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Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tento Kódex preberania obsahu na internete (ďalej len „Kódex“) vydáva záujmové
združenie právnických osôb Interactive Advertising Bureau Slovakia (ďalej len „IAB
Slovakia“ alebo „Združenie“).
Účelom Kódexu je:
(a)
definovať základné pravidlá, pri ktorých dodržaní je možné využívať Cudzí obsah
na internete bez toho, aby došlo k porušeniu práv Pôvodcu obsahu,
(b)
upraviť postup pre prípad porušenia základných pravidiel využívania Cudzieho
obsahu, a
(c)
informovať verejnosť o ochrane informácií obsiahnutých na internetových stránkach
a spôsoboch ich prípustného využívania.
Kódex nenahrádza právnu reguláciu v oblasti poskytovania resp. využívania Obsahu,
iba konkretizuje niektoré zákonné pravidlá a nadväzuje na nich určením ďalších etických
zásad, čím zároveň vymedzuje hranice etického poskytovania resp. využívania Cudzieho
obsahu. Akékoľvek práva, povinnosti a nároky vyplývajúce z príslušných právnych
predpisov nie sú teda Kódexom dotknuté. Zjednodušené pravidlá používania Cudzieho
obsahu vyplývajúce z tohto Kódexu, ktoré majú odporúčací charakter pre každú osobu,
pre ktorú je tento Kódex určený, tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Kódexu.
Tento Kódex je vypracovaný s poukazom na článok 17 Smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a na
základe príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, a to najmä:
(a)
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Autorský zákon“), a
(b)
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník“).
Článok 2
PÔSOBNOSŤ KÓDEXU
Tento Kódex sa vzťahuje na všetok Obsah šírený prostredníctvom internetu.
Tento Kódex je záväzný pre všetkých členov IAB Slovakia, ktorí sú povinní pri svojom
podnikaní dodržiavať pravidlá upravené v tomto Kódexe (ďalej len „Člen združenia“).
Tento Kódex je ako súčasť Pravidiel internetových médií zaradených do merania
IABmonitor záväzný aj pre všetky iné subjekty, ktoré nie sú členmi IAB Slovakia, avšak
ktoré uzatvorili s IAB Slovakia Zmluvu o účasti v IABmonitor – výskume návštevnosti
internetu v SR (ďalej len „Zmluvný partner“).
K tomuto Kódexu sa môže dobrovoľne prihlásiť aj akýkoľvek iný subjekt, ktorý nie je
uvedený v bodoch 2 a 3 tohto článku, ak sa písomne voči Združeniu zaviaže pri svojej
činnosti dodržiavať pravidlá upravené v tomto Kódexe (ďalej len „Signatár“).
Tento Kódex má zároveň odporúčací charakter pre všetky osoby, ktoré nie sú Členmi
združenia, Zmluvnými partnermi či Signatármi, avšak šíria Cudzí obsah prostredníctvom
internetu.
Článok 3
VYMEDZENIE POJMOV
Obsah – (a) dielo, najmä text resp. literárne alebo slovesné dielo (článok, blog, príspevok
v diskusii, recenzia a pod.), audiovizuálne dielo, fotografia alebo grafický prvok, alebo iné
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dielo, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora (napr. dielom nie je
tzv. denná správa o aktuálnych udalostiach, ak táto nie je jedinečným výsledkom tvorivej
duševnej činnosti autora) a je vnímateľné zmyslami, a to bez ohľadu na jeho podobu,
obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyhotovenia či mieru jeho dokončenia (ďalej len „Dielo“),
(b) periodikum alebo jeho časť, ktorým je samostatný súbor zložený prevažne z literárnych
diel novinárskej povahy, iných diel a iných predmetov autorskoprávnej ochrany, ktorý je
pravidelne, najmenej raz ročne aktualizovaný pod jedným názvom (noviny, časopisy
všeobecného či osobitného zamerania a pod.), ktorého účelom je poskytovanie informácií
verejnosti týkajúcich sa spravodajstva alebo iných tém, a ktorý je vydávaný alebo
sprístupnený verejnosti v akejkoľvek forme z podnetu, v redakčnej zodpovednosti a pod
kontrolou Vydavateľa periodika (ďalej len „Periodikum“), (c) databáza, ktorou je súbor
navzájom nezávislých Diel, údajov alebo iných navzájom nezávislých materiálov, ktoré sú
systematicky alebo metodicky usporiadané a jednotlivo prístupné (napr. zoznam firiem,
zoznam pracovných ponúk, zoznam tovarov, zoznam článkov na spravodajskom serveri,
zborník), bez ohľadu na formu ich vyjadrenia, prostriedok, na ktorom sú prístupné a bez
ohľadu na to, či taký súbor obsahuje autorské Diela alebo nie, ak takéto databáza nie je
Periodikom (ďalej len „Databáza“), (d) zvukový alebo audiovizuálny záznam (ďalej len
„Záznam“); pod Obsahom sa majú na mysli aj také Diela, Periodiká, Databázy a Záznamy,
ktoré nie sú Pôvodcom obsahu výslovne označené za chránené (napr. doložkou „práva
vyhradené“ resp. doložkou ©).
Prevzatý obsah, resp. Cudzí obsah – Obsah Pôvodcu obsahu, ktorý je prevzatý treťou
osobou, ktorá ho nevytvorila, alebo ktorá k nemu nevykonáva práva Pôvodcu obsahu, za
účelom jeho použitia.
Pôvodca obsahu – nositeľ práv k Obsahu, ktorý je oprávnený udeliť súhlas na použitie
Obsahu, a to najmä (i) autor Diela alebo iná osoba oprávnená vykonávať majetkové práva
autora k Dielu (či už na základe Autorského zákona, napr. Vydavateľ periodika,
zamestnávateľ autora, alebo na základe licencie udelenej autorom), (ii) autor alebo
zhotoviteľ Databázy alebo iná osoba, ktorá je oprávnená vykonávať majetkové práva
autora k Databáze (či už na základe Autorského zákona alebo na základe licencie
udelenej autorom), alebo osoba, na ktorú boli práva zhotoviteľa Databázy prevedené
podľa Autorského zákona, a (iii) výrobca Záznamu alebo iná osoba oprávnená vykonávať
majetkové práva k Záznamu; práva k Obsahu v prípade spravodajského Serveru obvykle
vykonáva prevádzkovateľ takého Serveru (ak ide o správy tlačovej agentúry, práva k nim
vykonáva príslušná tlačová agentúra), práva k Periodiku obvykle vykonáva Vydavateľ
periodika, v prípade Databázy práva obvykle vykonáva prevádzkovateľ Serveru, na ktorom
je táto Databáza umiestnená, ak nie je na príslušnom Serveri uvedené inak, ak však
Databáza obsahuje nezávislé Diela, vo vzťahu k použitiu každého z takých nezávislých
Diel je potrebný aj súhlas jeho autora (napr. databáza fotografií).
Vydavateľ periodika – poskytovateľ služieb, ktorý z vlastného podnetu a pod svojou
kontrolou vydáva alebo sprístupňuje Periodikum.
Zdroj obsahu resp. Zdroj – Server alebo iné médium, alebo Dielo, z ktorého pochádza
použitý Cudzí obsah.
Server resp. Internetový portál – akákoľvek internetová stránka.
Agregátor obsahu – Server, ktorý zverejňuje titulky, anotácie, prípadne náhľady obrázkov
a linky na články či iný Cudzí obsah, ktoré pôvodne boli zverejnené na inom Serveri, a to
so súhlasom a/alebo v súlade s podmienkami tohto Servera. Agregátor zobrazuje
a uvádza Cudzí obsah tak, aby jednoznačne navádzal užívateľov navštíviť stránku Zdroja
obsahu, na ktorej sa Cudzí obsah nachádza.
Porušenie pravidiel – konanie v rozpore s pravidlami upravenými v tomto Kódexe, za
ktoré je príslušný orgán IAB oprávnený uložiť opatrenia voči subjektu spôsobom
uvedeným v článku 7 tohto Kódexu.
Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava
www.iabslovakia.sk

KÓDEX
9.

Obchodné podmienky / Podmienky používania obsahu – všeobecné obchodné alebo
zmluvné podmienky určené prevádzkovateľom Serveru (resp. Pôvodcom obsahu), ktoré
upravujú pravidlá a podmienky používania Cudzieho obsahu, a ktoré sú zvyčajne
zverejnené na takomto Serveri.
10. Individuálna zmluva – zmluva resp. dohoda (napr. licenčná alebo iná obdobná zmluva)
uzatvorená medzi Pôvodcom obsahu a treťou osobou, ktorá upravuje možnosť a pravidlá
využívania Obsahu daného Pôvodcu obsahu.
Článok 4
PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA CUDZIEHO OBSAHU
1. Využitie Cudzieho obsahu. Pri každom zamýšľanom prevzatí a využití Cudzieho obsahu
je potrebné vykonať všetky dostupné kroky smerujúce k zisteniu, kto je Pôvodcom obsahu
(tj. nositeľom práv k Obsahu, oprávneným udeliť súhlas na použitie Obsahu). Pokiaľ
Individuálna zmluva a/alebo Obchodné podmienky alebo zákon neupravujú inak, Cudzí
obsah je možné využívať výhradne so súhlasom Pôvodcu obsahu. Pokiaľ Obchodné
podmienky prevádzkovateľa príslušného Servera (najmä servery umožňujúce verejné
zdieľanie videí, fotografií, obrázkov, literárnych a hudobných Diel) upravujú možnosť
preberania Obsahu z takého Servera, je potrebné pri preberaní Cudzieho obsahu
postupovať prednostne podľa takých Obchodných podmienok, a ak také Obchodné
podmienky nestanovia inak, je na prevzatie Cudzieho obsahu potrebný súhlas Pôvodcu
obsahu resp. podľa povahy prípadu súhlas prevádzkovateľa príslušného Servera. Bez
súhlasu Pôvodcu obsahu alebo prevádzkovateľa príslušného Servera, ak tento možno
použiť namiesto súhlasu Pôvodcu obsahu, je možné Cudzí obsah využívať iba v prípadoch
a v rozsahu uvedom v Autorskom zákone, ako napríklad:
(a)
citácia krátkej časti Diela najmä na účely recenzie alebo kritiky (§ 37 Autorského
zákona),
(b)
použitie zverejneného Diela vyhotovením jeho rozmnoženiny, verejným vykonaním
alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume,
ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému
prospechu (§ 44 Autorského zákona),
(c)
použitie Diela na informačné účely – tzv. spravodajská licencia (§ 39 Autorského
zákona),
(d)
v prípade Periodika, jeho používanie individuálnym používateľom pre súkromnú
potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, ďalej nakladanie
s hypertextovým odkazom, či pri použití nadpisu, individuálnych slov alebo veľmi
krátkeho úryvku z Periodika, ktorý nie je schopný byť náhradou za celé dielo (§ 129c
ods. 4 Autorského zákona).
2. Uvádzanie Zdroja obsahu a Pôvodcu obsahu. Pri každom využití Cudzieho obsahu
musí byť uvedený Zdroj obsahu, z ktorého bol Cudzí obsah získaný. Prelink (hypertextový
odkaz) na pôvodný Zdroj obsahu musí byť uvedený v prvých piatich vetách preberaného
článku / textu. Ak je známy pôvodný (prvý) Zdroj obsahu, je nutné uprednostniť jeho
uvedenie pred Servermi, ktoré Cudzí obsah už prevzali z pôvodného Zdroja obsahu. Za
tým účelom je potrebné vykonať všetky dostupné kroky smerujúce k zisteniu, kto je
pôvodný (prvý) Zdroj obsahu. Ak taký pôvodný (prvý) Zdroj obsahu nie je známy a ani ho
nebolo možné zistiť (napr. primerane postupom podľa § 10 Autorského zákona), je nutné
uviesť zdroj, z ktorého bol Obsah prevzatý, napr. v prípade, ak v čase vydania článku nie
je dostupná informácia o pôvodnom (prvom) Zdroji obsahu, je potrebné uviesť
hypertextový odkaz na úvodnú stránku (homepage) Servera média (TV, tlač, rozhlas), na
ktorom bol Obsah uverejnený. Ako Zdroje obsahu nemožno využívať Servery a iné médiá,
ktoré Cudzí obsah využívajú neoprávnene alebo v rozpore s týmto Kódexom. Zdroj
obsahu je potrebné uviesť spravidla bezprostredne pri Cudzom obsahu, spôsobom a
formou, ktorá je upravená v jednotlivých bodoch tohto Kódexu, a to presným označením
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Zdroja obsahu, Pôvodcu obsahu a názvu Diela, Periodika, Databázy alebo Záznamu (ak
sú súčasťou preberaného Cudzieho obsahu a ich názov je známy), a v prípade preberania
Cudzieho obsahu internetovými médiami aj s hypertextovým odkazom na presné miesto
Cudzieho obsahu na príslušnom Serveri. Ak sa podľa ustanovení tohto Kódexu a/alebo
Autorského zákona má ako Pôvodca obsahu označiť fyzická osoba, nie je potrebné uviesť
jej totožnosť ak táto osoba súhlasila s tým, že jej totožnosť nebude zverejnená (napr. ak
by zverejnením jej totožnosti mohla byť táto osoba vystavená nebezpečenstvu ujmy na
živote, zdraví alebo majetku) alebo ak zverejneniu jej totožnosti bráni zákonná povinnosť
(napr. stanovená v § 4 zákona č. 167/2008 Z.z. Tlačový zákon). V prípadnom konaní
o podnete pre porušenie tohto Kódexu je príslušný Člen združenia, Zmluvný partner alebo
Signatár povinný preukázať Komisii existenciu skutočností odôvodňujúcich nezverejnenie
totožnosti Pôvodcu obsahu, a to súhlasom danej fyzickej osoby s nezverejnením jej
totožnosti alebo opisom zákonných povinností odôvodňujúcich nezverejnenie jej
totožnosti.
Hypertextové odkazy. Samotný hypertextový odkaz, ktorý neobsahuje označenie alebo
časť Cudzieho obsahu (napr. článku), nie je použitím Cudzieho obsahu. Pre určenie
prípustného rozsahu použitia časti Cudzieho obsahu (Periodika) sa uplatnia pravidlá podľa
článku 4 bod 1 písm. d) Kódexu. Pravidelné a systematické vkladanie hypertextových
odkazov s označeniami alebo časťami Cudzieho obsahu alebo náhľadmi iných stránok
alebo obrázkov Pôvodcu obsahu, bez súhlasu príslušného Pôvodcu obsahu alebo bez
súhlasu príslušného prevádzkovateľa Servera, ak má tento nahradiť súhlas Pôvodcu
obsahu, na iný Server (či už na tomto Serveri je alebo nie je Serverom tvorený vlastný
Obsah), môže mať povahu porušovania práv autora Databázy alebo zhotoviteľa Databázy
a môže napĺňať znaky nekalej súťaže podľa § 44 a nasl. Obchodného zákonníka, a to
najmä v prípade, ak ide v prípade prevádzkovateľa takého Servera o priamu alebo aj
nepriamu zárobkovú činnosť.
Citácia. Pri citácii je vždy potrebné uviesť presný Zdroj odkiaľ bol Cudzí obsah čerpaný
podľa bodu 2 tohto článku. Hypertextový odkaz na Zdroj obsahu musí byť nasmerovaný
priamo na príslušný Cudzí obsah, ktorý je citovaný, a nie na úvodnú stránku (homepage)
Servera, kde sa taký Cudzí obsah nachádza. Citácia nie je prípustná, ak nie je v súlade
so zvyklosťami a presahuje rámec odôvodnený účelom citácie.
Preberanie Obsahu zo spravodajského servisu tlačových agentúr nie je možné, ak
preberajúci subjekt nie je v zmluvnom vzťahu s agentúrou, ktorej Obsah preberá.
Audiovizuálne záznamy, zvukové záznamy, fotografie, obrázky, infografika, GIFy.
Využívanie Záznamov (audiovizuálne alebo zvukové záznamy), fotografií, obrázkov,
GIFov a infografiky nie je možné bez súhlasu Pôvodcu obsahu, ak nejde o výnimky
upravené v Autorskom zákone, resp. o prípady, keď je také využívanie možné za
podmienok upravených v Obchodných podmienkach prevádzkovateľa príslušného
Servera. Pri použití takéhoto Cudzieho obsahu je nutné uvádzať Zdroj obsahu a Pôvodcu
obsahu podľa bodu 2 tohto článku, a to spravidla hneď pri (nad alebo pod) Prevzatým
obsahom. Záznamy (audiovizuálne alebo zvukové záznamy) je možné preberať len
formou zverejnenia hypertextového odkazu alebo embedovacieho kódu odkazujúceho na
Server, na ktorom sú umiestnené Pôvodcom obsahu alebo s jeho súhlasom. Fotografie,
prípadne screenshoty z videa alebo sociálnych sietí sa môžu používať ako titulná
fotografia v prípade, ak sa zároveň v článku/galérii budú ostatné fotografie, respektíve
zdrojové video, embedovať s povinnosťou označiť zdroj fotografie. Na zverejnenie týchto
fotografií je potrebný súhlas majiteľa, prípadne držiteľa autorských práv k daným
fotografiám pričom takéto zverejnenie nebude odporovať autorským právam a
Autorskému zákonu.
Využitie obsahu RSS kanálov. Využitie Obsahu RSS kanálov je možné len v súlade s
podmienkami využitia Obsahu týchto kanálov.
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Agregátor. Agregátor je pri agregovaní Cudzieho obsahu povinný dodržiavať všetky
zákonné pravidlá ako aj pravidlá upravené v tomto Kódexe, najmä však zobrazovať a
uvádzať Cudzí obsah tak, aby jednoznačne navádzal užívateľov navštíviť stránku Zdroja
obsahu. Agregátor nesmie zobrazovať stránku Zdroja obsahu v rámoch resp. oknách na
svojom Serveri ani využívať identifikačné resp. grafické znaky stránky Zdroja obsahu
spôsobom, ktorý by mohol navodiť dojem, že sa používateľ nachádza na stránke Zdroja
obsahu. V prípade, že Pôvodca obsahu v ním určených Obchodných podmienkach
nepovoľuje agregovať svoj obsah, súhlas je nutné vyžiadať si individuálne a pred takým
použitím.
Spravodajská licencia. Spravodajská licencia je jednou z výnimiek podľa Autorského
zákona, keď sa na použitie Cudzieho obsahu nevyžaduje súhlas Pôvodcu obsahu. Súhlas
Pôvodcu obsahu nie je v zmysle tejto zákonnej výnimky potrebný na:
(a)
použitie zverejneného slovesného Diela vo forme článku alebo vysielaného Diela,
ktoré sa týka aktuálnych hospodárskych, politických alebo náboženských tém
vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom prostredníctvom
hromadného informačného prostriedku (spravodajský web, internetový portál,
a pod.), ak si Pôvodca obsahu v jednotlivých prípadoch nevyhradil právo udeľovať
súhlas na využitie takého Diela (Pôvodca obsahu je oprávnený vyhradiť si také
právo, napr. doložkou „práva vyhradené“ resp. doložkou ©, alebo iným
preukázateľným spôsobom),
(b)
použitie Diela vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným
rozširovaním prevodom vlastníckeho práva výlučne v súvislosti s informovaním o
aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva, v rozsahu
odôvodnenom právom na informácie,
(c)
použitie Diela, ktoré je politickým prejavom alebo verejnou prednáškou,
vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním
prevodom vlastníckeho práva v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
Napriek tomu, že sa podľa Autorského zákona v týchto prípadoch nevyžaduje súhlas
Pôvodcu obsahu s použitím vyššie vymedzeného obsahu, je nevyhnutné, aby bol pri
takomto použití vždy uvedený Zdroj obsahu a Pôvodca obsahu, a to spôsobom podľa
bodu 2 tohto článku. Ustanovenia tohto bodu 9 o spravodajskej licencii sa uplatňujú aj na
screenshoty z videí, ktoré sú použité ako fotografie.
Periodikum a Databáza ako súbor Diel. Predmetom autorského práva je aj Periodikum
vytvorené v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy (najmä noviny, časopis, a pod.)
a Databáza vyjadrená v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy, ako databáza, ktorá
nie je Periodikom ak je súborom nezávislých Diel, údajov alebo iných prvkov, ktorý je
spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom tvorivej duševnej činnosti
autora. Ochrana podľa Autorského zákona je teda poskytovaná aj Periodikám a
Databázam, a to tak v ich celku ako aj v ich jednotlivých častiach.
Platený prístup k obsahu. Zaplatením prístupu k Cudziemu obsahu na príslušnom
Serveri nevzniká automaticky právo na preberanie Cudzieho obsahu z takého Serveru, ak
príslušné Obchodné podmienky Servera neupravujú inak. Na preberanie takéhoto
Cudzieho obsahu sa vzťahujú všetky zákonné pravidlá ako aj pravidlá upravené v tomto
Kódexe.
Udeľovanie súhlasu k preberaniu obsahu tlačových agentúr. Udeliť súhlas k
preberaniu správ tlačových agentúr, uverejnených na ich Serveroch, môžu len tlačové
agentúry.
Blogy. Každý prevádzkovateľ Servera, na ktorom sú umiestňované blogy, upraví
podmienky pre blogerov, ktoré budú okrem iného zahŕňať:
(a)
zákaz zverejňovania textov prevzatých z iného Servera (s výnimkou vlastných
textov blogera),
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(b)

14.

15.
16.

17.

1.
2.

zákaz vkladania Záznamov (najmä audiovizuálnych záznamov), fotografií,
obrázkov, ak ich autor alebo iná oprávnená osoba nedala súhlas na také použitie
alebo na to nemožno aplikovať výnimku v zmysle Autorského zákona,
(c)
povinnosť uvádzať Zdroj informácií a v prípade citácie presný odkaz na Zdroj,
vrátane Pôvodcu obsahu článku a Servera.
Na činnosť bloggerov sa pri preberaní Cudzieho obsahu vzťahujú všetky zákonné pravidlá
ako aj pravidlá upravené v tomto Kódexe. Za činnosť blogerov je zodpovedný
prevádzkovateľ Servera, na ktorom blogger vykonáva svoju činnosť, v rozsahu ktorý
stanovujú právne predpisy okrem iného aj v časti Autorského zákona o poskytovateľoch
služieb zdieľania obsahu on-line.
Obsah tvorený tretími stranami. Za Obsah tvorený tretími stranami, t.j. napríklad
registrovanými používateľmi Serveru, je zodpovedný primárne vlastník alebo
prevádzkovateľ Serveru, ak zákon neupravuje inak (napr. § 6 ods. 4 zákona č. 22/2004
Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, § 64a a nasl. Autorského
zákona).
Manipulácia s časom publikovania Obsahu s cieľom získať status prvého Zdroja.
Upravenie času publikovania Obsahu na čas skorší ako bol reálny sa považuje za
porušenie tohto Kódexu.
Konflikt medzi ustanoveniami Kódexu a ustanoveniami Individuálnej zmluvy resp.
Obchodných podmienok. Ak sú niektoré pravidlá uvedené v tomto článku 4 upravené v
Individuálnej zmluve a/alebo Obchodných podmienkach odchylne od úpravy uvedenej v
tomto článku 4 (napr. umiestnenie a forma uvedenia Zdroja obsahu), majú pri využívaní
takého Cudzieho obsahu, na ktorý sa taká Individuálna zmluva a/alebo Obchodné
podmienky vzťahujú, prednosť príslušné ustanovenia takej Individuálnej zmluvy a/alebo
Obchodných podmienok pred príslušnými ustanoveniami tohto článku 4 Kódexu, avšak
len za predpokladu, že neporušujú Autorský zákon.
Dodržiavanie Autorského zákona. Okrem povinností upravených v tomto Kódexe sú
Členovia združenia, Zmluvné strany a Signatári povinní́ pri svojom podnikaní dodržiavať
pravidlá upravené v Autorskom zákone.
Článok 5
KOMISIA PRE DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM KÓDEXU
Zriaďuje sa Komisia pre dohľad nad dodržiavaním Kódexu resp. Etická komisia (ďalej len
„Komisia“), ako osobitný orgán Združenia, ktorého hlavnou pôsobnosťou je vykonávať
dohľad nad dodržiavaním tohto Kódexu.
Do pôsobnosti Komisie patrí ďalej najmä:
(a)
posudzovanie podnetov Členov združenia, Zmluvných partnerov a Signatárov
ohľadne dodržiavania pravidiel upravených v tomto Kódexe (ďalej len „Pravidlá“)
Členmi združenia, Zmluvnými partnermi, Signatármi, ako aj inými osobami pri ich
činnosti,
(b)
vykonávanie zisťovaní a kontrol, či Členovia združenia, Zmluvní partneri, Signatári
a iné osoby majú riadne vysporiadaný Obsah na svojich Serveroch, t.j. či v prípade
využitia Cudzieho obsahu postupovali v súlade s Pravidlami resp. či majú na
využitie Cudzieho obsahu udelený súhlas od Pôvodcu obsahu alebo súhlas
prevádzkovateľa príslušného Servera, ak má tento nahradiť súhlas Pôvodcu
obsahu, za predpokladu, že sa súhlas na použitie Cudzieho obsahu vyžaduje (ďalej
len „Vysporiadanie práv k cudziemu obsahu“),
(c)
na základe vykonaných zistení, kontrol a rozhodnutí predkladanie návrhov správnej
rade združenia na prijatie opatrení podľa článku 7 tohto Kódexu,
(d)
predkladanie návrhov správnej rade združenia na zmeny a doplnenia tohto
Kódexu; všetky zmeny a úpravy tohto Kódexu predkladá správna rada Združenia
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3.

4.

5.
6.

7.

(ďalej len „Správna rada“) na schválenie valnému zhromaždeniu Združenia (ďalej
len „Valné zhromaždenie“),
(e)
poskytovanie stanovísk a vysvetlení Členom združenia, Zmluvným partnerom
a Signatárom ohľadne Pravidiel, a to aj v prípadoch, ak Komisia koná na základe
podnetu prijatého z externého prostredia alebo na základe podnetu zisteného
vlastnou činnosťou Komisie,
(f)
vydávanie odporúčaní Členom združenia, Zmluvným partnerom a Signatárom
ohľadne ich spolupráce resp. ich jednotného postupu voči takým subjektom, ktoré
cielene a/alebo systematicky porušujú pravidlá,
(g)
prijatie rozhodnutia zverejniť rozhodnutia o podnetoch prijatých z externého
prostredia (v prípade ak budú uznané za relevantné a oprávnené) ako aj
rozhodnutia o podnetoch zistených vlastnou činnosťou Komisie, pričom
k zverejneniu môže dôjsť na webovej stránke Združenia alebo iným vhodným
transparentným spôsobom,
(h)
schvaľovanie zaradenia nových Serverov do merania IABmonitor po vykonanom
preskúmaní, či je Cudzí obsah na Serveroch autorsky vysporiadaný a v súlade s
týmto Kódexom.
Komisia má 7 (sedem) členov, ktorí sú volení a odvolávaní Valným zhromaždením. Valné
zhromaždenie zároveň volí dvoch (2) náhradníkov do funkcie člena Komisie. Členom
Komisie môže byť len fyzická osoba vo funkčnom alebo zamestnaneckom pomere k
Členovi združenia. Funkčné obdobie členov Komisie je 2 (dva) roky a končí sa až voľbou
nových členov Komisie, ak nie je ďalej uvedené inak. Opätovná voľba tých istých osôb za
členov Komisie je možná. Súbeh funkcie člena Komisie s funkciou člena iného orgánu
Združenia je možný. Za člena Komisie nemôže byť nominovaný zástupca toho Člena
združenia, ktorý sa v predchádzajúcom období jedného (1) roka pred voľbami členov
Komisie dopustil Opakovaného porušenia pravidiel alebo Závažného porušenia pravidiel
(ako sú tieto definované v článku 7 bode 1 tohto Kódexu), pričom Správna rada má právo
takúto nomináciu odmietnuť. Ak tak rozhodne Valné zhromaždenie na podnet Správnej
rady, tak funkciu člena Komisie nemôže vykonávať zástupca toho Člena združenia, ktorý
sa dopustil Opakovaného porušenia pravidiel alebo Závažného porušenia pravidiel.
V prípade Opakovaného porušenia pravidiel alebo Závažného porušenia pravidiel je
Správna rada oprávnená dať na podnet Komisie hlasovať o odvolaní člena Komisie
Valnému zhromaždeniu.
Člen Komisie môže zo svojej funkcie odstúpiť, a to na základe písomného oznámenia
doručeného Správnej rade na adresu Združenia. Funkcia člena Komisie zaniká dňom
prerokovania odstúpenia člena Komisie Správnou radou, najneskôr však uplynutím
jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení na adresu Združenia. V
prípade odstúpenia člena Komisie z funkcie je Správna rada oprávnená na jeho miesto
vybrať ktoréhokoľvek z náhradníkov zvolených Valným zhromaždením, pričom funkčné
obdobie takého náhradníka vybratého Správnou radou za člena Komisie sa skončí dňom,
kedy by sa skončilo funkčné obdobie pôvodného člena Komisie, ktorý z funkcie člena
Komisie odstúpil. Postup podľa tohto bodu sa primerane použije aj v prípade, ak postupom
uvedeným v tomto Kódexe dôjde k odvolaniu niektorého z členov Komisie.
Členovia Komisie si spomedzi seba volia predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadnutia
Komisie. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen Komisie.
Zasadnutie Komisie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
aktuálnych členov. Komisia rozhoduje na základe hlasovania, a to jednoduchou väčšinou
hlasov všetkých jej aktuálnych členov. Každý člen Komisie má jeden hlas. V prípade
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Komisie.
Zo zasadnutia Komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorej správnosť a úplnosť potvrdzuje (emailom alebo svojim podpisom) predseda Komisie (alebo ním poverený člen, ktorý viedol
zasadnutie Komisie) a zapisovateľ. Zápisnica obsahuje opis prerokúvaných bodov, znenie
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rozhodnutí s výsledkami hlasovania, ako aj námietky člena Komisie, ak o to požiada.
Zápisnica zo zasadnutia Komisie sa zasiela elektronickou poštou všetkým členom Komisie
a predsedovi Správnej rady.
8. Komisia môže rozhodovať aj mimo zasadnutí (rozhodovanie „per rollam“). Predseda
Komisie alebo ním poverený člen v takom prípade zašle elektronickou poštou návrh
znenia rozhodnutia všetkým členom Komisie spolu s uvedením lehoty, v rámci ktorej môžu
hlasovať. Hlasovanie člena sa vykoná zaslaním správy elektronickou poštou predsedovi
Komisie alebo ním poverenému členovi s výslovným vyjadrením hlasujúceho člena, či
súhlasí alebo nesúhlasí s návrhom rozhodnutia. Každý člen Komisie je povinný
hlasovaním vyjadriť svoj názor, a to najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa
doručenia návrhu znenia rozhodnutia členovi Komisie. V prípade, že nebude v hlasovaní
Komisie dosiahnutá potrebná väčšina hlasov z dôvodu neúčasti jej členov na hlasovaní,
bude hlasovanie vzápätí zopakované rovnakým postupom, a to až do doby, kým nepríde
k relevantnému rozhodnutiu Komisie. Následne predseda Komisie alebo ním poverený
člen oznámi elektronickou poštou výsledky hlasovania všetkým členom Komisie.
Rozhodnutia prijaté formou „per rollam“ medzi dvoma zasadnutiami Komisie vrátane
výsledkov hlasovania musia byť uvedené v zápisnici z najbližšieho nasledujúceho
zasadnutia Komisie. V prípade, že sa člen Komisie nezúčastňuje hlasovaní „per rollam“,
Komisia môže dať návrh Správnej rade na jeho odvolanie. V takom prípade člena Komisie
odvoláva Valné zhromaždenie.
9. Členovia Komisie sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou.
Členovia Komisie:
(a)
sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie
týkajúce sa predmetu rozhodovania,
(b)
sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedeli alebo ktoré im boli zverené v súvislosti s výkonom funkcie
člena Komisie,
(c)
pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy
Člena, ktorý ich do funkcie navrhol, resp. s ktorým sú v zmluvnom vzťahu.
10. Komisia:
(a)
koná na základe podnetov Členov združenia, Zmluvných partnerov alebo
Signatárov kódexu a akéhokoľvek iného subjektu, ktorý podá takýto podnet
výkonnému riaditeľovi Združenia, predsedovi Správnej rady alebo predsedovi
Komisie a ktoré boli predložené Správnej rade,
(b)
koná na základe vlastných podnetov zistených vlastnou činnosťou a plánu činnosti,
ktorý predkladá na schválenie Správnej rade,
(c)
koná na základe pokynov a rozhodnutí Správnej rady a vo veciach posudzovania
podnetov zohľadňuje odporúčania Správnej rady,
(d)
zohľadňuje odporúčania metodickej komisie Združenia.
11. V prípade konfliktu záujmov člena Komisie, tento člen Komisie o podnete hlasovať
nemôže. Na účely zistenia uznášaniaschopnosti Komisie sa člen Komisie v konflikte
záujmov považuje za prítomného. O konflikt záujmov ide v prípade, keď člen Komisie
vykonáva funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena dozorného
orgánu, člena správnej rady, je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom
vzťahu u sťažovateľa alebo subjektu, voči ktorému podnet smeruje, alebo ak je rodinným
príslušníkom sťažovateľa. O konflikt záujmov ide aj v prípade, ak člen Komisie oznámi
predsedovi Komisie, že je v konflikte záujmov na základe inej skutočnosti. Člen Komisie
je povinný každý jeho konflikt záujmov z vlastnej iniciatívy oznámiť predsedovi Komisie.
V prípade, že člen Komisie konflikt záujmov neoznámi alebo zamlčí, je predseda Komisie
oprávnený hlasovanie o podnete vyhlásiť za neplatné, a hlasovanie zopakovať bez
prítomnosti člena Komisie, ktorý je v konflikte záujmov, a zároveň o takomto porušení
Kódexu upovedomiť Správnu radu. Správna rada je oprávnená pri opakovanom porušení
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tohto pravidla podať podnet na hlasovanie Valného zhromaždenia o odvolaní takéhoto
člena Komisie.
Článok 6
POSUDZOVANIE PODNETOV
1. Komisia posudzuje podnety, ktoré jej boli predložené podľa článku 5 bod 10 písm. (a) tohto
Kódexu, a podnety, ktoré zistila vlastnou kontrolnou činnosťou, pričom vynakladá snahu
aby o podnete rozhodla v rámci stanovených lehôt a v čo najkratšom čase.
2. Komisia do desiatich (10) kalendárnych dní po predložení podnetu alebo po zistení
podnetu vlastnou činnosťou vyzve subjekt, voči ktorému podnet smeruje k vyjadreniu sa
do siedmych (7) kalendárnych dní, a na predloženie dôkazov, podporujúcich jeho
vyjadrenia, ktoré sú mu v čase odoslania vyjadrenia Komisii známe. Výzva obsahuje
poučenie o tom, že na vyjadrenie doručené po uplynutí tejto lehoty (vyjadrenie musí byť
podané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty) Komisia nemusí prihliadať.
Zmeškaním lehoty na vyjadrenie zároveň zaniká právo subjektu požadovať preskúmanie
rozhodnutia Komisie o podnete v konaní o opravnom prostriedku.
3. Komisia pri rozhodovaní o podnete nie je viazaná obsahom podnetu a podnet môže
posúdiť podľa všetkých ustanovení tohto Kódexu. Na rozhodovanie Komisie sa vzťahuje
zásada voľného hodnotenia dôkazov.
4. V prípade, že Komisii bolo doručených viacero podnetov v tej istej veci, tak Komisia môže
o týchto podnetoch rozhodnúť spoločným rozhodnutím.
5. Komisia dbá na anonymizáciu osobných údajov fyzickej osoby, ktorá podnet podala, a to
tak, že fyzickú osobu vo všetkých podkladoch vypracovaných po doručení podnetu označí
jednotným pojmom sťažovateľ v príslušnom gramatickom tvare, okrem prípadu, ak
sťažovateľ výslovne uvedie, že si neželá ostať v anonymite.
6. Komisia o podnete rozhodne spravidla na najbližšom zasadnutí Komisie, inak najneskôr
do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia k podnetu subjektom,
voči ktorému podnet smeruje. V prípade, že tento subjekt vyjadrenie k podnetu nepodá,
Komisia rozhodne do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyjadrenie tohto subjektu. V prípade, že o podnete vzhľadom na jeho osobitnú povahu
nemožno rozhodnúť v lehotách uvedených vyššie, je Komisia oprávnená lehotu na
rozhodnutie predĺžiť najviac o šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa uplynutia
pôvodnej lehoty na vydanie rozhodnutia, o čom upovedomí sťažovateľa a subjekt, voči
ktorému podnet smeruje.
7. V prípade, že vo veci priamo súvisiacej s podnetom bolo začaté súdne, správne, alebo iné
konanie, Komisia nie je povinná rozhodnúť o podnete, a to až do právoplatného
rozhodnutia vo veci samej.
8. Komisia o podnete rozhoduje rozhodnutím, ktorým vysloví nesúlad konania
s ustanoveniami tohto Kódexu a porušujúci subjekt vyzve k odstráneniu nesúladného
konania alebo podnet zamietne ako nedôvodný. Rozhodnutie Komisie obsahuje aj stručné
odôvodnenie rozhodnutia.
9. Subjekt, v ktorého neprospech bolo rozhodnuté môže Komisiu odôvodnenou žiadosťou
požiadať o preskúmanie rozhodnutia v konaní o opravnom prostriedku do siedmych (7)
kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia Komisie v prípade, že tomu nebráni bod
2 tohto článku a:
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na
posúdenie podnetu, a tieto sa v konaní doposiaľ nemohli uplatniť bez zavinenia osoby,
ktorá o preskúmanie žiada, alebo
b) pri rozhodovaní Komisie boli Komisiou alebo jej členom porušené pravidlá Kódexu.
10. Konanie o opravnom prostriedku podlieha zaplateniu administratívneho poplatku vo výške
20 EUR bez DPH pre subjekt, ktorý je fyzickou osobou a 200 EUR bez DPH pre subjekt,
ktorý je právnickou osobou. Administratívny poplatok musí byť uhradený najneskôr do
Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava
www.iabslovakia.sk

KÓDEX
uplynutia lehoty na podanie opravného prostriedku, v opačnom prípade Komisia
o opravnom prostriedku nie je povinná rozhodnúť.
11. V prípade, že je žiadosť o preskúmanie rozhodnutia prípustná, Komisia po doručení
žiadosti túto zašle sťažovateľovi na vyjadrenie sa do desiatich (10) kalendárnych dní odo
dňa doručenia žiadosti.
12. Komisia v konaní o opravnom prostriedku rozhodne rozhodnutím najneskôr do desiatich
(10) kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia sťažovateľa podľa bodu 11, a ak sa
sťažovateľ nevyjadrí, tak najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia
lehoty na podanie vyjadrenia k žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
13. Rozhodnutie Komisie v konaní o opravnom prostriedku je právoplatné dňom jeho
doručenia a nie je možné voči nemu podať ďalší opravný prostriedok.

1.

2.

3.
4.

5.

Článok 7
OPATRENIA PRI PORUŠOVANÍ KÓDEXU
V prípade Porušenia pravidiel je Správna rada alebo Valné zhromaždenie (podľa povahy
Porušenia pravidiel) oprávnená subjektu, ktorý sa Porušenia pravidiel dopustil, uložiť
opatrenia definované v tomto článku, a to na základe návrhu opatrení určených
a schválených Komisiou. Pri ukladaní opatrení bude príslušný orgán prihliadať najmä na
kritériá závažnosti Porušenia pravidiel, ako sú spôsob, rozsah, doba trvania resp.
frekvencia Porušenia pravidiel. Určiť závažnosť Porušenia pravidiel je v kompetencii
Komisie, ak ďalej nie je uvedené inak.
Na účely tohto Kódexu sa za Opakované porušenie pravidiel považuje Porušenie pravidiel
aspoň 3-krát v priebehu šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom sa
zohľadňujú Porušenia pravidiel zistené z podnetov z externého prostredia ako
aj podnetov zistených vlastnou činnosťou Komisie a iných nálezov Komisie vyplývajúcich
z jej vlastnej kontrolnej činnosti (napr. neposkytnutie súčinnosti) (ďalej len „Opakované
porušenie pravidiel“). Na účely tohto Kódexu sa ďalej za Závažné porušenie pravidiel
považuje také Porušenie pravidiel, pri ktorom dochádza k hrubým zásahom do práv
vydavateľa, autora alebo inej dotknutej osoby v prostredí médií, ako napríklad prevzatie
celého článku v rozpore s Kódexom (ďalej len „Závažné porušenie pravidiel“).
Návrh opatrení schvaľuje Komisia a tento návrh predkladá Správnej rade. Správna rada
na základe návrhu Komisie rozhoduje o uložení opatrení, ak nie je ďalej uvedené, že
o prijatí niektorých opatrení rozhoduje Valné zhromaždenie.
Opatrenia voči Členom združenia. V prípade zistenia Porušenia pravidiel Správna rada
písomne napomenie Člena združenia, ktorý porušil pravidlá a vyzve ho na nápravu
zisteného porušenia a odstránenie nedostatkov. V prípade Opakovaného porušenia
pravidiel alebo Závažného porušenia pravidiel Komisia môže navrhnúť Správnej rade
uloženie nasledovných opatrení:
- odobratie zľavy Členovi združenia za dáta IABmonitoru (30%) k dátumu rozhodnutia
Správnej rady na dobu minimálne troch (3) mesiacov, a súčasne / alebo
- odobratie prístupu ku kompletným dátam IABmonitoru k dátumu rozhodnutia Správnej
rady na dobu minimálne troch (3) mesiacov.
Ak následne dôjde u dotknutého Člena združenia k ďalšiemu Porušeniu pravidiel počas
nasledujúcich šiestich (6) mesiacov od dátumu rozhodnutia Správnej rady, môže dať
Komisia návrh na vylúčenie Člena združenia zo Združenia, o ktorom rozhoduje Valné
zhromaždenie podľa platných stanov Združenia.
Opatrenia voči Zmluvným partnerom. V prípade zistenia Porušenia pravidiel Správna
rada písomne napomenie Zmluvného partnera, ktorý porušil pravidlá a vyzve ho na na
nápravu zisteného porušenia a odstránenie nedostatkov.‘ V prípade, že sa Zmluvný
partner - médium dopustí Opakovaného porušenia pravidiel alebo Závažného porušenia
pravidiel, môže dať Komisia návrh Správnej rade na jeho vylúčenie z merania IABmonitor.
Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava
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Opatrenia voči Signatárom. V prípade zistenia Porušenia pravidiel Správna rada
písomne napomenie Signatára, ktorý porušil pravidlá a vyzve ho na nápravu zisteného
porušenia a odstránenie nedostatkov. Súčasne Signatára upozorní, že v prípade, ak
vytýkané nedostatky nebudú v primeranej lehote odstránené, bude vyradený zo skupiny
Signatárov, a to dňom rozhodnutia Správnej rady, ktoré bude Signatárovi písomne (poštou
alebo elektronicky) doručené.
Opatrenia voči ostatným osobám. V prípade Porušenia pravidiel osobou, ktorá nie je
Členom združenia, Zmluvným partnerom a ani Signatárom, je Správna rada oprávnená
vydať Členom združenia, Zmluvným partnerom a Signatárom odporúčanie ohľadne ich
spolupráce resp. ich postupu voči takej osobe, najmä ak taká porušujúca osoba koná za
účelom dosahovania zisku alebo iného prospechu. Takým opatrením môže byť napríklad
aj odporúčanie Správnej rady na zablokovanie možnosti sťahovania obsahu zo serverov
Členov združenia, Zmluvných partnerov a Signatárov takej porušujúcej osobe (napr.
formou blokovania IP adries porušujúcej osoby). Každý taký zosúladený postup voči
porušujúcej osobe bude mať len odporúčací charakter a je na Členoch združenia,
Zmluvných partneroch a Signatároch, s ktorými porušujúca osoba spolupracuje,
rozhodnúť sa o postupe voči takej osobe.
Zistené Porušenia pravidiel a opatrenia príslušných orgánov prijaté voči subjektom
uvedeným v bode 3. až 7. tohto ustanovenia Kódexu budú zverejňované na webovej
stránke Združenia alebo iným vhodným spôsobom. Uvedené sa vzťahuje na Porušenía
pravidiel vyplývajúce z podnetov prijatých z externého prostredia (v prípade ak budú
posúdené ako opodstatnené a preukázané) ako aj z vlastnej kontrolnej činnosti Komisie.
Splnenie uložených opatrení nezakladá dotknutému subjektu nárok na výmaz zo
zverejneného zoznamu porušení (napríklad na webovej stránke Združenia).
Článok 8
SÚČINNOSŤ PRI KOMISIOU ZISTENÝCH NEDOSTATOCH
Členovia združenia, Zmluvní partneri a Signatári sú povinní v súvislosti s výkonom
pôsobnosti Komisie podľa článku 5 bod 2 písm. (b) tohto Kódexu poskytnúť Komisii
a/alebo iným orgánom Združenia doklady alebo inú evidenciu preukazujúcu
Vysporiadanie práv k Cudziemu obsahu najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní odo
dňa doručenia písomnej výzvy podpísanej predsedom Komisie alebo predsedom Správnej
rady.
Členovia združenia, Zmluvní partneri a Signatári sú ďalej povinní poskytovať Komisii
a/alebo iným orgánom Združenia potrebnú súčinnosť, ktorú je možné od nich spravodlivo
požadovať, tak, aby mohlo dôjsť k hodnovernému a presnému preukázaniu, či došlo k
vyporiadaniu práv k Cudziemu obsahu, a to ako u Členov združenia, Zmluvných partnerov
a Signatárov, tak aj u iných osôb.
Neposkytnutie dokladov, evidencie alebo súčinnosti podľa bodov 1 a 2 tohto článku
Komisii a/alebo iným orgánom Združenia zo strany Členov združenia, Zmluvných
partnerov alebo Signatárov sa považuje za porušenie Kódexu.
Členovia združenia, Zmluvní partneri a Signatári sa zaväzujú, že pri svojej činnosti budú
prihliadať k stanoviskám Komisie ohľadne pravidiel resp. ich výkladu.
Členovia združenia, Zmluvní partneri a Signatári sa zaväzujú vykonať nápravu na základe
upozornenia Komisie vykonaného ešte pred tým, ako o opatrení rozhodne Správna rada,
a to najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní od obdržania právoplatného rozhodnutia
Komisie.

Článok 9
1.

ZVEREJŇOVANIE, PROPAGÁCIA, KOMUNIKÁCIA
Zoznam Členov združenia, Zmluvných partnerov a Signatárov, ktorí sa zaviazali
dodržiavať Pravidlá upravené v tomto Kódexe, je k dispozícii na internetovej stránke
Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava
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Združenia. Združenie je oprávnené zverejňovať na svojom Serveri ako aj na
propagačných resp. informatívnych materiáloch interne aj mimo Združenia aktuálny
zoznam Členov združenia, Zmluvných partnerov a Signatárov, ktorí sa zaviazali
dodržiavať Pravidlá, resp. oznámenia o prijatí nového Zmluvného partnera alebo
Signatára do skupiny subjektov, ktoré sa zaviazali dodržiavať Pravidlá.
Združenie je tiež oprávnené zverejňovať na svojom Serveri ako aj na propagačných resp.
informatívnych materiáloch zoznam Členov združenia, Zmluvných partnerov a Signatárov,
voči ktorým boli prijaté opatrenia podľa článku 7 bod 3 až 5 tohto Kódexu.
Komunikácia vo veciach súvisiacich s týmto Kódexom resp. s Pravidlami bude prebiehať
medzi Združením resp. jeho orgánmi a Členmi združenia, Zmluvnými partnermi,
Signatármi a inými osobami, pre ktoré je tento Kódex určený, písomnou formou, a to tak,
že písomnosti budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka,
prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne, a to na poslednú známu korešpondenčnú
adresu adresáta takej zásielky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na poslednú
známu adresu elektronickej pošty adresáta takej zásielky. Písomnosť sa pokladá za
doručenú v deň, keď adresát potvrdí jej prijatie doručovateľovi. Za deň doručenia
písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý adresát odoprie doručovanú písomnosť prevziať,
alebo v ktorý sa zásielka vráti naspäť odosielateľovi ako nedoručená z akéhokoľvek
dôvodu. Písomnosť doručovaná elektronickou poštou sa pokladá za doručenú v deň jej
odoslania, ak je odoslanie vykonané v pracovný deň do 16:00 hod., v opačnom prípade v
najbližší nasledujúci pracovný deň.
Článok 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento Kódex bol schválený Valným zhromaždením dňa 22.06.2022 a pre Členov
združenia a Zmluvných partnerov zaradených do merania IABmonitor nadobúda účinnosť
odo dňa 22.6.2022. Tento Kódex nadobúda účinnosť pre Signatárov dňom, kedď sa
príslušný Signatár voči Združeniu zaviaže dodržiavať pravidlá. Pre Signatárov, ktorí sa
voči Združeniu zaviazali dodržiavať Pravidlá pred dňom účinnosti uvedeným v prvej vete
tohto bodu 1, nadobúda tento Kódex účinnosť dňom účinnosti uvedeným v prvej vete tohto
bodu 1. Pre ostatné osoby je tento Kódex záväzný dňom jeho zverejnenia. Týmto
Kódexom sa v celom rozsahu nahrádza predchádzajúce znenie Kódexu, ktoré bolo
schválené Valným zhromaždením dňa 28.5.2019.
Zmeny a doplnenia tohto Kódexu schvaľuje Valné zhromaždenie na základe návrhu
vypracovaného Komisiou a predloženého Správnou radou, a to postupom podľa tohto
Kódexu a stanov Združenia.
O akejkoľvek zmene alebo doplnení tohto Kódexu informuje Združenie, po ich schválení
Valným zhromaždením, všetkých Členov združenia, Zmluvných partnerov a Signatárov
zaslaním správy elektronickou poštou, pričom aktuálne znenie tohto Kódexu Združenie
zverejňuje na svojej oficiálnej webovej stránke.
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