Licenční podmínky pro užití aplikace Safety4Transfer
(dále jen „licenční podmínky“)

I.
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.

4.

5.

Obchodní společnost CNS a.s., IČ: 261 29 558, se sídlem Mělník, Nad Šafranicí 574, PSČ 276 01,
Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6233 (dále jen „Poskytovatel“) je vlastníkem software Safety4Transfer a tento software a
všechny jeho součástí jsou chráněny autorským právem.
Tyto licenční podmínky obchodní podmínky Poskytovatele upravují vzájemná práva a povinnosti
vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou, jejímž předmětem jsou podmínky užívání
software Safety4Transfer, uzavíranou mezi Poskytovatelem a jiným subjektem (dále jen
„Uživatel“) (dále jen „Licenční smlouva“). Tyto licenční podmínky se vztahují i na poskytování
služeb souvisejících s poskytováním Software, při údržbě a zajištění provozu Software.
Software Safety4Transfer se pro účely těchto licenčních podmínek rozumí software vyvinutý
Poskytovatelem, který slouží jako nástroj pro výměnu šifrovaných dat mezi dvěma a více
uživateli, který Poskytovatel poskytuje Uživateli k užití v rozsahu a za podmínek stanovených
v licenční smlouvě a těchto licenčních podmínkách (dále jen „Software“ nebo
„Safety4Transfer“). Součástí Software se pro potřeby těchto licenčních podmínek rozumí též
veškeré služby a funkce Software a veškerá dokumentace poskytována společně se Software
Uživateli. Software je po instalaci přístupný prostřednictvím přihlašovacích údajů generovaných
Poskytovatelem.
Práva k Software i všem jeho částem náleží Poskytovateli. Software je pod ochranou právních
předpisů České republiky chránících autorská práva a duševní vlastnictví, v jiných státech dle
právních předpisů s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních
dohod.
Tyto podmínky se vztahují rovněž na aktualizace Software. Uživatel Software tímto uděluje
souhlas s prováděním automatických aktualizací Software, a to formou stažení nejnovějších
verzí prostřednictvím již nainstalovaného Software.

II.
Licence
1.

2.

Poskytovatel uděluje na základě Licenční smlouvy Uživateli nevýhradní licenci k používání
Software po dobu stanovenou Poskytovatelem v závislosti na verzi Software včetně všech
prodloužení nebo obnovení Poskytovatelem stanovené doby, za předpokladu výslovného
souhlasu Uživatele s těmito licenčními podmínkami (dále jen „Licence“). Dobu, na kterou se
Licence uděluje, stanoví Poskytovatel pro jednotlivé verze Software. Licence je udělena i pro
Software po následných úpravách, aktualizacích a jiných změnách provedených Poskytovatelem.
Licence k Software je poskytována pro území všech států, vyjma území Spojených států
amerických.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uživateli je umožněno užívat Software výlučně pro vlastní potřeby Uživatele. Software bude
Uživateli poskytnut po stažení instalačního souboru z internetových stránek administrátora.
Uživatel nabývá licenci okamžikem uzavření Licenční smlouvy a/nebo vyjádřením souhlasu
s těmito Licenčními podmínkami, není-li v Licenční smlouvě stanoveno jinak. Licence k Software
je poskytována na dobu stanovenou Poskytovatelem pro jednotlivé verze Software, nejdéle však
po dobu trvání Licenční smlouvy. Po uplynutí doby, na kterou byla Licence poskytnuta a/nebo
po skončení Licenční smlouvy bude přístup k Software Uživateli zrušen a/nebo bez dalšího
prodloužen o dobu trvání Licence stanovené Poskytovatelem pro jednotlivé verze Software,
přičemž Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli úplatu podle článku V. těchto Licenčních
podmínek za takové prodloužení Licence.
Po dobu účinnosti Licenční smlouvy může dojít v důsledku aktualizace a/nebo změny provedené
Poskytovatelem ke změně některých částí a rozsahu používání Software. Změnu rozsahu
používání Software může Uživatel odmítnout. V případě nesouhlasu se změnou rozsahu
používání Software může Poskytovatel Licenční smlouvu jednostranně vypovědět. Rozsah užití
může být dále omezen technickými prostředky ochrany práv Poskytovatele.
Uživatel je oprávněn Software užít výlučně k účelu vyplývajícímu z Licenční smlouvy, těchto
licenčních podmínek a v souladu s účelem Software.
Uživatel není povinen Licenci využít.
Uživatel není oprávněn Licenci a/nebo její část zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, tzn.
Uživatel není oprávněn poskytovat podlicenci.
Uživatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z Licenční smlouvy postoupit třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jakkoli rozmnožovat
a rozšiřovat Software a/nebo jeho části.
Udělená Licence opravňuje Uživatele k užití Software na neomezeném počtu zařízení. Uživatel
je povinen zajistit dodržování těchto Licenčních podmínek všemi osobami, kterým umožní užití
Software prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

III.
Práva a povinnosti Uživatele
1.
2.

3.

4.

Uživatel je oprávněn užívat Software výlučně za účelem, pro který byl Software navržen a
Uživateli poskytnut.
Uživatel bere na vědomí, že Software je chráněn autorským právem a právem duševního
vlastnictví a zavazuje se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím
osobám umožnit neoprávněné užití Software.
Uživatel není oprávněn po celou dobu užívání Software tento Software jakkoli měnit Software.
V případě porušení tohoto ustanovení Uživatel v plném rozsahu odpovídá Poskytovateli a třetím
osobám za vzniklou újmu.
Uživatel není oprávněn provádět analýzu Software, převod ze zdrojového kódu, jakékoli jeho
úpravy či překlad a/nebo vytvářet z něj sekundární produkty. Dále Uživatel dále není oprávněn
zpřístupnit Software třetím osobám. V případě, že Uživatel poruší tuto povinnost a třetí osoba
způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje se Uživatel tuto škodu Poskytovateli nahradit.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Uživatel je oprávněn používat Software pouze na zařízeních k tomu způsobilých v neomezeném
počtu Poskytovatel není odpovědný za případné zneužití údajů a Software v případě, že Uživatel
zpřístupní svůj uživatelský účet třetím osobám.
Uživatel odpovídá v plném rozsahu za to, že zařízení, na kterých bude Software používán, jsou
technicky způsobilá pro Software a splňují minimální technické parametry stanovené
Poskytovatelem pro bezvadné fungování Software.
Uživatel se zavazuje v rámci užití Licence neumožnit přenos dat, údajů či informací, jejichž obsah
je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v zemi, v níž je Software využíván,
a/nebo je v rozporu s dobrými mravy. Uživatel se dále zavazuje v rámci užití Licence nešířit
informace, data či jiné údaje, které by mohly být způsobilé poškodit dobré jméno a/nebo
oprávněné zájmy Poskytovatele.
Uživatel nesmí v rámci užití Licence šířit počítačové viry, či jiný software, který je jakkoli způsobilý
poškodit Software a/nebo software a hardware používaný jinými Uživateli. Uživatel se dále
zavazuje nevyužívat při užívání Licence nástroje, programy nebo postupy, který by mohly mít
jakýkoli negativní vliv na provoz Software Poskytovatele nebo třetích osob, bezpečnost přenosu
dat a ostatních Uživatelů, či sítě internet.
Uživatel odpovídá za obsah přenášených informací.
Uživatel není oprávněn užívat Software v rozporu s těmito licenčními podmínkami a ujednáními
v Licenční smlouvě.

IV.
Práva a povinnosti Poskytovatele
1.

2.
3.
4.
5.

Poskytovatel je povinen předat Uživateli v dohodnuté lhůtě všechny podklady a materiály
nezbytné k řádnému užívání Licence. Povinnost Poskytovatele je splněna také zveřejněním
těchto podkladů a materiálů na webové stránce produktu – Software.
Poskytovatel je oprávněn uplatňovat nároky plynoucí z neoprávněného zásahu třetích osob do
autorských práv či jiných oprávněných zájmů Poskytovatele.
Poskytovatel je oprávněn poskytnout tutéž Licenci ve stejném, menším nebo i větším rozsahu
třetím osobám v neomezeném počtu.
Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání Uživatele ani za zneužití Software Uživatelem.
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, která vznikne Uživateli porušením těchto
licenčních podmínek a Licenční smlouvy.

V.
Cena a platební podmínky
1.

Licence k užití Software poskytuje Poskytovatel Uživateli za úplatu.
2. Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za užití Licence měsíční poplatek ve výši stanovené
aktuálním
ceníkem
Poskytovatele,
který
je
dostupný
na
http://www.safety4transfer.com/#cenik
3.
Částky uvedené v ceníku jsou uvedené bez příslušné sazby DPH. Sazba DPH bude ke všem
částkám připočtena ve výši dle platných právních předpisů.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v budoucnu změnit výši úplaty za poskytování Licence, přičemž
taková případná změna výše úplaty bude Uživateli oznámená elektronicky formou e-mailové
zprávy doručené na e-mailovou adresu určenou Uživatelem pro komunikaci s Poskytovatelem.
V případě, že Uživatel neakceptuje takto změněnou výši úplaty za poskytnutí Licence
v Poskytovatelem stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn odejmout Uživateli přístup
k Software a odstoupit od Licenční smlouvy. V případě změny výše úplaty za poskytnutí Licence
v průběhu sjednaného období, na které je platba určena, je platná výše úplaty ke dni vystavení
daňového dokladu na takové období.
Úplata za poskytnutí Licence k užití Software je splatná předem na sjednané období ve lhůtě
stanovené Poskytovatelem v závislosti na verzi Software. Poskytovatel vystaví Uživateli k úhradě
úplaty za poskytnutí Licence daňový doklad. V případě platby platební kartou prostřednictvím
internetu bude daňový doklad vystaven po připsání úplaty za poskytnutí Licence na bankovní
účet Poskytovatele.
Úplata za poskytnutí Licence je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet
Poskytovatele uvedený na vystaveném daňovém dokladu/ platební kartou s využitím platby
prostřednictvím internetu.
Při provádění platby je Uživatel povinen uvádět variabilní symbol uvedený na příslušném
daňovém dokladu.
Uživatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě.
V případě prodlení Uživatele s placením úplaty za poskytnutí Licence Poskytovateli se Uživatel
zavazuje uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení. V případě prodlení Uživatele s úhradou úplaty za poskytnutí Licence delší 30 dnů je
Poskytovatel oprávněn omezit přístup Uživatele k Software.

VI.
Upgrady a aktualizace
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Poskytovatel může bez zvláštního předchozího nebo následného svolení či souhlasu Uživatele
Software aktualizovat nebo nahradit kteroukoli jeho část. Při tom je možné, že příslušnou
aktualizovanou nebo nahrazovanou část nebude Uživatel moct užívat do doby, než bude
aktualizace nebo náhrada zcela instalována.
Na žití aktualizací a/nebo náhrad některých částí Software se vztahují tyto licenční podmínky.
Aktualizace Software mohou Software doplňovat, odebírat určité funkce a/nebo nástroje, příp.
mohou některé funkce a/nebo nástroje nahradit.
Obsah, funkční prvky a funkce aktualizací jsou zcela na uvážení Poskytovatele. Zařízení, na
kterém Uživatel používá Software, nemusí nabízet možnost odmítnutí nebo odložení aktualizací.
V případě, že Uživatel odmítne nebo z jakéhokoli jiného důvodu nenainstaluje aktualizaci
Software, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za nefunkčnost Software nebo jakékoli
problémy spojené s užitím Software.
Poskytovatel je oprávněn přestat poskytovat aktualizace pro kteroukoli z verzí Software, než je
nejaktuálnější verze.
Poskytovatel není povinen poskytovat aktualizace nebo náhrady jakékoli části Software.

VII.

Technická podpora a pomoc
1.

2.
3.
4.

5.

V souvislosti s použitím Software poskytuje Poskytovatel Uživateli také službu technické
podpory a odborné pomoci (dále jen „technická podpora“). Tyto služby mohou zahrnovat
konverzaci s pracovníkem odborné pomoci online a/nebo pomoc pracovníka odborné pomoci
prostřednictvím vzdáleného přístupu k zařízení. Způsob poskytování technické podpory závisí od
poskytované verze Software.
V průběhu poskytování technické podpory může Poskytovatel rozhodnout, že technický
problém přesahuje rozsah technické podpory.
Poskytovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout, přerušit nebo ukončit
poskytování technické podpory.
Technickou podporu není Poskytovatel povinen poskytovat v případech, kdy jejich poskytování
brání potíže na straně Uživatele a/nebo třetích osob. Poskytovatel nemusí poskytovat
technickou podporu zejména v případech výpadků dodávek elektrické energie, výpadků datové
sítě, jiných poruch způsobených třetími osobami nebo zásahů vyšší moci.
Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo
snížení kvality poskytovaných služeb. V souvislosti s tímto oprávněním může Poskytovatel
provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování provozních služeb za účelem
kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny Software nebo jiných
počítačových programů.

VIII.
Ochrana osobních údajů
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,
telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).
Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely vedení
evidence svých zákazníků, pro účely realizace práv a povinností z Licenční smlouvy a dále pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a dále že je
povinen je v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat.
Zpracováním Osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Osobní údaje Uživatele nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu
Uživatele předávány třetím osobám.
Uživatel souhlasí, aby jeho Osobní údaje byly v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti
poskytnuty orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii České republiky).
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se

9.

10.

11.

zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením
doručeným na adresu sídla Poskytovatele.
V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
a. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
b. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel
odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má
Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není
dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
přímo.
Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen
tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
Poskytovatele na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
Poskytovatelem na elektronickou adresu Uživatele.

IX.
Mlčenlivost
1.

2.

3.

4.
5.

Nedohodnou-li se Poskytovatel s Uživatelem písemně jinak, považují se za důvěrné všechny
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Poskytovatele.
Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je Software založen či
ostatní technické know-how Poskytovatele.
Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Uživatel nesmí bez
písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít ve svůj prospěch nebo prospěch
třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Poskytovatele. Uživatel se zavazuje zajistit
povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních
orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které
budou mít k Licenci přístup.
Poskytovatel nebude přistupovat k informacím, datům či údajům vloženým a/nebo přenášeným
Uživatelem prostřednictvím Software, není-li to nezbytné k zajištění chodu Software.
Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací podle předchozí věty. Toto
ujednání neplatí v případě potřeby odstranění vady či jiného problému spojeného s provozem či
funkcemi Software.
Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně
známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
Ustanovení těchto Licenčních podmínek ohledně mlčenlivosti nejsou dotčena ukončením
platnosti či účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a povinnost zachovávat
mlčenlivost trvá i nadále, až do doby, než se předmětné informace stanou veřejně známými.

X.
Výpověď Licenční smlouvy
1.

2.

3.

Poskytovatel je oprávněn Licenční smlouvu vypovědět, zejména v případě, kdy Uživatel porušil
povinnosti stanovené těmito Licenčními podmínkami, Poskytovatel se rozhodne ukončit
provozování Software a podobně. Výpověď licenční smlouvy bude Poskytovatelem provedena
zasláním oznámení na elektronickou adresu nabyvatele nebo písemně odesláním na adresu sídla
a/nebo bydliště Uživatele. Licenční smlouva a na jejím základě poskytnutá Licence zaniká v
tomto případě uplynutím výpovědní lhůty, která činí jeden měsíc od doručení výpovědi druhé
straně.
Uživatel je oprávněn Licenční smlouvu kdykoliv vypovědět, a to písemnou výpovědí doručenou
Poskytovateli. Tímto není dotčena povinnost Uživatele uhradit cenu za Licenci Poskytovateli, na
níž vznikl Poskytovateli nárok za trvání účinnosti Licenční smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že
v případě ukončení Licence, může dojít k odstranění všech dat, informací či údajů vložených
a/nebo přenášených Uživatelem prostřednictvím Software.
V případě ukončení Licenční smlouvy Uživatel není oprávněn ze Software mazat, odstraňovat či
jakýmkoli způsobem upravovat informace či uložená data bez předchozího souhlasu
Poskytovatele.

XI.
Odstoupení od Licenční smlouvy
1.

2.

3.

4.

Uživatel je oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s
plněním ze strany Poskytovatele (zejména předáním dokumentů a materiálů potřebných k užití
Licence). Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může zahájit plnění licenční smlouvy
neprodleně po jejím uzavření.
Poskytovatel může od Licenční smlouvy odstoupit v případě, že Uživatel poruší povinnost
vyplývající z těchto Licenčních podmínek či zasáhne do autorských práv Poskytovatele
souvisejících s Licencí.
Poskytovatel je dále oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit v případě, že Uživatel je v prodlení
s úhradou ceny za Licenci delším 30 dnů. V případě, že je sjednán způsob platby s použitím
platební karty prostřednictvím internetu a/nebo v případě online registrace, je Poskytovatel
oprávněn omezit poskytování Software, pokud Uživatel neuhradí ve stanoveném termínu úplatu
na další období, jehož délka je odvislá od verze Software.
Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. V
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno druhé straně třetí den po odeslání
doporučenou poštou na adresu jejího sídla.

XII.
Odpovědnost za vady, škodu a jinou újmu
1.

V případě, že Uživatel poruší kteroukoli svou povinnost stanovenou v těchto Licenčních
podmínkách a v důsledku toho Uživatel a/nebo třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu nebo
jinou újmu, zavazuje se Uživatel tuto škodu či jinou újmu Poskytovateli nahradit.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Uživatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, Poskytovatel nenese odpovědnost za
funkčnost datové sítě Uživatele, je-li využívaná v souvislosti s užitím Licence, funkčnost veřejné
datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za zálohování dat, informací či jiných
údajů Uživatelem, za stav ostatního programového vybavení Uživatele a za případné zásahy
třetích osob do ostatního programového vybavení Uživatele.
Uživatel je povinen zkontrolovat funkčnost přístupu a fungování Software bez zbytečného
odkladu po zpřístupnění Poskytovatelem. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese
odpovědnost za vady Software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do tohoto Software či
její užití v rozporu s jejím účelem nebo těmito Licenčními podmínkami ze strany Uživatele a/nebo
třetích osob.
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým
je Licence užívána.
Uživatel bere na vědomí, že v průběhu užívání Licence může dojít k vadám bez zavinění
Poskytovatele, které mohou mít za následek dočasné omezení práv Uživatele k Licenci. Uživatel
dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti Software, která není výslovně uvedena v
její specifikaci, se za vadu nepovažuje.
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady či chyby Licence vzniklé
v důsledku zásahů třetích osob do hardware nebo software Uživatele v rozporu s jejich určením.
Uživatel je sám odpovědný za to, aby užíval vždy poslední Poskytovatelem zpřístupněnou verzi
Software, jakož i za použití antivirového programu a dalších bezpečnostních opatření na svém
počítači (firewall, zálohování dat aj.). Ačkoliv Poskytovatel provádí aktualizace Software a
přizpůsobuje jej změnám technologií, neodpovídá za škody, pokud byly způsobeny vyšší mocí,
kterou se rozumí mj. chyba Software zapříčiněná v důsledku vad software třetích osob, který je
nezbytný k provozuschopnosti Software, popř. v důsledku útoku třetích osob bez ohledu na
způsob provedení.
Poskytovatel nenese odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo
zčásti výpadkem veřejných služeb (včetně dodávek elektřiny), výpadkem internetu, poruchami
telekomunikačních nebo IT služeb, poruchami telekomunikačních nebo IT zařízení, stávkami
nebo jinými pracovněprávními spory (mimo jiné včetně stávky nebo jiného pracovněprávního
sporu týkajících se společnosti skupiny Poskytovatele a jejích zástupců, poskytovatelů licence,
představitelů, dodavatelů, distributorů, prodejců a jiných obchodních partnerů), válečnými akty,
teroristickými činy, útoky typu „odepření služby“ nebo jinými útoky na informační technologie
či jejich narušení s dopadem na Poskytovatele, člena skupiny Poskytovatele nebo jejich
dodavatele, povodněmi, sabotáží, požárem, jinými přírodními katastrofami nebo zásahy vyšší
moci či jinou příčinou, kterou Poskytovatele nemohl při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit.
Poskytovatel dále není odpovědný za jakékoli přímé, vedlejší, zvláštní, nepřímé nebo následné
škody vzniklé z nebo spojené se software třetích stran, jakýchkoli dat, ke kterým je přistupováno
skrze Software, či nesprávného použití Software.
V případě, že k poruše v poskytování služeb nebo v přístupu k Software došlo z důvodů na straně
Uživatele, zavazuje se Uživatel uhradit Poskytovateli náklady na odstranění této poruchy.
V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací, dat či jiných údajů uložených nebo
šířených Uživatelem v rámci užívání Licence bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli
třetí osoba, je Poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo
šířených Uživatelem v rámci užití Licence.

12.

V případě, že v souvislosti s plněním podle Licenční smlouvy bude vůči Poskytovateli uplatňovat
práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré
dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že
by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací, dat či jiných údajů uložených
nebo šířených Uživatelem v rámci užití Licence byla porušena její práva, zejména práva k
předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje
se Uživatel hradit Poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Poskytovateli v
souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

XIII.
Salvatorní klauzule
1.

Je-li některé ustanovení těchto licenčních podmínek nebo jeho použití na určitou osobu či
skutečnost v jakémkoli rozsahu vyloženo tak, že je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné,
zcela nebo částečně, pak takové ustanovení bude vykládáno takovým způsobem, aby umožnil
její vymahatelnost pod rozhodné právo v plném rozsahu povoleném zákonem. Zbývající
ustanovení těchto licenčních podmínek nebo jejich aplikace na jakoukoli osobu či skutečnosti,
jiné než ty, které byly shledány za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstanou v plné
platnosti a účinnosti.

XIV.
Ostatní ujednání
1.

2.

3.
4.

5.

Toto ujednání představuje celé ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem týkající se vašeho
používání Software Safety4Transfer. Toto ujednání nahrazuje veškerá předchozí nebo souběžná
ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení a záruky týkající se vašeho používání Software. Bez
ohledu na předchozí ustanovení nemůže žádné ustanovení tohoto ujednání omezovat žádná
práva, která vám poskytují platné zákony na ochranu spotřebitele a další příslušné zákony ve vaší
právní jurisdikci, které nelze smluvně odmítnout. Toto ujednání, příslušné podmínky a
dokumentace budou v maximálním použitelném rozsahu považovány za konzistentní, v případě
rozporu však mají přednost v následujícím pořadí: (i) podmínky Licenční smlouvy, (ii) tyto licenční
podmínky, (iii) další dokumentace.
Poskytovatel může Uživateli kdykoli doručit oznámení prostřednictvím elektronické pošty,
vyskakovacího okna, dialogového okna či jinými prostředky. V některých případech je ovšem
možné, že oznámení Uživatel neobdrží, dokud nespustí určité řešení. Každé takové oznámení
bude považováno za doručené k datu, kdy je Poskytovatel poprvé zpřístupní prostřednictvím
Software, bez ohledu na to, kdy oznámení Uživatel skutečně obdrží.
Výklad, platnost a plnění tohoto ujednání a všech mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto
ujednání nebo s ním souvisejících se řídí právním řádem České republiky.
V případě řešení sporu bude tento rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž Uživatel
souhlasí, že místně příslušnými soudy pro projednání jakýchkoli sporů jsou soudy v České
republice.
Nadpisy v těchto licenčních podmínkách nemají vliv na jeho výklad. Je-li použit určitý gramatický
rod, vztahuje se význam na všechny gramatické rody. Je-li použito jednotné číslo, vztahuje se

6.

7.

8.
9.
10.

význam i na množné číslo a naopak. Pokud jsou slovo nebo výraz definovány, mají odpovídající
význam i jejich další gramatické tvary.
Uživatel není oprávněn svá práva nebo povinnosti plynoucí z těchto licenčních podmínek
postoupit bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn práva
a povinnosti plynoucí z těchto licenčních podmínek kdykoli postoupit podle svého uvážení bez
vašeho předchozího písemného svolení na třetí osobu.
Tyto licenční podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ačkoli Poskytovatel může poskytovat
jednu či více jazykových verzí těchto licenčních podmínek za účelem snazšího porozumění, je v
případě konfliktu či nejasnosti rozhodující české znění licenčních podmínek.
Některá řešení mohou ke svému fungování vyžadovat aktivní a stabilní připojení k internetu.
Uživatel je odpovědný za zajištění, aby měl vždy k dispozici aktivní a stabilní připojení k internetu.
Poskytovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení příležitostně měnit názvy svých řešení.
Uživatel může Poskytovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktů zveřejněných
Poskytovatelem na internetových stránkách produktu.
XV.
Závěrečná ustanovení

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Ustanovení odchylná od těchto Licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní písemné
Licenční smlouvě. Odchylná ujednání v této zvláštní Licenční smlouvě mají přednost před
ustanoveními těchto licenčních podmínek.
Ustanovení těchto licenčních podmínek tvoří nedílnou součást Licenční smlouvy.
Jednotlivá ustanovení těchto licenčních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
licenčních podmínek.
Vztahy výslovně neupravené těmito licenčními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění.
Licenční smlouva včetně těchto licenčních podmínek je archivována Poskytovatelem v
elektronické podobě a není volně přístupná.
Poskytovatel může tyto licenční podmínky kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které
Uživatel obdrží v souladu s těmito licenčními podmínkami.

