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Úvod
ESET Parental Control pre Android chráni deti pred hrozbami, ktoré na ne číhajú pri používaní smartfónov a
tabletov. Ide o samostatne fungujúcu aplikáciu pre zariadenia Android, ktorá je plne integrovaná s portálom
my.eset.com. Prihlásením sa do svojho my.eset.com účtu tak rodičia môžu sledovať a regulovať online aktivitu
svojich detí z ktoréhokoľvek webového prehliadača.
Filtrovanie webových stránok na základe zadeﬁnovaných kategórií zabráni deťom pristupovať k nevhodnému
obsahu. Aplikácia ESET Parental Control je primárne určená rodičom, ktorí ju spravujú, zároveň je však navrhnutá
tak, aby prípadné obmedzenia a zákazy podávala deťom priateľskou formou a umožňovala im ﬂexibilnú
komunikáciu s rodičmi (deti majú možnosť požiadať rodiča o povolenie prístupu ku konkrétnej stránke alebo
aplikácii). Rodičia môžu sledovať činnosť svojich detí a reagovať na ich požiadavky buď z portálu Parental Control,
alebo z vlastného zariadenia Android (za predpokladu, že aj oni majú na svojom zariadení nainštalovanú aplikáciu
ESET Parental Control).
Medzi hlavné funkcie aplikácie patrí:

• Strážca aplikácií – Blokovanie — vďaka tejto funkcii môžu byť rodičia skutočne pokojní, keďže ich deťom
je umožnený prístup len k aplikáciám, ktoré sú vhodné pre ich vekovú skupinu. Aplikácie, ktoré pre dieťa z
hľadiska veku nie sú vhodné, sú automaticky blokované.
• Strážca aplikácií – Časové limity — hranie hier, zdieľanie s priateľmi a zlepšovanie zručností online je
pre deti dôležité, je však nevyhnutné venovať dostatok času aj štúdiu, rôznym rodinným aktivitám a v
neposlednom rade spánku. Táto funkcia vám umožňuje nastaviť denný časový limit pre aplikácie podľa vášho
výberu.
• Webový strážca — umožňuje deťom spoznávať internet, no zároveň ich chráni pred prístupom k
nevhodnému obsahu. Stačí zadať vek dieťaťa a webové stránky spadajúce do kategórií, akými sú hazardné
hry a pornograﬁa, budú automaticky blokované.
• Zistenie polohy dieťaťa — prostredníctvom tejto funkcie môžete kedykoľvek zistiť a zobraziť polohu
zariadenia dieťaťa, aby ste sa o svoje deti nemuseli strachovať, ak sa vám zabudnú ozvať. Informácie o
polohe sa primárne získavajú z GPS na mobilnom zariadení dieťaťa. Ak nie sú GPS dáta dostupné, aplikácia
dokáže určiť približnú polohu cez Wi-Fi alebo GSM sieť.
• Zóny s upozornením — vďaka tejto funkcii si rodičia môžu vytvoriť zóny, v ktorých sa ich deti najčastejšie
pohybujú. Rodičia budú následne dostávať upozornenia vždy, keď dieťa do sledovanej zóny vstúpi alebo z nej
vystúpi.
• Sprievodca nastavením — sprievodca vás prostredníctvom série jednoduchých krokov prevedie
základným nastavením aplikácie ESET Parental Control na vašom zariadení i na zariadení dieťaťa.
• Portál Parental Control (parentalcontrol.eset.com) — umožňuje vám vytvoriť si my.eset.com účet, aby
ste mohli mať prístup k štatistikám a nastaveniam zariadenia vášho dieťaťa pohodlne z vášho počítača,
tabletu alebo smartfónu. Cez portál Parental Control môžete spravovať pravidlá blokovania aplikácií a
webových stránok, zobraziť prehľad o tom, čo vaše dieťa na zariadení robí alebo zistiť, kde sa práve
nachádza. Nájdete tu tiež informácie o tom, či je zariadenie vášho dieťaťa správne nakonﬁgurované pre
optimálne fungovanie aplikácie.
Minimálne systémové požiadavky
Vaše Android zariadenie musí na inštaláciu aplikácie ESET Parental Control spĺňať nasledujúce systémové
požiadavky:

• Operačný systém: Android 4 (Ice Cream Sandwich) alebo novšia verzia
• Interná RAM: 512 MB alebo viac
• Dotykový displej s minimálnym rozlíšením 320x480px
• Procesor: ARM Core architektúra – inštrukčná sada ARMv7 alebo vyššia, x86 Intel Atom, min. 500 MHz
• Voľné úložné miesto: približne 20 MB
• Internetové pripojenie
• Úplný Android účet (niektoré tablety ponúkajú len obmedzený proﬁl)
• Služby Google Play
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• Služby zjednodušenia ovládania (Nastavenia systému Android > Zjednodušenie ovládania) – slúžia na to,
aby dieťa nemohlo aplikáciu ESET Parental Control vypnúť, a tiež na zlepšenie ﬁltrovania webu a aplikácií.

Rootované zariadenia
„Rootované“ zariadenia nie sú podporované.

Inštalácia
Podrobné inštrukcie, ako tento bezpečnostný produkt nainštalovať, nájdete v nasledujúcom článku Databázy
znalostí spoločnosti ESET:
https://support.eset.com/kb5556/
Google Play – aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v obchode Google Play. Prostredníctvom Google Play si táto
aplikácia preberá aj všetky potrebné aktualizácie.

Po prihlásení sa do vášho účtu na portáli parentalcontrol.eset.com môžete na konkrétne zariadenie poslať odkaz na
stiahnutie inštalátora aplikácie.

Viacero používateľov na jednom zariadení
Ak máte na Android zariadení vášho dieťaťa nastavených viacero používateľských účtov,
odporúčame vám, aby ste nastavili dieťa ako sekundárneho používateľa. Prepínanie medzi
primárnym (prvý používateľ, ktorý bol pridaný na zariadenie) a sekundárnym používateľom nie je
chránené pomocou aplikácie ESET Parental Control.

Stiahnutie z Google Play
Otvorte aplikáciu Obchod Google Play na vašom zariadení Android a vyhľadajte ESET Parental Control (prípadne len
slovo ESET).
Aplikáciu si môžete stiahnuť aj z nasledujúceho odkazu alebo nasnímaním nižšie uvedeného QR kódu použitím
vášho mobilného zariadenia a príslušnej aplikácie na čítanie QR kódov:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental
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Inštalácia – sprievodca úvodným spustením
Po nainštalovaní aplikácie na zariadení postupujte podľa pokynov v sprievodcovi úvodným spustením. Po prvom
otvorení ESET Parental Control vás aplikácia vyzve na výber jazyka, potvrdenie Súhlasu používateľa a zadanie
prihlasovacích údajov pre portál my.eset.com. Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií krok za krokom:
1. Vyberte si Jazyk, ktorý chcete používať v aplikácii ESET Parental Control.
2. Ťuknite na Súhlasím, čím vyjadríte svoj súhlas s Licenčnou zmluvou koncového používateľa.
3. Vyjadrite Súhlas používateľa ťuknutím na možnosť Súhlasím.
4. Povoľte aplikácii Prístup k informáciám o telefóne, aby bolo možné ESET Parental Control aktivovať.
5. Vytvorte si nový proﬁl alebo sa prihláste do svojho účtu na portáli my.eset.com.
6. Zvoľte Dieťa alebo Rodič v závislosti od toho, kto bude používať dané zariadenie. Ak nemáte

Android zariadenie alebo uprednostňujete používanie webového prehliadača, rovnaké nástroje a
nastavenia ako v aplikácii sú dostupné aj na portáli my.eset.com.
7. Vytvorte proﬁl dieťaťa zadaním jeho mena, pohlavia a dátumu narodenia.
8. Nastavte si Rodičovský PIN. Štvorčíselný PIN sa používa na prístup do rodičovských nastavení na
zariadení dieťaťa, preto odporúčame použiť heslo, ktoré nebude jednoduché uhádnuť.
9. Ťuknite na Ďalej > Parental Control > Zapnúť monitorovanie aplikácií.
10. Ochrana pred odinštalovaním zabráni deťom odinštalovať ESET Parental Control. Ťuknite na Ďalej
> Aktivovať pre aktivovanie aplikácie ako Správcu zariadenia.
11. Zvoľte, či chcete povoliť odosielanie správ o zlyhaní a anonymných dát o chybách. Tieto správy a
anonymné dáta nám pomôžu zlepšiť našu aplikáciu a služby.
12. Prideľte aplikácii potrebné povolenia.
13. Ťuknite na Zapnúť pre spustenie aplikácie ESET Parental Control.

Zneužitie účtu hosťa
Ak je na zariadení dieťaťa dostupný účet hosťa, odporúčame ho zakázať. Dieťa ho totiž môže využiť
na to, aby obišlo rodičovskú kontrolu poskytovanú aplikáciou ESET Parental Control.
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Ochrana pred vybitím batérie
Mnoho výrobcov vo svojich zariadeniach s operačným systémom Android vo verzii 5 a novších
predstavilo funkciu ochrany batérie pred vybitím alebo iné možnosti šetrenia batérie. Na
zariadeniach s takouto funkciou je potrebné vytvoriť výnimku, aby mohla aplikácia ESET Parental
Control pracovať aj pri zapnutej funkcii šetrenia batérie. Postup vytvárania takejto výnimky
vyhľadajte v dokumentácii poskytovanej výrobcom vášho zariadenia.

Odinštalovanie
Ak si želáte odinštalovať ESET Parental Control, môžete použiť Sprievodcu odinštalovaním, ktorý je v Rodičovskom
režime dostupný z hlavného menu aplikácie po ťuknutí na Nastavenia > Odinštalovať.
Produkt môžete odinštalovať aj manuálne nasledujúcim spôsobom:
1. Ťuknite na ikonu spúšťača

na domovskej obrazovke operačného systému Android (alebo prejdite do
časti Domov > Menu) a zvoľte Nastavenia > Zabezpečenie > Správcovia zariadenia. V zozname
zrušte označenie položky Parental Control, zadajte svoje prihlasovacie údaje do my.eset.com a ťuknite na
možnosť Deaktivovať.
2. Prejdite naspäť na Nastavenia systému Android a zvoľte Spravovať aplikácie > Parental Control a
ťuknite na možnosť Odinštalovať.

Podrobné inštrukcie, ako tento bezpečnostný produkt odinštalovať, nájdete v nasledujúcom článku Databázy
znalostí spoločnosti ESET:
http://support.eset.com/kb5557/

Aktivácia produktu
ESET Parental Control môžete používať v troch režimoch:

• Bezplatná verzia – základné funkcie sú k dispozícii bezplatne na neobmedzenú dobu.
• Skúšobná verzia – na obmedzenú dobu (štandardne 30 dní) máte prístup k prémiovým funkciám. Skúšobná
licencia sa automaticky aktivuje pri prvom nainštalovaní aplikácie ESET Parental Control s použitím vášho
účtu.
• Prémiová verzia – prémiové funkcie sú aktívne až do uplynutia platnosti licencie.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie funkcií, ktoré sú dostupné v bezplatnej a prémiovej verzii aplikácie
ESET Parental Control:
Funkcia
Bezplatná verzia
Skúšobná/Prémiová verzia
Webový strážca – ﬁltrovanie stránok
✓
Webový strážca – monitorovanie
Max. 7 dní, iba 3-5 domén ✓
Strážca aplikácií – manuálne úpravy ✓
✓
Automatická kategorizácia aplikácií
✓
✓
Strážca aplikácií – povolený čas
✓
✓
Strážca aplikácií – časové obmedzenia ✓
✓
Zistenie polohy dieťaťa
✓
Webový strážca – reporty
Štatistiky z max. 7 dní
Štatistiky z max. 30 dní
Strážca aplikácií – reporty
Štatistiky z max. 7 dní
Štatistiky z max. 30 dní
Upozornenia e-mailom
✓
✓
Rodičovská správa
✓
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Zóny s upozornením

✓

Funkcie využívajúce SMS
Aby ste v produkte ESET Parental Control mali k dispozícii funkcie, ktoré využívajú SMS služby, je
potrebné nainštalovať aplikáciu ESET SMS Tool na zariadenie vášho dieťaťa. Funkcie využívajúce
SMS služby budú však stále nedostupné na zariadení rodiča.
Viac informácií nájdete v dokumentácii pre ESET SMS Tool alebo v článku Databázy znalostí.

Ak chcete aktivovať ESET Parental Control priamo na vašom zariadení Android, ťuknite na ikonu Menu
v hornej
časti hlavnej obrazovky ESET Parental Control (alebo stlačte tlačidlo MENU na vašom zariadení) a následne ťuknite
na možnosť Licencia.
Existuje niekoľko spôsobov, ako aktivovať produkt ESET Parental Control. Dostupnosť jednotlivých spôsobov
aktivácie sa môže líšiť v závislosti od vašej krajiny, ako aj od toho, či ste aplikáciu stiahli z webovej stránky
spoločnosti ESET alebo cez Google Play.
ESET Parental Control som stiahol z Google Play

• Mesačne alebo Ročne – vyberte si preferovaný interval predplatného v prípade, že ešte nemáte licenciu a
chceli by ste si ju kúpiť cez Google Play.
• Zadajte licenčný kľúč – vyberte túto možnosť, ak už máte zakúpenú licenciu a vlastníte licenčný kľúč.
Licenčný kľúč je jedinečný reťazec v tvare XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ktorý sa používa na identiﬁkáciu
majiteľa licencie. Licenčný kľúč nájdete v e-mailovej správe, ktorú ste dostali od spoločnosti ESET, alebo na
licenčnej karte, ktorá bola súčasťou balenia produktu.
• Mám prihlasovacie meno a heslo. Čo mám spraviť? – vyberte túto možnosť, aby ste si mohli svoje
prihlasovacie meno a heslo skonvertovať na licenčný kľúč na stránke https://my.eset.com/convert.
ESET Parental Control som stiahol z webovej stránky spoločnosti ESET

• Kúpiť Premium – vyberte túto možnosť v prípade, že ešte nemáte licenciu a chceli by ste si ju zakúpiť.
• Zadajte licenčný kľúč – vyberte túto možnosť, ak už máte zakúpenú licenciu a vlastníte licenčný kľúč.
Licenčný kľúč je jedinečný reťazec v tvare XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ktorý sa používa na identiﬁkáciu
majiteľa licencie. Licenčný kľúč nájdete v e-mailovej správe, ktorú ste dostali od spoločnosti ESET, alebo na
licenčnej karte, ktorá bola súčasťou balenia produktu.
• Mám prihlasovacie meno a heslo. Čo mám spraviť? – vyberte túto možnosť, aby ste si mohli svoje
prihlasovacie meno a heslo skonvertovať na licenčný kľúč na stránke https://my.eset.com/convert.

Rodičovský režim
Rodičovský režim vám umožňuje pracovať s funkciami, ktoré sú inak na zariadení dieťaťa blokované aplikáciou
ESET Parental Control. Rodičovský režim vám taktiež umožňuje na zariadení dieťaťa meniť nastavenia rodičovskej
kontroly pre dané dieťa, ktoré sú inak dostupné v aplikácii ESET Parental Control len na zariadení rodiča. Pre
aktivovanie rodičovského režimu otvorte aplikáciu ESET Parental Control a ťuknite na ikonu zámku.
Zadajte vaše prihlasovacie údaje k my.eset.com a ťuknite na Potvrdiť. Rodičovský režim sa aktivuje na dve
minúty. Po dvoch minútach nečinnosti v menu produktu ESET Parental Control sa rodičovský režim automaticky
ukončí. Odpočítavanie uzamknutia ESET Parental Control bude zobrazené v pravom hornom rohu. Ak potrebujete
viac času v rodičovskom režime, budete musieť opäť zadať váš rodičovský PIN.
V prípade, že chcete rodičovský režim ukončiť ešte pred uplynutím dvoch minút, otvorte aplikáciu ESET Parental
Control a ťuknite na ikonu zámku v pravom hornom rohu.
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Spravovanie požiadaviek od detí
Prostredníctvom aplikácie ESET Parental Control vám môžu deti posielať požiadavky na navýšenie denného limitu
na časovo obmedzené aplikácie alebo na povolenie prístupu k blokovaným stránkam či aplikáciám. Požiadavka
vám bude zaslaná v tom prípade, že dieťa po zablokovaní prístupu aplikáciou ESET Parental Control ťukne na
možnosť SPÝTAŤ SA RODIČOV.
Požiadavky od vašich detí môžete spravovať priamo cez zariadenie dieťaťa, cez svoje zariadenie alebo cez portál
my.eset.com.
Spravovanie požiadaviek cez zariadenie dieťaťa
Povoliť prístup k blokovanej aplikácii alebo webovej stránke môžete priamo zo zariadenia dieťaťa. Pre povolenie
prístupu sa najskôr pokúste na zariadení spustiť blokovanú aplikáciu alebo stránku. Keď aplikácia ESET Parental
Control prístup zablokuje, ťuknite na POVOLIŤ a zadajte rodičovský PIN kód.
Spravovanie požiadaviek cez zariadenie rodiča
Požiadavky od detí sa zobrazia na hlavnej obrazovke (Domov
) aplikácie ESET Parental Control v sekcii
Požiadavky. Požiadavku o pridelenie prístupu k blokovanej stránke alebo aplikácii schválite/zamietnete ťuknutím
na možnosť POVOLIŤ alebo ODMIETNUŤ. V prípade požiadavky na pridelenie dodatočného času pre časovo
obmedzené aplikácie môžete navýšiť stanovený časový limit a následne ťuknúť na POVOLIŤ alebo požiadavku
zamietnuť zvolením možnosti ODMIETNUŤ.
Spravovanie požiadaviek cez portál my.eset.com
Prihláste sa do svojho účtu my.eset.com a prejdite do sekcie Parental Control. Proﬁl dieťaťa, ktoré odoslalo
požiadavku, bude označený modrou farbou. Kliknite na proﬁl, aby ste mohli reagovať na prijatú požiadavku.
Požiadavku môžete odsúhlasiť kliknutím na možnosť Povoliť alebo požiadavku zamietnuť kliknutím na ikonu X.

Rýchle akcie
Z domovskej obrazovky aplikácie ESET Parental Control máte k dispozícii viacero rýchlych akcií. Ťuknite na ikonu +
a vyberte si z dostupných možností:

• Pridať čas alebo Ubrať čas. ESET Parental Control vám umožní rýchlo pridať alebo ubrať povolený čas na
používanie časovo obmedzených aplikácií, a to v päťminútových intervaloch až do piatich hodín.

• Môžete si nastaviť aj Prázdninový režim. Stačí zadať dátum a čas, dokedy má prázdninový režim trvať –
počas tohto obdobia sa nebudú uplatňovať časové obmedzenia a limity na používanie aplikácií.

• Ťuknutím na Okamžité zablokovanie môžete na zariadení dieťaťa ihneď zablokovať všetky aplikácie alebo
iba časovo obmedzené aplikácie do zvoleného času a dátumu.

Poloha
ESET Parental Control vám umožňuje zistiť polohu zariadenia vášho dieťaťa niekoľkými rôznymi spôsobmi:
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Lokalizačné služby
Pre zistenie polohy dieťaťa prostredníctvom aplikácie ESET Parental Control
musia byť na zariadení dieťaťa zapnuté lokalizačné služby (GPS, Wi-Fi, mobilné
služby).
• Poloha – v aplikácii ESET Parental Control nainštalovanej na vašom zariadení vyberte dieťa, ktorého polohu
chcete zistiť. Polohu zariadenia dieťaťa viete zistiť v sekcii Poloha, ktorú nájdete na domovskej obrazovke
aplikácie ESET Parental Control.
• Zistenie polohy dieťaťa cez portál my.eset.com – prihláste sa do svojho účtu na portáli my.eset.com a
prejdite do sekcie Parental Control. Vyberte dieťa, ktorého polohu chcete zistiť. Poloha zariadenia bude
zobrazená na danej stránke v sekcii Zistenie polohy dieťaťa. Výsledky môžete ﬁltrovať a zobraziť si tak
polohu všetkých zariadení dieťaťa, prípadne len jedného konkrétneho zariadenia.
• Zistenie polohy dieťaťa cez SMS– môžete využiť funkciu Rodičovská správa, ktorá je súčasťou
aplikácie ESET Parental Control. Umožňuje vám zaslať z vášho zariadenia SMS príkaz, ktorým si zo zariadenia
dieťaťa vyžiadate zaslanie informácie o jeho GPS polohe. Aby ste túto funkciu mohli použiť na zistenie polohy,
musí byť na zariadení vášho dieťaťa najskôr nastavená. SMS príkazy je možné posielať len z telefónnych čísel
pridaných do zoznamu Telefónne čísla rodičov, ktorý nájdete v aplikácii ESET Parental Control
nainštalovanej na zariadení vášho dieťaťa.

Funkcie využívajúce SMS
Aby ste v produkte ESET Parental Control mali k dispozícii funkciu Zistenie polohy dieťaťa cez
SMS, je potrebné nainštalovať aplikáciu ESET SMS Tool na zariadenie vášho dieťaťa. Funkcie
využívajúce SMS služby budú však stále nedostupné na zariadení rodiča.
Viac informácií nájdete v dokumentácii pre ESET SMS Tool alebo v článku Databázy znalostí.
Zóny s upozornením
Zóny predstavujú kruhové oblasti s polomerom od 100 do 500 metrov. ESET Parental Control vám umožňuje
vytvoriť si viacero zón, ktorým môžete pre lepšiu prehľadnosť prideliť jedinečný názov a ikonu. Ak dieťa do
niektorej z nastavených zón vstúpi alebo z nej vstúpi, príde vám upozornenie. Vytvorené zóny je tiež možné
vypínať a zapínať, napríklad počas prázdnin môžete vypnúť zónu Škola.

Vzorový príklad fungovania zón
Vytvoríte si dve zóny, jednu s názvom Domov a druhú nazvanú Škola. Keď vaše dieťa opustí zónu
Domov, dostanete upozornenie na odchod dieťaťa z domu, ktoré bude zahŕňať aj informáciu o čase
odchodu. Keď dieťa vstúpi do zóny Škola, budete informovaný o tom, že vaše dieťa prišlo do školy
a aký bol čas príchodu. Keď dieťa opustí zónu Škola, obdržíte upozornenie o odchode dieťaťa zo
školy, obsahujúce čas odchodu. Dostanete tiež notiﬁkáciu s časom príchodu aj odchodu, aby ste si
mohli jednoducho skontrolovať celkovú dĺžku času, počas ktorého vaše dieťa zotrvalo v zóne Škola.
Ďalšie upozornenie vám príde vtedy, keď vaše dieťa dorazí do zóny Domov.

Vzdialenosť medzi zónami
Medzi jednotlivými zónami by mala byť aspoň taká vzdialenosť, ktorej prejdenie trvá pešo
minimálne 5 minút. Predídete tak mätúcim upozorneniam.

Upozornenia na prekročenie hranice zóny
Upozornenie sa odošle len v tom prípade, že dieťa v danej zóne zotrvá aspoň 3 minúty. Cieľom
tohto opatrenia je predísť početným upozorneniam, ktoré by vám boli inak zaslané, keď by sa dieťa
pohybovalo popri hranici zóny.
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Nastavenie zóny v aplikácii ESET Parental Control (na zariadení
rodiča):
1. Vyberte dieťa, pre ktoré chcete nastaviť zónu.
2. Na hlavnej obrazovke prejdite do časti Poloha.
3. Ťuknite na ikonu ozubeného kolesa.
4. Zvoľte možnosť Pridať novú zónu.
5. Stred sledovanej zóny špeciﬁkujte vyhľadaním požadovanej adresy alebo zvolením miesta priamo na mape.
6. Vyberte pre zónu ikonu, zadajte jej názov a rádius zóny (polomer).
7. Ťuknite na Uložiť zónu.
8. Vyberte sledované zariadenie – pre každé dieťa môžete vybrať iba jedno zariadenie.

Nastavenie zóny cez webový portál ESET Parental Control
(parentalcontrol.eset.com):
1. Vyberte dieťa, pre ktoré chcete nastaviť zónu.
2. V hlavnom menu kliknite na Poloha.
3. V sekcii Zistenie polohy dieťaťa kliknite na ikonu ozubeného kolesa.
4. Zvoľte možnosť Pridať novú zónu.
5. Stred sledovanej zóny špeciﬁkujte vyhľadaním požadovanej adresy alebo zvolením miesta priamo na mape.
6. Vyberte pre zónu ikonu, zadajte jej názov a polomer zóny.
7. Vyberte sledované zariadenie – pre každé dieťa môžete vybrať iba jedno zariadenie.
8. Opätovne kliknite na ikonu ozubeného kolesa. Vaša novovytvorená zóna sa zobrazí na mape.

Pravidlá
V sekcii Pravidlá máte možnosť povoliť, zakázať alebo konﬁgurovať dve hlavné funkcie programu, ktorými sú
Strážca aplikácií a Webový strážca:

• Strážca aplikácií
• Webový strážca
Strážca aplikácií
Prostredníctvom Strážcu aplikácií môžu rodičia dohliadať na to, ktoré aplikácie dieťa smie používať a ako dlho.
Zoznam aplikácií je stiahnutý z mobilného zariadenia dieťaťa. Môžete si vybrať z piatich prednastavených vekových
skupín s predvolenými hodnotami pre blokovaný a povolený obsah alebo si nastavenia prispôsobiť podľa vlastných
predstáv.
Blokovanie nevhodných aplikácií – vďaka tejto funkcii môžu byť rodičia skutočne pokojní, keďže ich deťom je
umožnený prístup len k aplikáciám, ktoré sú vhodné pre ich vekovú skupinu. Aplikácie, ktoré pre dieťa z hľadiska
veku nie sú vhodné, sú automaticky blokované.
Aplikácie – aplikácie sú rozdelené do troch kategórií:

• Neobmedzené
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– tieto aplikácie sú vždy povolené a deti ich môžu používať hocikedy.

• Blokované

– tieto aplikácie sú vždy blokované a prístup k ním je zakázaný.

• Časovo obmedzené

– tieto aplikácie sú vhodné a deti ich môžu používať, rodičia však môžu na ich

používanie nastaviť časový limit. Môže ísť napríklad o hry a aplikácie určené na zábavu.
Môžete meniť kategórie aplikácií, prezrieť si všetky nainštalované aplikácie a ﬁltrovať ich podľa kategórií. Ak
chcete zmeniť kategóriu aplikácie, ťuknite na danú aplikáciu a vyberte požadovanú kategóriu.
Obmedziť čas pre aplikácie – keď je táto možnosť zapnutá, na časovo obmedzené aplikácie sa uplatňujú
nastavené časové limity. Zoznam časovo obmedzených aplikácií

môžete nájsť v časti Aplikácie.

Časové limity – dostupné len v tom prípade, ak ste zapli možnosť Obmedziť čas pre aplikácie. Táto funkcia
vám umožňuje nastaviť denný limit pre časovo obmedzené aplikácie

.

Ochrana pred vybitím batérie – ak na zariadení vášho dieťaťa klesne úroveň nabitia batérie pod stanovenú
úroveň, táto funkcia bude blokovať časovo obmedzené aplikácie, aby sa tak výdrž batérie predĺžila.
Okamžité zablokovanie – táto funkcia vám umožňuje okamžite zablokovať časovo obmedzené aplikácie alebo aj
všetky aplikácie na zariadení dieťaťa, a to až do vami určeného dátumu a času.
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Informácie o konkrétnej aplikácii
1. V zozname aplikácií ťuknite na tú aplikáciu, ktorú chcete spravovať.
2. Ťuknite na informačnú ikonu.
3. Budete presmerovaný do portálu Google Play na stránku venovanú danej aplikácii, kde nájdete

príslušné informácie.
Na aplikácie, ktoré sú v rámci Strážcu aplikácií označené ako časovo obmedzené aplikácie, sa uplatňuje denný limit
používania. Rodičia môžu dieťaťu povoliť používať tieto aplikácie na zariadení len na určitý obmedzený čas. Na
školské dni môžete nastaviť iný časový limit ako na dni voľna a môžete tiež na každý deň v týždni špeciﬁkovať
konkrétne hodiny, počas ktorých dieťa môže čerpať stanovený denný limit.
Prázdninový režim vám umožňuje dočasne deaktivovať nastavené časové limity, napríklad počas
prázdnin alebo dovolenky. Všetky časové obmedzenia a limity budú neaktívne až do zvoleného dátumu a času.

Blokovanie
Ak vypnete blokovanie aplikácií, ale ponecháte Strážcu aplikácií zapnutého, monitorovanie aplikácií
bude naďalej aktívne.
Webový strážca
Webový strážca umožňuje deťom spoznávať internet, no zároveň ich priateľským spôsobom chráni pred prístupom
k nevhodnému obsahu. Zadajte vek vášho dieťaťa, na základe ktorého ESET Parental Control automaticky určí,
ktoré kategórie webových stránok budú pri surfovaní na internete pre dieťa dostupné. Napríklad obsah spadajúci
do kategórií hazardné hry a pornograﬁa je predvolene blokovaný.
Podľa veku dieťaťa sa kategórie stránok zobrazia v troch prednastavených zoznamoch. Jednotlivé kategórie
webových stránok sú označené ako vhodné
alebo ako nevhodné
. Rodičia môžu tieto nastavenia meniť, ak
chcú povoliť alebo zakázať prístup k niektorej z uvedených kategórií. Prvotné nastavenie je nakonﬁgurované na
základe veku dieťaťa.
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Keď sa dieťa pokúsi navštíviť zakázanú webovú stránku, má možnosť požiadať rodiča o povolenie prístupu k
danému obsahu. Keď rodič prístup k stránke dieťaťu povolí, vo Webovom strážcovi sa automaticky vytvorí výnimka
pre povolenie daného obsahu. Vytvorená výnimka sa však vzťahuje len na konkrétnu webovú stránku, pre ktorú
poslalo dieťa požiadavku. Výnimky pre konkrétne webové stránky môžete vytvoriť aj cez Reporty Webového
strážcu, ktoré nájdete v hlavnom menu
aplikácie po zvolení možnosti Reporty alebo v e-mailoch týkajúcich sa
histórie prehliadania webu, ktoré sú zasielané rodičom.
Na základe predvolených nastavení je funkcia Webový strážca zapnutá a podporuje nasledujúce prehliadače:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Opera mini, Vewd Browser, Dolphin, Yandex a prehliadač Samsung.

Blokovanie
Ak vypnete blokovanie nevhodných webových stránok, ale ponecháte Webového strážcu zapnutého,
monitorovanie bude stále aktívne a nevhodné webové stránky budú zobrazené v sekcii Reporty ->
Webový strážca -> Návštevy nevhodných stránok.
Vynútenie bezpečného vyhľadávania

Podpora
Funkcia Bezpečné vyhľadávanie, ktorá je súčasťou aplikácie ESET Parental Control, je dostupná len
na systéme Android 4.3 a novších verziách.
Funkcia Bezpečné vyhľadávanie v aplikácii ESET Parental Control ﬁltruje výsledky vyhľadávania v prehliadačoch
(Google, Yandex, Bing, Yahoo, DuckDuckGo). Ak je táto funkcia aktivovaná, ESET Parental Control bude z
výsledkov vyhľadávania ﬁltrovať a odstraňovať nevhodný obsah, ktorý by sa inak vašim deťom pri použití
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internetových vyhľadávačov zobrazil. Vaše deti tak pri vyhľadávaní informácií na internete neprídu do kontaktu s
obsahom, ktorý pre ne nie je určený.

Manuálne pridanie výnimky
Webovú stránku môžete manuálne zablokovať alebo povoliť tak, že pridáte jej URL adresu do zoznamu výnimiek
priamo v aplikácii ESET Parental Control.

1. Prejdite do sekcie Pravidlá > Webový strážca > Výnimky.
2. Ťuknite na ikonu + pre pridanie novej položky.
3. Zadajte URL adresu webovej stránky, ktorú chcete blokovať alebo povoliť.
4. Zvoľte, či má byť daná webová stránka aplikáciou klasiﬁkovaná ako vhodná alebo nevhodná.

Reporty
Denný súhrn aktivít vášho dieťaťa na mobilnom zariadení nájdete na domovskej obrazovke aplikácie ESET Parental
Control v sekcii Reporty.
Reporty zobrazujú čas, ktorý vaše dieťa strávilo používaním časovo obmedzených aplikácií a celkový čas
strávený na zariadení.
Graﬁcký prehľad online aktivít vášho dieťaťa vám poskytne graf používania, ktorý zobrazuje celkový čas strávený
na zariadení rozdelený do hodinových intervalov.

Najpoužívanejšie aplikácie
Pomôže vám zistiť, ktoré aplikácie vaše dieťa využíva najčastejšie, akú kategóriu majú dané aplikácie priradenú
(neobmedzené, blokované, časovo obmedzené) a aký je celkový čas ich používania.
Ťuknutím na aplikáciu sa dostanete k podrobnejším informáciám. Tu môžete zmeniť kategóriu aplikácie alebo si
danú aplikáciu zobraziť na Google Play ťuknutím na informačnú ikonu označenú písmenom i.

Nainštalované aplikácie
Ak si vaše dieťa nainštalovalo nové aplikácie, nájdete ich v sekcii Nainštalované aplikácie. Ťuknutím na aplikáciu
sa dostanete k podrobnejším informáciám. Tu môžete zmeniť kategóriu aplikácie alebo si danú aplikáciu zobraziť
na Google Play ťuknutím na informačnú ikonu označenú písmenom i.

Najnavštevovanejšie stránky
V sekcii Najnavštevovanejšie stránky nájdete kategórie webových stránok, ktoré vaše dieťa navštívilo. Ťuknite
na kategóriu a zobrazia sa vám podrobnejšie informácie o navštívených stránkach. Tu môžete zároveň vybrať
webovú stránku, vytvoriť pre ňu výnimku a zadeﬁnovať, či je stránka vhodná alebo nevhodná.
Strážca aplikácií
Podrobné reporty pre Strážcu aplikácií sú dostupné z menu. Ťuknite na ikonu menu
aplikácií.

> Reporty > Strážca

Reporty Strážcu aplikácií zobrazujú Najviac využívané aplikácie, t. j. zoznam aplikácií, ktoré boli používané
najčastejšie, ako aj celkový čas ich používania za posledných 7 dní. Zobraziť je možné zoznam aplikácií
používaných za posledných 30 dní, včera alebo dnes. Rodičia môžu tieto aplikácie zablokovať alebo povoliť,
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prípadne ich označiť ako Časovo obmedzené aplikácie, čím sa na ich používanie začne uplatňovať nastavený
časový limit.
Sekcia Intenzita používania zobrazuje v hodinových intervaloch celkové denné používanie zariadenia. Intenzitu
používania môžete zobraziť pre všetky aplikácie, alebo iba pre blokované aplikácie, časovo obmedzené aplikácie či
neobmedzené aplikácie.
V časti Používanie časovo obmedzených aplikácií sú znázornené dni, v ktorých dieťa používalo aplikácie
označené ako Časovo obmedzené aplikácie, a aj to, koľko z povoleného času využilo.
Webový strážca
Podrobné reporty pre Webového strážcu sú dostupné z menu. Ťuknite na ikonu menu
strážca.

> Reporty > Webový

V sekcii Webový strážca môže rodič vidieť všetky vhodné a nevhodné stránky, ktoré dieťa navštívilo, ako aj
všetky zablokované webové stránky. Každá kategória môže byť zablokovaná alebo odblokovaná priamo z reportu.
Blokované stránky sú nevhodné stránky blokované produktom ESET Parental Control. Ak je blokovanie
nevhodných stránok vypnuté, dieťa má prístup na nevhodné stránky a tieto stránky budú zobrazené v sekcii
Návštevy nevhodných stránok.
V sekcii Návštevy vhodných stránok nájdete navštívené vhodné stránky rozdelené podľa kategórií. Ťuknite na
kategóriu a zobrazia sa vám podrobnejšie informácie o navštívených stránkach. Tu môžete zároveň vybrať webovú
stránku, vytvoriť pre ňu výnimku a zadeﬁnovať, či je stránka vhodná alebo nevhodná.

Zariadenia
Táto sekcia vám poskytuje prehľad mobilných zariadení spravovaných aplikáciou ESET Parental Control pre každé z
vašich detí. Pri každom zariadení sa zobrazuje jeho stav, ako aj prípadné problémy v konﬁgurácii zariadenia, ktoré
môžu spôsobovať neoptimálne fungovanie aplikácie.

ESET Parental Control vás informuje o nasledujúcich stavoch zariadení:

• Stav batérie – ESET Parental Control vám nahlási, koľko percent batérie vášmu dieťaťu na zariadení ešte
ostáva.

• Stav telefónu – ESET Parental Control vás informuje, v akom režime má dieťa svoje zariadenie nastavené
(zvonenie, vibrovanie, tichý režim).

• Stav sledovania – ak sledujete polohu zariadenia vášho dieťaťa, ESET Parental Control v tejto sekcii zobrazí
ikonu zodpovedajúcu stavu Sledované zariadenie.

ESET Parental Control vás upozorní na nasledujúce problémy optimalizácie:

• Zapnite používanie GP satelitov, aby mohla aplikácia ESET Parental Control určiť presnejšiu polohu zariadenia.
Používanie GPS satelitov povolíte v nastaveniach systému Android > Služby na zisťovanie polohy > GPS
satelity.

• Zapnite Google lokalizačné služby, aby mohla aplikácia ESET Parental Control určiť presnejšiu polohu
zariadenia.
Lokalizačné služby povolíte v nastaveniach systému Android > Služby na zisťovanie polohy > Poloha podľa
Wi-Fi a mobilnej siete.

13

• Zapnite mobilné dáta, aby ste mohli sledovať aktivitu na zariadení vášho dieťaťa cez my.eset.com aj v prípade,
že zariadenie nie je pripojené k Wi-Fi.
Pre zapnutie mobilných dát prejdite do nastavení systému Android > Mobilné siete a povoľte možnosť Mobilné
dáta.

• Zapnite časovú synchronizáciu, aby ste dieťaťu zabránili manipulovať s časom vyhradeným na hry.
Používanie presného času poskytovaného sieťou povolíte v nastaveniach systému Android > Dátum a čas >
Automatický dátum a čas.

• Nainštalujte Google Play služby, aby ste z portálu my.eset.com mohli v reálnom čase dohliadať na zariadenie
dieťaťa (cez push notiﬁkácie).
Služby Google Play je možné nainštalovať z portálu Google Play.

• Aktivujte ESET Parental Control ako správcu zariadenia, aby ste predišli neoprávnenému odinštalovaniu
aplikácie.
Pre pridanie aplikácie ESET Parental Control medzi správcov zariadenia prejdite do nastavení systému Android >
Zabezpečenie > Správcovia zariadenia > Parental Control a zvoľte Aktivovať.

• Povoľte aplikácii ESET Parental Control prístup k ostatným aplikáciám na tomto zariadení.
V nastaveniach systému Android ťuknite na Zjednodušenie ovládania > Parental Control a povoľte
Parental Control.

Deti
Zistite, ako v aplikácii vytvoriť a upraviť proﬁl dieťaťa.
Ak chcete vytvoriť nový proﬁl dieťaťa, prejdite v aplikácii do hlavného menu, zvoľte možnosť Deti a ťuknite na
ikonu + v pravom dolnom rohu obrazovky. Zadajte meno dieťaťa a vyberte pohlavie, vek a dátum narodenia.
Môžete tiež pridať fotograﬁu dieťaťa alebo avatar. Nakoniec ťuknite na Uložiť.

Spätná väzba
Budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte o váš názor a skúsenosti s používaním aplikácie ESET Parental Control.
Aplikáciu môžete ohodnotiť na portáli Google Play alebo nám môžete cez e-mail poslať formulár s vaším
hodnotením po ťuknutí na možnosť Spätná väzba v hlavnom menu
správu nám tiež môžete poslať na adresu parental@eset.com.

aplikácie ESET Parental Control. E-mailovú

Technická podpora
Špecialisti z tímu technickej podpory spoločnosti ESET vám poskytnú pomoc pri riešení akýchkoľvek
administratívnych či technických problémov týkajúcich sa aplikácie ESET Parental Control alebo iných produktov
vyvinutých spoločnosťou ESET.
Technickú podporu môžete kontaktovať priamo z vášho zariadenia. Otvorte aplikáciu ESET Parental Control a v
hlavnom menu
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zvoľte možnosť Technická podpora > Nahlásiť problém.

ESET Parental Control poskytuje pokročilú úroveň zápisu do protokolov, ktorá pomáha diagnostikovať prípadné
technické problémy. Podrobný protokol aplikácie pošlete spoločnosti ESET, ak máte označenú voľbu Odoslať
protokol aplikácie (predvolene označené). Formulár odošlete možnosťou Odoslať. Špecialista technickej podpory
spoločnosti ESET vás bude kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú ste zadali vo formulári.

Aplikáciu nemožno otvoriť alebo neodpovedá
Ak váš ESET Parental Control neodpovedá alebo nie je možné ho otvoriť, môžete odoslať
požiadavku na technickú podporu spoločnosti ESET. Prejdite na Nastavenia -> Aplikácie ->
Parental Control -> Úložisko -> Spravovať úložisko. Kliknite na Technická podpora a
vyplňte všetky požadované polia.

Zmeny v službách týkajúcich sa hovorov a SMS
správ
Od 9. januára 2019 je zo strany Google Play obmedzené používanie povolení pre prístup k SMS správam a
hovorom. Tieto povolenia sú nevyhnutné pre niektoré funkcie v rámci aplikácie ESET Parental Control, z dôvodu
spomenutých obmedzení preto viac nie sú v produkte ESET Parental Control dostupné nasledujúce funkcie:

• Rodičovské správy
• Tlačidlo SOS

Ako získať späť funkcie využívajúce SMS
Tieto funkcie môžete získať späť stiahnutím a nainštalovaním aplikácie ESET SMS Tool na
zariadenie vášho dieťaťa. Funkcie využívajúce SMS služby budú však stále nedostupné na
zariadení rodiča.
Podrobné inštrukcie nájdete v dokumentácii alebo v článku Databázy znalostí.

Nastavenia
• Všeobecné – prejdite na kapitolu Všeobecné nastavenia.
• Upozornenia – prejdite na kapitolu Upozornenia.
• Požiadavky – prejdite na kapitolu Požiadavky.
• Špeciálne ponuky – toto nastavenie je predvolene vypnuté. Túto možnosť aktivujte, ak chcete dostávať
špeciálne ponuky od spoločnosti ESET.
• Jazyk – aplikácia ESET Parental Control je predvolene nainštalovaná v jazyku, ktorý je na vašom zariadení
nastavený ako systémový jazyk (v nastaveniach operačného systému Android v časti Jazyk a klávesnica). Ak
chcete zmeniť jazyk používateľského rozhrania aplikácie ESET Parental Control, ťuknite v nastaveniach na
položku Jazyk a zvoľte požadovaný jazyk.
• Odinštalovať – týmto spustíte sprievodcu odinštaláciou, ktorý odstráni ESET Parental Control z daného
zariadenia.
Všeobecné
• Obnoviť rodičovský PIN kód – 4-číselný PIN kód chráni nastavenia aplikácie na zariadení dieťaťa pred
neoprávnenými zmenami. Taktiež deťom bráni odinštalovať aplikáciu ESET Parental Control zo zariadenia.
• Vyžadovať PIN (dostupné iba na zariadení rodiča) – ak je táto možnosť povolená, na prístup k aplikácii
rodičovskej kontroly a odpovedanie na požiadavky dieťaťa je potrebné zadať rodičovský PIN. Povolenie tejto
možnosti zabráni dieťaťu použiť zariadenie rodiča a obísť rodičovské nastavenia.
• Telefónne čísla rodičov – rodičovské správy môžu byť poslané iba z telefónnych čísel uložených v tomto
zozname.
• Tlačidlo SOS – ak je táto možnosť povolená, na telefónne čísla rodičov zadeﬁnované v aplikácii môžu
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byť zo zariadenia dieťaťa zasielané núdzové SOS správy. SOS správa obsahuje informácie o polohe zariadenia
dieťaťa z okamihu odoslania núdzovej správy. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v tomto článku Databázy
znalostí spoločnosti ESET.
• Rodičovské správy – ak je táto možnosť povolená, rodičia môžu na zariadenie dieťaťa poslať textovú SMS
správu, na základe ktorej aplikácia:
oUzamkne obrazovku, až pokým si dieťa správu neprečíta.
oZistí polohu zariadenia dieťaťa, ktoré nemá pripojenie na internet, a rodičovi zašle SMS správu s odkazom
na mapu a polohu zariadenia na nej. Ak chcete zo zariadenia dieťaťa vyžiadať informáciu o polohe, pošlite
na zariadenie vášho dieťaťa SMS správu, ktorej text začína otáznikom (?). Následne dostanete SMS správu
obsahujúcu URL adresu, prostredníctvom ktorej si môžete zobraziť polohu vášho dieťaťa na mape.
Rodičovské správy musia byť odoslané z telefónneho čísla uloženého v zozname Telefónne čísla rodičov.

• Zamknúť zariadenie správou – pomocou tohto nastavenia môžete zadeﬁnovať, či zariadenie dieťaťa
zamknú všetky Rodičovské správy alebo len tie, ktoré začínajú výkričníkom (!).
• Posielať reporty – podrobný sumár aktivity vášho dieťaťa si môžete nechať posielať prostredníctvom emailu.
• Frekvencia – nastavte, ako často chcete na e-mail dostávať reporty o aktivite vášho dieťaťa.
• Anonymné štatistiky o používaní aplikácie – ak je táto možnosť povolená, do spoločnosti ESET sa budú
odosielať anonymné informácie o ESET Parental Control (informácie o výkone a štatistické dáta o fungovaní
aplikácie), ktoré nám pomôžu ďalej vylepšovať našu aplikáciu a služby.
• Správy o zlyhaní – do spoločnosti ESET sa budú odosielať správy o zlyhaní, nesprávnom fungovaní a
chybách aplikácie, ktoré nám umožnia aplikáciu vylepšiť.
• Začiatok týždňa – zvoľte, či týždeň vo vašom regióne začína v pondelok alebo v nedeľu. Táto voľba
ovplyvní vzhľad kalendára pri nastavovaní Časových limitov.

Funkcie využívajúce SMS
Aby ste v produkte ESET Parental Control mali k dispozícii funkcie, ktoré využívajú SMS služby, je
potrebné nainštalovať aplikáciu ESET SMS Tool na zariadenie vášho dieťaťa. Funkcie využívajúce
SMS služby budú však stále nedostupné na zariadení rodiča.
Viac informácií nájdete v dokumentácii pre ESET SMS Tool alebo v článku Databázy znalostí.
Upozornenia
V tejto sekcii môžete nastaviť, ktoré akcie vykonané na zariadení dieťaťa spustia upozornenia na vašom zariadení.
Všetky upozornenia sú predvolene posielané na vaše zariadenie aj na váš e-mail. Ak zrušíte označenie možnosti
Upozornenie e-mailom, upozornenia budú zobrazované iba na hlavnej obrazovke aplikácie ESET Parental Control
nainštalovanej na vašom zariadení a na portáli Parental Control.
Upozornenia môžete dostávať pri nasledujúcich situáciách:

• návštevy nevhodných webových stránok,
• používanie nevhodných aplikácií,
• prekročenie limitu na používanie časovo obmedzených aplikácií,
• žiadna aktivita zo zariadenia dieťaťa počas určitého počtu dní,
• dostupnosť novej verzie ESET Parental Control,
• nainštalovanie novej aplikácie na zariadení dieťaťa,
• neoptimálne nastavenie zariadenia pre aplikáciu ESET Parental Control,
• zadanie nesprávneho rodičovského PIN kódu na zariadení dieťaťa – na základe tohto nastavenia vás
aplikácia upozorní, že sa dieťa pokúša uhádnuť váš rodičovský PIN kód.
Požiadavky
ESET Parental Control vám umožňuje nastaviť, ktoré druhy požiadaviek vám môže dieťa zo svojho zariadenia
posielať. Ak povolíte dieťaťu odosielať požiadavky, dostanete upozornenie cez rodičovskú aplikáciu na vašom
zariadení vždy, keď dieťa odošle svoju požiadavku. Môžete si zapnúť aj možnosť Upozornenie e-mailom, aby ste
dostávali aj upozornenia na vašu e-mailovú adresu.
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Na základe predvoleného nastavenia vás môže dieťa cez aplikáciu požiadať o nasledovné:

• prístup k blokovanej webovej stránke,
• odblokovanie blokovanej aplikácie,
• navýšenie denného limitu pre časovo obmedzené aplikácie,
• povolenie časovo obmedzených aplikácií cez zakázané hodiny.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov
Zapojením sa do Programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov poskytnete spoločnosti ESET anonymné informácie
týkajúce sa používania našich produktov. Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov nájdete v Zásadách ochrany
osobných údajov.
Váš súhlas
Zapojenie sa do tohto programu je dobrovoľné a je založené na vašom súhlase. Ak sa rozhodnete zapojiť sa do
programu, vaša účasť bude pasívna, čo znamená, že nebudete musieť robiť žiadne ďalšie kroky. Svoj súhlas
môžete kedykoľvek zrušiť zmenou nastavení produktu. Po zrušení vášho súhlasu nebudeme môcť ďalej
spracovávať vaše anonymné údaje.
Aké typy informácií zbierame?

Údaje o používaní produktu
Tieto informácie nám umožňujú získať podrobnejší prehľad o tom, ako naši zákazníci používajú naše produkty.
Vďaka tomu dokážeme napríklad zistiť, ktoré funkcie sú používané najčastejšie, ktoré nastavenia používatelia
upravujú alebo koľko času používatelia strávia používaním konkrétneho produktu.

Údaje o zariadeniach
Tieto informácie zozbieravame s cieľom lepšie porozumieť, kde a na akých zariadeniach sa naše produkty
používajú. Medzi typické príklady patrí model zariadenia, krajina, verzia a názov operačného systému.

Diagnostické údaje pre riešenie problémov
Ide o informácie týkajúce sa problémov a chýb, ku ktorým došlo počas používania našich produktov. Môžeme
napríklad zistiť, aký problém sa presne vyskytol a aké kroky k nemu viedli.

Prečo tieto informácie zbierame?
Vďaka týmto anonymným informáciám pre vás môžeme naše produkty neustále zlepšovať. Pomáha nám to
zabezpečovať, aby boli naše produkty čo najviac relevantné, ľahko použiteľné a bezchybné.

Kto spravuje tieto informácie?
Spoločnosť ESET, spol. s r. o. je jediným správcom údajov zhromaždených v rámci tohto programu. Žiadne z týchto
informácií nebudú poskytnuté tretím stranám.

Licenčná zmluva koncového používateľa
DÔLEŽITÉ: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené
podmienky používania produktu. STIAHNUTÍM, INŠTALÁCIOU, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU
VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI.
Licenčná zmluva koncového používateľa vzťahujúca sa na softvér.
Podľa podmienok tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa vzťahujúcej sa na softvér (ďalej len „zmluva“)
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uzatvorenej medzi spoločnosťou ESET, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3586/B, IČO: 31 333
535 (ďalej len „ESET“ alebo „poskytovateľ“) a vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „vy“ alebo
„koncový používateľ“) máte právo na používanie softvéru uvedeného v článku 1 tejto zmluvy. Softvér uvedený v
článku 1 tejto zmluvy môže byť v súlade s nižšie uvedenými zmluvnými podmienkami uložený na dátovom médiu,
odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov poskytovateľa alebo získaný z iných
zdrojov.
TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE ZMLUVA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva
vlastníkom kópie softvéru a prípadného fyzického média, na ktorom sa softvér dodáva v obchodnom balení, ako aj
všetkých kópii softvéru, na ktoré má koncový používateľ právo podľa tejto zmluvy.
Kliknutím na možnosť „Súhlasím“ alebo na iné tlačidlo na potvrdenie súhlasu pri inštalácii, sťahovaní, kopírovaní
alebo používaní Softvéru, alebo nainštalovaním Softvéru z príslušného obchodu s aplikáciami súhlasíte so
zmluvnými podmienkami tejto Dohody. Ak s niektorými podmienkami a požiadavkami tejto Dohody nesúhlasíte,
bezodkladným kliknutím na možnosť „Nesúhlasím“ alebo na iné zodpovedajúce tlačidlo zrušte inštaláciu alebo
sťahovanie, prípadne zničte alebo vráťte Softvér, inštalačné médium, priloženú dokumentáciu a potvrdenie o
platbe späť Poskytovateľovi alebo v obchode, kde ste Softvér získali.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SVOJÍM POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU POTVRDZUJETE, ŽE STE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTALI,
ROZUMIETE JEJ A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÍ JEJ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI.
1. Softvér. Výrazom „Softvér“ sa v tejto Dohode označuje: (i) počítačový program priložený k tejto Dohode a všetky
jeho súčasti; ii) celý obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, e-mailov a ich všetkých prípadných príloh alebo iných
médií, ku ktorým je priložená táto zmluva, vrátane softvéru dodaného vo forme objektového kódu na dátovom
nosiči, elektronickou poštou alebo stiahnutého cez internet, iii) so softvérom súvisiace vysvetľujúce písomné
materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis softvéru, jeho špeciﬁkáciu, popis vlastností, popis
ovládania, popis operačného prostredia, v ktorom sa softvér používa, pokyny na použitie alebo inštaláciu softvéru
alebo akýkoľvek popis správneho používania softvéru (ďalej len „dokumentácia“), iv) kópie softvéru, opravy
prípadných chýb softvéru, dodatky k softvéru, rozšírenia softvéru, modiﬁkované verzie softvéru a aktualizácie
súčastí softvéru, ak sú dodané, na ktoré vám poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle článku 3. tejto zmluvy. Softvér
sa dodáva výlučne vo forme spustiteľného objektového kódu.
2. Inštalácia. Softvér dodaný na dátovom nosiči, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo
serverov poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov vyžaduje inštaláciu. Softvér musíte nainštalovať do správne
nakonﬁgurovaného počítača spĺňajúceho minimálne požiadavky uvedené v dokumentácii. Počítač znamená
viacúčelové zariadenie pozostávajúce z hardvéru a softvéru, ktoré umožňuje prijímať informácie v konkrétnej
forme a spúšťať postupnosti operácií v súlade s vopred určenou, ale premenlivou množinou procedurálnych
pokynov (počítačový program) vrátane, nie však výhradne, mobilného zariadenia (ďalej len „počítač“ alebo
„zariadenie“). Spôsob inštalácie je popísaný v dokumentácii. V počítači, do ktorého softvér inštalujete, nesmú byť
nainštalované žiadne počítačové programy alebo hardvér, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť softvér.
3. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s podmienkami tejto zmluvy a dodržiavate všetky jej zmluvné
podmienky, poskytovateľ vám udeľuje nasledujúce práva (ďalej len „licencia“):
a) Inštalácia a používanie. Máte nevýhradné a neprevediteľné právo inštalovať softvér na pevný disk počítača
alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie softvéru do pamäte
počítačového systému, a na implementovanie, ukladanie a zobrazovanie softvéru.
b) Stanovenie počtu licencií. Právo na používanie Softvéru sa viaže na priradenie licencie k jedinečnému účtu
My.eset.com („Účet MEC“) Koncového používateľa. Jednu licenciu nesmiete priradiť k viacerým Účtom MEC naraz.
Koncový používateľ s prístupom k Účtu MEC môže vytvárať proﬁly na správu používateľov s jedným alebo
viacerými zariadeniami. Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo obmedziť počet proﬁlov a zariadení používaných
Koncovým používateľom. Na používanie Účtu MEC sa vzťahujú konkrétne podmienky, ktoré sú dostupné online.
Akékoľvek informácie a údaje poskytnuté Koncovým používateľom v Účte MEC pri používaní Softvéru sa môžu
používať výlučne v súlade s touto Dohodou.
c) Trvanie licencie. Vaše právo používať softvér je časovo obmedzené.

18

d) Licencia je určená výlučne na domáce a rodinné používanie v súkromnom alebo nekomerčnom prostredí.
e) Softvér OEM. Softvér OEM je obmedzený len na počítač, s ktorým bol získaný. Nesmie sa preniesť do iného
počítača.
f) Verzia NFR a skúšobná verzia softvéru. Na softvér označený ako „Not-for-resale“, NFR alebo skúšobná verzia sa
nevzťahujú platby a takýto softvér sa smie používať len na predvádzanie alebo vyskúšanie funkcií softvéru.
g) Skončenie platnosti licencie. Platnosť licencie sa skončí automaticky na konci obdobia, na ktoré bola udelená. Ak
nedodržiavate akékoľvek ustanovenie zmluvy, poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez toho, že by boli
dotknuté akékoľvek nároky alebo opravné prostriedky, ktoré má poskytovateľ k dispozícii v takýchto prípadoch. V
prípade zrušenia licencie musíte softvér a všetky záložné kópie okamžite odstrániť, zničiť alebo na svoje náklady
vrátiť spoločnosti ESET alebo na miesto, kde ste softvér získali. Po skončení platnosti licencie má poskytovateľ
nárok aj na zrušenie nároku koncového používateľa na používanie funkcií softvéru, ktoré vyžadujú pripojenie k
serverom poskytovateľa alebo serverom tretích strán.
4. FUNKCIE SO ZHROMAŽĎOVANÍM ÚDAJOV A POŽIADAVKY NA ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV CEZ INTERNET. Softvér
na správne fungovanie vyžaduje pripojenie na internet a musí sa v pravidelných intervaloch pripájať na servery
Poskytovateľa alebo servery tretích strán. Takisto vyžaduje zhromažďovanie príslušných údajov v súlade so
zásadami ochrany osobných údajov. Softvér neumožňuje prístup na internet ani k inej mobilnej komunikačnej
službe alebo sieti („Internet“). Takýto prístup vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy medzi miestnym
poskytovateľom mobilnej komunikačnej siete alebo služby a Koncovým používateľom. Pripojenie na internet a
zhromažďovanie údajov je nevyhnutné pre tieto funkcie Softvéru:
a) Aktualizácie softvéru. Poskytovateľ môže príležitostne vydať aktualizácie softvéru (ďalej len „aktualizácie“),
poskytovanie aktualizácií však nie je jeho povinnosťou. Táto funkcia je pri štandardnom nastavení softvéru
zapnutá, preto sa aktualizácie inštalujú automaticky, okrem prípadov, kedy koncový používateľ automatickú
inštaláciu aktualizácií zakázal. Na účely poskytovania aktualizácii sa vyžaduje overenie pravosti Licencie vrátane
informácií o počítači alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný v súlade so zásadami ochrany osobných
údajov.
b) Filtrovanie, kategorizácia a poloha. Softvér obsahuje funkcie, ktoré Koncovému používateľovi umožňujú
kontrolovať prístup spravovaných používateľov alebo zariadení k určitým skupinám webových stránok alebo
mobilných aplikácií, nastaveniam, funkciám na správu času používania zariadení a funkciám na zistenie polohy. Na
povolenie týchto funkcií je potrebné, aby sa Poskytovateľovi odosielali rôzne informácie, ktoré môžu okrem iného
zahŕňať informácie o navštívených webových stránkach, polohách a mobilných aplikáciách, ako aj informácie o
počítači vrátane operácií a funkciách Softvéru (ďalej označované ako „Informácie“). Tieto informácie môžu
obsahovať údaje (vrátane náhodne alebo neúmyselne získaných osobných údajov) o Koncovom používateľovi alebo
iných spravovaných používateľoch, informácie o počítači, operačnom systéme a nainštalovaných aplikáciách, a
informácie o súboroch v počítači, v ktorom je nainštalovaný Softvér. Poskytovateľ vykoná primerané opatrenia na
zachovanie dôvernosti prijatých Informácií. Súhlasíte s odosielaním Informácií Poskytovateľovi a v súlade s
relevantnými právnymi predpismi zároveň Poskytovateľovi udeľujete povolenie potrebné na spracovanie získaných
Informácií. Tieto funkcie sa môžu používať výlučne so zariadeniami spravovaných používateľov, ku ktorým má
Koncový používateľ legitímny prístup. Akékoľvek nezákonné použitie bude nahlásené príslušnému orgánu.
Poskytovateľ bude v prípade zneužitia postupovať v súlade s príslušnými zákonmi a bude pomáhať orgánom
činným v trestnom konaní. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť za ochranu hesla na
prístup k Účtu MEC, a súhlasíte s tým, že heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Koncový používateľ je
zodpovedný za všetky činnosti súvisiace s používaním funkcií Softvéru a Účtu MEC bez ohľadu na to, či sú
oprávnené. Ak dôjde k neoprávnenému použitiu Účtu MEC, okamžite informujte Poskytovateľa. Beriete na vedomie
a súhlasíte s tým, že vás Poskytovateľ môže kontaktovať prostredníctvom Účtu MEC a hlásení v Softvéri, čo môže
okrem iného zahŕňať e-maily s prehľadmi a upozornenia, ktoré si môžete prispôsobiť. Poskytovateľ môže
zhromažďovať a spracúvať Informácie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi
predpismi.
c) Kódy. Spoločnosť ESET môže na základe vlastného uváženia vytvoriť a poskytnúť kód odporúčania alebo iný kód
na propagačné alebo marketingové účely (ďalej len „kód“). Uplatnením kódu môžete v súlade s touto zmluvou
predĺžiť licenčné obdobie. Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo kód kedykoľvek zakázať v prípade jeho získania
alebo použitia spôsobom, ktorý nie je v súlade s touto zmluvou, alebo v prípade opodstatneného presvedčenia, že
došlo k chybe, podvodu alebo nezákonnej činnosti. Máte povinnosť dodržiavať tieto obmedzenia:
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i. Kód nesmiete uplatniť viac ako jedenkrát.
ii. Kód nesmiete predať, prenajať ani zapožičať a nesmiete ho používať na poskytovanie komerčných služieb.
iii. Súhlasíte s tým, že spoločnosť ESET môže poskytovanie alebo používanie kódu kedykoľvek zakázať, pričom vo
vzťahu k vám nebude mať žiadnu zodpovednosť.
iv. Súhlasíte s tým, že kód nemožno zameniť za hotovosť ani žiadnu inú náhradu.
v. Súhlasíte s tým, že na kód alebo jeho použitie sa môžu vzťahovať osobitné podmienky poskytnuté spoločnosťou
ESET pre konkrétnu kampaň odporúčania, propagačnú alebo marketingovú kampaň.
NA ÚČELY TEJTO DOHODY JE POTREBNÉ ZHROMAŽĎOVAŤ, SPRACÚVAŤ A UKLADAŤ ÚDAJE, KTORÉ
POSKYTOVATEĽOVI UMOŽŇUJÚ VAŠU IDENTIFIKÁCIU V SÚLADE SO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.
TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POSKYTOVATEĽ VYUŽITÍM VLASTNÝCH PROSTRIEDKOV KONTROLUJE, ČI SOFTVÉR
POUŽÍVATE V SÚLADE S USTANOVENIAMI TEJTO DOHODY. TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NA ÚČELY TEJTO
DOHODY JE POTREBNÉ PRENÁŠAŤ VAŠE ÚDAJE POČAS KOMUNIKÁCIE MEDZI SOFTVÉROM A POČÍTAČOVÝMI
SYSTÉMAMI POSKYTOVATEĽA ALEBO POČÍTAČOVÝMI SYSTÉMAMI JEHO OBCHODNÝCH PARTNEROV V RÁMCI
DISTRIBUČNEJ A PODPORNEJ SIETE POSKYTOVATEĽA NA ZABEZPEČENIE FUNGOVANIA SOFTVÉRU, NA AUTORIZÁCIU
POUŽÍVANIA SOFTVÉRU A NA OCHRANU PRÁV POSKYTOVATEĽA. PO UZAVRETÍ TEJTO DOHODY JE POSKYTOVATEĽ
ALEBO ĽUBOVOĽNÝ JEHO OBCHODNÝ PARTNER V RÁMCI DISTRIBUČNEJ A PODPORNEJ SIETE POSKYTOVATEĽA
OPRÁVNENÝ NA ÚČELY FAKTURÁCIE, PLNENIA TEJTO DOHODY A PRENOSU OZNÁMENÍ DO VÁŠHO POČÍTAČA V
NEVYHNUTNOM ROZSAHU PRENÁŠAŤ, SPRACOVÁVAŤ A UCHOVÁVAŤ DÔLEŽITÉ ÚDAJE, KTORÉ VÁS UMOŽNIA
IDENTIFIKOVAŤ. TÝMTO SÚHLASÍTE S PRIJÍMANÍM OZNÁMENÍ A SPRÁV, KTORÉ MÔŽU OKREM INÉHO ZAHŔŇAŤ
MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE.
PODROBNÉ INFORMÁCIE O OCHRANE SÚKROMIA, OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A VAŠICH PRÁVACH AKO
DOTKNUTEJ OSOBY SÚ UVEDENÉ V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOSTUPNÝCH NA WEBOVÝCH
STRÁNKACH POSKYTOVATEĽA A PRÍSTUPNÝCH PRIAMO POČAS PROCESU INŠTALÁCIE. PRÍSTUP K NIM MÔŽETE
ZÍSKAŤ AJ V POMOCNÍKOVI SOFTVÉRU.
5. Výkon práv koncového používateľa. Práva koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo
prostredníctvom svojich zamestnancov. Softvér môžete používať výlučne na zabezpečenie svojej činnosti a na
ochranu iba tých počítačových systémov, na ktoré ste získali licenciu.
6. Obmedzenie práv. Softvér nesmiete kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti ani vytvárať od softvéru odvodené
diela. Pri používaní softvéru máte povinnosť dodržiavať nasledovné obmedzenia:
a) Môžete si vytvoriť jednu kópiu softvéru na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako archívnu záložnú kópiu,
za predpokladu, že vaša archívna záložná kópia sa nebude inštalovať ani používať v inom počítači. Vytvorenie
akejkoľvek ďalšej kópie softvéru je porušením tejto zmluvy.
b) Nesmiete používať, upravovať, prekladať ani reprodukovať softvér, ani prevádzať práva na používanie softvéru
alebo kópie softvéru inak, ako je uvedené v tejto zmluve.
c) Softvér nesmiete predať, sublicencovať, prenajať ani zapožičať a nesmiete ho používať na poskytovanie
komerčných služieb.
d) Softvér nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu ani sa iným spôsobom
pokúsiť získať zdrojový kód softvéru, s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané
zákonom.
e) Súhlasíte s tým, že softvér budete používať len spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými príslušnými zákonmi v
právnom systéme, v ktorom softvér používate, vrátane, nie však výhradne, príslušných obmedzení týkajúcich sa
autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva.
f) Súhlasíte s tým, že softvér a jeho funkcie budete používať iba takým spôsobom, ktorý žiadnym spôsobom
neobmedzí prístup ostatných koncových používateľov k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť
rozsah služieb poskytovaných jednotlivým koncovým používateľom, aby umožnil používať služby čo najvyššiemu
možnému počtu koncových používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže tiež znamenať úplné ukončenie
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možnosti používať všetky funkcie softvéru a odstránenie údajov a informácií súvisiacich s konkrétnou funkciou
softvéru zo serverov poskytovateľa alebo serverov tretej strany.
7. Autorské práva. Softvér a všetky práva vrátane, nie však výhradne, vlastníckych práv a práv duševného
vlastníctva k nemu sú vlastníctvom spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Sú chránené
ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa softvér
používa. Štruktúra, organizácia a kód softvéru sú hodnotnými obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami
spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Softvér nesmiete kopírovať, s výnimkou uvedenou v článku 6
písmeno a). Akékoľvek kópie, ktoré smiete vytvoriť podľa tejto zmluvy, musia obsahovať rovnaké upozornenia na
autorské a vlastnícke práva, aké sú uvedené na softvéri. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy
budete spätne analyzovať a dekompilovať softvér, prevádzať ho do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom
pokúsite získať jeho zdrojový kód, týmto súhlasíte s tým, že všetky takto získané informácie sa budú automaticky a
neodvolateľne považovať za prevedené na poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu poskytovateľom od
okamihu ich vzniku bez ohľadu na práva poskytovateľa týkajúce sa porušenia tejto zmluvy.
8. Výhrada práv. Všetky práva na softvér okrem práv, ktoré vám ako koncovému používateľovi softvéru boli
výslovne udelené v tejto zmluve, si poskytovateľ vyhradzuje pre seba.
9. Viaceré jazykové verzie, verzie pre viac operačných systémov, viaceré kópie. V prípade ak softvér podporuje
viaceré platformy alebo jazyky, alebo ak ste získali viac kópií softvéru, môžete softvér používať len v takom počte
počítačových systémov a v takých verziách, na ktoré ste získali licenciu. Verzie alebo kópie softvéru, ktoré
nepoužívate, nesmiete predať, prenajať, sublicencovať, zapožičať ani previesť na iné osoby.
10. Začiatok a ukončenie zmluvy. Táto zmluva je účinná odo dňa, kedy ste vyjadrili súhlas s jej podmienkami.
Zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že natrvalo odinštalujete, zničíte a na vlastné náklady vrátite softvér,
všetky záložné kópie a všetky súvisiace materiály, ktoré ste získali od poskytovateľa alebo jeho obchodných
partnerov. Bez ohľadu na spôsob ukončenia tejto zmluvy, ustanovenia jej článkov 7, 8, 11, 13, 20 a 22 zostávajú v
platnosti bez časového obmedzenia.
11. VYHLÁSENIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SOFTVÉR JE
POSKYTOVANÝ „TAK AKO JE“ BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V
MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE DOVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. POSKYTOVATEĽ, JEHO
POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ČI PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE
VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI
ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ
PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANI INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ZO STRANY
POSKYTOVATEĽA ANI ŽIADNEJ ĎALŠEJ STRANY, ŽE FUNKCIE, KTORÉ SOFTVÉR OBSAHUJE, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠIM
POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ
ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU NA DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A ZA
INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSLEDKY, KTORÉ SO SOFTVÉROM DOSIAHNETE.
12. Žiadne ďalšie záväzky. Táto zmluva nezakladá na strane poskytovateľa a jeho poskytovateľov licencií okrem
záväzkov konkrétne uvedených v tejto zmluve žiadne iné záväzky.
13. OBMEDZENIE RUČENIA. V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE DOVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDE
POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA
AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, PRÍJEM ALEBO PREDAJ ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO ZA NÁKLADY
VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ UJMU,
ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK
ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBANLIVOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI,
ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, A
TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI UPOVEDOMENÍ O MOŽNOSTI
TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ KRAJINY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE
ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE V TAKÝCHTO PRÍPADOCH
ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ ČI PRIDRUŽENÝCH
SPOLOČNOSTÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.
14. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie
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spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.
15. Technická podpora. Technickú podporu poskytuje spoločnosť ESET alebo ňou poverené tretie strany na základe
vlastného uváženia bez akýchkoľvek záruk alebo prehlásení. Koncový používateľ je povinný pred poskytnutím
technickej podpory zálohovať všetky jeho existujúce údaje, softvér a programové vybavenie. Spoločnosť ESET
a/alebo ňou poverená tretia strana nepreberajú zodpovednosť za poškodenie alebo stratu údajov, majetku,
softvéru alebo hardvéru ani ušlý zisk pri poskytovaní technickej podpory. Spoločnosť ESET a/alebo ňou poverená
tretia strana si vyhradzuje právo na rozhodnutie, že riešený problém presahuje rozsah technickej podpory. ESET si
vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie technickej podpory na základe vlastného
uváženia. Informácie o Licencii, informácie a ďalšie údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov sa môžu
vyžadovať na účely poskytovania technickej pomoci.
16. Prevod licencie. Softvér môžete preniesť z jedného počítačového systému do iného počítačového systému,
pokiaľ to nie je v rozpore s podmienkami zmluvy. Pokiaľ to nie je v rozpore s podmienkami zmluvy, koncový
používateľ môže natrvalo previesť licenciu a všetky práva z tejto zmluvy na iného koncového používateľa iba so
súhlasom poskytovateľa za podmienky, že i) pôvodný koncový používateľ si neponechá žiadnu kópiu softvéru, ii)
prevod práv musí byť priamy, teda z pôvodného koncového používateľa na nového koncového používateľa, iii)
nový koncový používateľ musí prebrať všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto zmluvy pôvodný koncový
používateľ a iv) pôvodný koncový používateľ musí odovzdať novému koncovému používateľovi dokumentáciu
umožňujúcu overenie pravosti softvéru ako je uvedené v článku 17.
17. Overenie pravosti softvéru. Koncový používateľ musí preukázať právo na používanie softvéru jedným z týchto
spôsobov: i) prostredníctvom osvedčenia o licencii vydaného poskytovateľom alebo treťou stranou určenou
poskytovateľom, ii) prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy, ak takáto zmluva bola uzavretá, iii) predložením emailu odoslaného poskytovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o licencii (meno používateľa a heslo). Informácie o
Licencii a identiﬁkačné údaje Koncového používateľa v súlade so zásadami ochrany osobných údajov sa môžu
vyžadovať na účely overenia pravosti Softvéru.
18. NFR a skúšobná verzia. Softvér dodaný ako NFR alebo skúšobná verzia môžete použiť výhradne na overenie a
testovanie vlastností softvéru. NFR softvér môžete tiež použiť na predvádzacie účely.
19. Poskytovanie licencií verejným orgánom a vláde USA. Softvér sa poskytuje verejným orgánom vrátane vlády
USA s licenčnými právami a obmedzeniami popísanými v tejto zmluve.
20. Kontrola exportu a reexportu. Softvér, dokumentácia alebo ich súčasti vrátane informácii o softvéri a jeho
súčastiach podliehajú opatreniam o kontrole importu a exportu na základe právnych predpisov, ktoré môžu
vydávať vlády zodpovedné za ich vydanie podľa aplikovateľného práva, a to vrátane exportných obmedzení vládou
USA a obmedzení týkajúcich sa koncových používateľov, koncového používania a cieľovej lokality používania
vydaných vládou USA alebo inými vládami. Súhlasíte, že budete striktne dodržiavať všetky príslušné predpisy
týkajúce sa importu a exportu a beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za získanie všetkých povolení na
export, reexport, prevod alebo import softvéru.
21. Oznámenia. Všetky oznámenia, vrátený softvér a dokumentáciu je potrebné doručiť na adresu: ESET, spol. s
r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
22. Rozhodujúce právo. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Koncový
používateľ a poskytovateľ týmto súhlasia, že sa nepoužijú kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a
Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov. Výslovne súhlasíte, že za riešenie akýkoľvek sporov
alebo nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy voči poskytovateľovi alebo sporov a nárokov súvisiacich s používaním
softvéru je zodpovedný príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.
23. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné,
neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej
stanovených. Zmeny tejto zmluvy sú možné iba v písomnej forme, pričom za poskytovateľa musí takúto zmenu
podpísať štatutárny zástupca alebo iná osoba, ktorá má výslovnú právomoc takto konať na základe plnej moci.
Táto zmluva medzi vami a poskytovateľom predstavuje jedinú a úplnú zmluvu vzťahujúcu sa na softvér a plne
nahrádza akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie týkajúce sa
softvéru.
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Zásady ochrany osobných údajov
Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31 333 535, chce byť ako
kontrolór údajov (ďalej len "ESET" alebo "my" alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) pri
spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov transparentná. S týmto cieľom
zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným účelom je informovať našich zákazníkov
(ďalej len "koncový používateľ" alebo "vy" alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla)
o nasledujúcich témach:

• spracovanie osobných údajov,
• dôvernosť údajov,
• práva dotknutej osoby.
Spracovanie osobných údajov
Služby poskytované spoločnosťou ESET a realizované v rámci nášho produktu sa poskytujú za podmienok Licenčnej
zmluvy koncového používateľa (ďalej len „EULA“), niektoré z nich však môžu vyžadovať osobitnú pozornosť.
Chceme vám poskytnúť podrobnejšie informácie o zhromažďovaní údajov, ktoré súvisí s poskytovaním našich
služieb. Poskytujeme rôzne služby, ktoré sú opísané v zmluve EULA, ako aj v produktovej dokumentácii. Patria k
nim napríklad služby aktualizácie/inovácie, podpora atď. Nato, aby všetko fungovalo, ako má, musíme
zhromažďovať tieto informácie:

• Produkt obsahuje funkcie, ktoré koncovému používateľovi umožňujú ovládanie prístupu spravovaných
používateľov k istej skupine webových stránok a/alebo mobilných aplikácií, správu času a zisťovanie polohy. Na
zapnutie týchto funkcií odosiela aplikácia spoločnosti ESET informácie vrátane, nie však výhradne, informácií
o navštívených webových stránkach, umiestneniach, mobilných aplikáciách, informácií o počítači vrátane
informácií o operáciách a funkciách produktu. Informácie môžu obsahovať údaje o koncovom používateľovi alebo
iných spravovaných používateľoch (spravovaných používateľov môžete označiť menom, vekom alebo dokonca
fotkou, ak budete chcieť), informácie o počítači, operačnom systéme a nainštalovaných aplikáciách a súbory
z počítača, v ktorom je produkt nainštalovaný.

• Pre používanie produktu je potrebný účet na https://my.eset.com. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom
účtu https://my.eset.com, produktových správ alebo e-mailom so zostavami a/alebo upozorneniami, ktoré si
môžete sami prispôsobiť.

• Informácie o aktualizáciách a ďalšie štatistické informácie týkajúce sa procesu inštalácie a počítača vrátane
informácií o platforme, na ktorej je produkt nainštalovaný, a informácií o operáciách a funkčnosti našich
produktov, napríklad informácie o operačnom systéme, hardvéri, identiﬁkátoroch inštalácie, identiﬁkácii licencie,
IP adrese a nastaveniach konﬁgurácie produktu.

• Licenčné informácie, ako napríklad identiﬁkácia licencie, a osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko,
adresa a e-mailová adresa, sa vyžadujú na fakturačné účely, overenie pravosti licencie a poskytovanie našich
služieb.

• Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa môžu vyžadovať na poskytnutie
podpory. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako sú
napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a opis vášho
konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia služby podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie
ďalších informácií.
Dôvernosť údajov
ESET je spoločnosť, ktorá pôsobí na celom svete prostredníctvom pridružených subjektov alebo partnerov v rámci
svojej distribučnej siete, siete služieb a siete podpory. Informácie spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu na účely
výkonu zmluvy EULA, napríklad na poskytovanie služieb či podpory alebo fakturácie, prenášať medzi jednotlivými
pridruženými subjektmi. V závislosti od vašej polohy a služby, ktorú si vyberiete, sa od nás môže žiadať prenos
23

vašich údajov do krajiny, v ktorej neplatí príslušné rozhodnutie Európskej komisie. Aj v takom prípade podlieha
každý prenos informácií úprave vychádzajúcej z právnych predpisov o ochrane údajov a uskutočňuje sa iba v
prípade potreby. Bez výnimky musí byť zavedený buď mechanizmus štítu na ochranu osobných údajov, alebo
štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútropodnikové pravidlá či iné vhodné záruky.
Čo najviac sa snažíme zabrániť tomu, aby sa pri poskytovaní služieb podľa zmluvy EULA údaje uchovávali dlhšie,
než je naozaj potrebné. Obdobie uchovávania môže prekračovať platnosť vašej licencie, aby ste mali čas na jej
jednoduché a pohodlné obnovenie. Minimalizované a pseudonymizované štatistické a iné údaje sa môžu ďalej
spracúvať na štatistické účely.
Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá
zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a
odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich
práv a slobôd, sme však pripravení informovať dozorný orgán, ako aj dotknuté osoby. Ako dotknutá osoba máte
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Práva dotknutej osoby
Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov.
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

• právo požiadať spoločnosť ESET o prístup k svojim osobným údajom,
• právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo doplniť neúplné osobné údaje),
• právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,
• právo požiadať o zákaz spracovania svojich osobných údajov,
• právo namietať voči ich spracovaniu, ako aj
• právo na prenosnosť údajov.
Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na
adrese:
ESET, spol. s r. o.
Úradník na ochranu údajov
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovenská republika
dpo@eset.sk
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