j. akýmkoľvek 

spôsobom využije akúkoľvek informáciu, ktorá sa v nej nachádza.  

Prístupom k tejto Aplikácii alebo ku ktorejkoľvek jej funkcii, alebo ich použitím na 

ľubovoľnom mobilnom telefóne, tablete, či na inom zariadení (ďalej spoločne len „Zariadenia“ 

a jednotlivo „Zariadenie“) potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky používania prečítali, 

porozumeli ste im a súhlasíte, že budete viazaní týmito Podmienkami používania, ako aj 

ostatnými príslušnými právnymi predpismi. 

Ak s týmito Podmienkami používania nesúhlasíte, nepristupujte k tejto Aplikácii ani k žiadnej 

z jej funkcií, ani ich nepoužívajte. 

Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade s právom platným na území 

Slovenskej republiky a v prípade akéhokoľvek sporu v súvislosti s týmito podmienkami a 

všetkých sporov v súvislosti s Aplikáciou budú mať súdnu právomoc prejednávať spory súdy 

Slovenskej republiky. 

 

2. Definície pojmov 

Na účely týchto Podmienok používania sa rozumie: 

Poskytovateľom – ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 

400, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988/V, ktorý 

je vlastníkom aplikácie AntikCAM+ a ktorý je oprávnený poskytovať prístup k tejto Aplikácii; 



Používateľom – fyzická osoba, ktorá získa prístup k Aplikácii za účelom užívania predmetnej 

Aplikácie v súlade s týmito Podmienkami používania a ostatnými dojednaniami s 

Poskytovateľom; 

získanie prístupu k Aplikácii – zadanie potrebných registračných údajov (e-mail a heslo) 

a zadanie verifikačného kódu zaslaného na registrovaný e-mail Používateľa a prijatie 

podmienok používania Aplikácie; 

Užívateľské konto – účet Používateľa Aplikácie, prostredníctvom ktorého sa prihlasuje do 

Aplikácie. 

 

3. Prístup a zásady používania Aplikácie 

Používanie Aplikácie je bezplatné. 

Používateľ si na používanie Aplikácie musí Aplikáciu stiahnuť na svoje koncové zariadenie zo 

služby Google Play alebo App Store, a to podľa operačného systému svojho koncového 

zariadenia. Na stiahnutie, nainštalovanie a používanie Aplikácie na koncovom zariadení je 

Používateľ povinný mať zaistené pripojenie na internet.  

Používateľ je v rámci požívania Aplikácie zodpovedný za vlastné zariadenie a informačné 

systémy, ktoré využíva pri používaní Aplikácie, ako aj za ich nastavenie. Poskytovateľ nie je 

zodpovedný za zariadenia ani za systémy Používateľa, ani za používanie týchto zariadení a 

systémov neoprávnenými tretími osobami.  

Jazykom Aplikácie je slovenský jazyk. 

Poskytovateľ je povinný podniknúť všetky kroky v rámci svojich technických možností, aby 

zaistil funkčnosť a dostupnosť Aplikácie. Poskytovateľ však nezodpovedá za dostupnosť 

Aplikácie. 

4. Používanie Aplikácie 

Aplikácia je určená všetkým používateľom – fyzickým osobám, ktoré používajú kamery značky 

ANTIK.  

Na používanie Aplikácie sa vyžaduje registrácia. Pri registrácii je používateľ povinný uviesť: 

e-mail, heslo, verifikačný kód z mail správy.  

Manuál na požívanie Aplikácie je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. 

https://www.antik.sk/documents/view/288687d0-153e-11e7-8733-

005056b44b2b/318/App_AntikCAM_plus_navod+%28003%29.pdf 

  

5. Bezpečnosť Aplikácie 

Používateľ Aplikácie nesmie prostredníctvom Aplikácie zaznamenávať prenos, ktorý: 

a) spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahuje do ľudskej dôstojnosti, 

https://www.antik.sk/documents/view/288687d0-153e-11e7-8733-005056b44b2b/318/App_AntikCAM_plus_navod+%28003%29.pdf
https://www.antik.sk/documents/view/288687d0-153e-11e7-8733-005056b44b2b/318/App_AntikCAM_plus_navod+%28003%29.pdf


b) znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, 

alebo je prejavom akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, rasy a sociálneho 

pôvodu a pod., 

c) spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahuje do základných práv a 

slobôd iných, 

d) propaguje násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádza na protiprávne konanie 

alebo vyjadruje s ním súhlas, 

e) otvorenou alebo skrytou formou podnecuje nenávisť, znevažuje alebo hanobí na 

základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného 

zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k 

etnickej skupine, 

f) propaguje vojnu spôsobom, ktorý je jej nevhodným zľahčovaním, 

ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, 

g) opisuje kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktoré je ich nevhodným 

zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, 

h) bezdôvodne zobrazuje scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje 

skutočný priebeh umierania, 

i) zobrazuje osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý 

sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy, ak 

dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili, 

j) otvorene alebo skrytou formou propaguje alkoholizmus, fajčenie, užívanie 

omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčuje následky užívania uvedených 

látok, 

k) nenáležitou formou zobrazuje maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo 

psychickému utrpeniu, 

l) zobrazuje detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne 

praktiky, 

m) môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä taký, ktorý 

obsahuje pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, 

n) prezentuje produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé 

životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť 

výslovne a zreteľne neupozornilo, 

o) porušuje autorské práva alebo iné obdobné práva tretích osôb, 

p) zobrazuje miesta, na prenos obrazu alebo zvuku z ktorých sa vyžaduje príslušný 

súhlas tretích osôb alebo inštitúcii bez písomného súhlasu poskytnutého vopred 

q) obsahuje osobné údaje fyzických osôb, alebo údaje o majetkových pomeroch osôb, 

bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu, 

r) sa odvoláva na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, 

s) svojím obsahom porušuje právne predpisy Slovenskej republiky, 

t) je nenávistný, obsahuje vulgárny jazyk, ktorý môže pohoršovať, 

u) prenáša erotický a/alebo pornografický obsahu, 

v) prenáša obsah, ktorý možno považovať v spoločnosti za neprijateľný, a to najmä 

obsah, ktorý ohrozuje, obťažuje alebo zastrašuje tretie osoby alebo iný obsah, ktorý 

by mohol porušovať práva, 

w) porušuje akékoľvek ďalšie práva fyzických alebo právnických osôb. 

 



Používateľ sa zaväzuje, že nebude obchádzať či narúšať akékoľvek technologické bezpečnostné 

opatrenia v Aplikácii alebo Aplikáciu ako počítačový program rozkladať, dekompilovať či 

uskutočňovať spätnú analýzu. 

 

Používateľ sa zaväzuje, že pri používaní Aplikácie sa bude riadiť Pravidlami používania, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi. 

  

Používateľ sa ďalej zaväzuje, že predovšetkým nebude: 

- zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty či obsahu Aplikácie alebo ich inak zneužívať; 

- zasahovať do používania Aplikácie zo strany iných Používateľov; 

- používať Aplikáciu akýmkoľvek nepovoleným spôsobom. 

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prestať Aplikáciu poskytovať alebo jej prestať 

poskytovať podporu. 
 

6. Zodpovednosť Poskytovateľa 

Použitie Aplikácie je vždy na vlastnú zodpovednosť Používateľa. Poskytovateľ nie je 

zodpovedný za priamu, nepriamu alebo následnú ujmu, ktorá vznikla v dôsledku použitia 

Aplikácie a akékoľvek predpokladané záruky vo vzťahu k použitiu Aplikácie sú vylúčené. 

Pri používaní Aplikácie Používateľom Poskytovateľ nezodpovedá za služby dodávané tretími 

osobami, ako je napr. kvalita internetového pripojenia, kvalita telekomunikačných služieb 

dodávaných príslušným operátorom, výška poplatkov atď. 

Poskytovateľ nezodpovedá za znemožnenie či obmedzenie používania Aplikácie v dôsledku jej 

neprístupnosti spôsobenej napr. poruchami prevádzky siete dátového prenosu, ako aj inými 

okolnosťami technickej povahy, ktoré Poskytovateľ nie je schopný ovplyvniť alebo ich riešenie 

vyžaduje súčinnosť tretích strán. 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neoprávnené používanie Aplikácie. Poskytovateľ nie je 

povinný nahradiť akúkoľvek ujmu Používateľovi či tretím osobám. 

Výhradne Používateľ nesie zodpovednosť za následky, ktoré vzniknú, či už priamo, alebo 

nepriamo, predovšetkým v dôsledku odchýlenia sa od informácií uvedených v Aplikácii alebo 

porušenia povinností Používateľa, a to povinností podľa týchto Podmienok používania alebo 

povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

7. Zmeny Aplikácie a Podmienok používania 

 

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť formát a obsah všetkých častí alebo 

ktorejkoľvek z častí tejto Aplikácie vrátane, okrem iného, odstránenia funkcií alebo vlastností 

tejto Aplikácie. 

 

Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť prevádzku tejto Aplikácie alebo niektorej z jej funkcií 

alebo vlastností z dôvodu aktualizácie obsahu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. 

 

Príležitostne môžu byť vydávané aktualizácie Aplikácie prostredníctvom App Store alebo 

Google Play. V závislosti od konkrétnej aktualizácie nemusí byť Aplikácia alebo jej časť 



použiteľná dovtedy, kým si nestiahnete najnovšiu verziu Aplikácie a neprijmete nové 

podmienky používania. 

 

Poskytovateľ  je oprávnený tieto Podmienky používania kedykoľvek a bez predchádzajúceho 

upozornenia zmeniť, pričom zmenené Podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom ich 

publikovania v Aplikácii. 

 

V prípade, že sa Podmienky používania zmenia, pri najbližšom spustení Aplikácie sa zobrazí 

výzva na vyjadrenie súhlasu s týmito revidovanými Podmienkami používania. Na každé ďalšie 

použitie Aplikácie sa potom budú vzťahovať tieto nové Podmienky používania. 

 

8. Účel spracúvania, právny základ spracúvania a rozsah spracúvania osobných údajov 

Účely spracovania, právne základy spracovania a rozsah spracúvaných osobných údajov je 

uvedený v Podmienkach ochrany súkromia. Privacy (imoulife.com) 

9. Práva dotknutých osôb, príjemcovia, prenos a doba spracúvania osobných údajov 

Práva dotknutých osôb, zoznam príjemcov osobných údajov, prenos osobných údajov a doba 

spracúvania osobných údajov je v plnom rozsahu uvedená v Podmienkach ochrany súkromia. 

Privacy (imoulife.com) 

 

 

V Košiciach, dňa 08.08.2020  
 

https://www.imoulife.com/privacy-policy
https://www.imoulife.com/privacy-policy

