Licenční podmínky
Víta Michalka
Sídlo:
Identifikační číslo:

Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek – Frýdek
76591719

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j.
ŽÚ/1402/2010/Pí/3
(dále jen „Poskytovatel“)
pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na
internetové adrese
www.semor.cz
Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa pro doručování:

Vít Michalek
Dr. M. Tyrše 3104
738 01 Frýdek-Místek – Frýdek
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty:

info@semor.cz

Telefon:

(+420) 724 206 539 (dále jen „Kontaktní telefon“)

(dále jen „Kontaktní email“)

1. Úvodní ustanovení
1.1.

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) nazvané jako licenční
podmínky (dále jen „licenční podmínky“) platí pro užívání počítačového programu
„Semor“ (dále jen „software“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na
internetové adrese www.semor.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“)
provozovaném Poskytovatelem.

1.2.

Software slouží zejména, nikoliv však výlučně, k evidenci marketingových aktivit.
Podrobnější funkční a technickou specifikaci softwaru obsahuje webové rozhraní
Poskytovatele.

1.3.

Licenční podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti
Poskytovatele, Nabyvatele a Uživatele při poskytování licence k software a při
zajišťování provozu software na webovém rozhraní Poskytovatele, jakož i jejich
další vzájemná práva a povinnosti. Nabyvatel uzavřením licenční smlouvy
stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.
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V případě, že je nabyvatel spotřebitelem, budou mu tyto licenční podmínky zaslány
v textové podobě spolu s licenční smlouvou e-mailem.

2.

1.4.

Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat v licenční smlouvě.
Odchylná ujednání v licenční smlouvě mají přednost před ustanovením licenčních
podmínek.

1.5.

Ustanovení licenčních podmínek jsou nedílnou součástí licenční smlouvy.
Licenční smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Licenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Poskytovatel a Nabyvatel
výslovně dohodnou na jiném jazyce..

1.6.

Veškeré smluvní vztahy se řídí licenčními podmínkami a vztahy jimi neupravené
občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.7.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít licenční smlouvu s
Poskytovatelem, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti
nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou,
neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se
neuplatní příslušná ustanovení článku 7 – Odstoupení od licenční smlouvy.

Vymezení pojmů
2.1.

Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu uzavřít
prostřednictvím webového rozhraní licenční smlouvu s Poskytovatelem. Vzhledem
k platné právní úpravě se rozlišuje Nabyvatel, který není spotřebitelem a Nabyvatel,
který spotřebitelem je.

2.2.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem
nebo s ním jinak jedná.

2.3.

Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní.
Nabyvatel je také Uživatelem.

2.4.

Licenční smlouvou se rozumí smlouva, kterou Poskytovatel poskytuje Nabyvateli
oprávnění k výkonu práva užít software v ujednaném rozsahu.

3. Uzavření licenční smlouvy
3.1.

Pro zaslání návrhu na uzavření licenční smlouvy vyplní Nabyvatel registrační
formulář na webovém rozhraní, do kterého uvede, o jaký druh tarifu služeb (dále
jen „tarif“) má zájem. Návrh na uzavření licenční smlouvy odešle Nabyvatel
Poskytovateli stisknutím tlačítka „Dokončit registraci“. Pro odeslání návrhu na
uzavření licenční smlouvy je nutné zaškrtnout tlačítko „Přečetl jsem si licenční
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podmínky a souhlasím s nimi“. Při vyplňování registračního formuláře je Nabyvatel
povinen uvádět správné a pravdivé údaje.
3.2.

Webové rozhraní obsahuje seznam tarifů a informace o nich, a to včetně uvedení
cen jednotlivých tarifů za určité časové období. Ceny tarifů jsou uvedeny včetně
veškerých daní a dalších poplatků. Ceny prezentovaných tarifů zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy
z ceny tarifů poskytnuté Poskytovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat,
ledaže Poskytovatel uvede výslovně jinak.

3.3.

Prezentace tarifů umístěná ve webovém rozhraní je informativního
charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh
na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.4.

Smluvní vztah (tj. licenční smlouva) mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem
vzniká doručením akceptace Poskytovatele s návrhem na uzavření licenční
smlouvy, jež je Poskytovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to
na elektronickou adresu Nabyvatele.

3.5.

Nabyvatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání
licenční smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití prostředků
komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy (především
náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí
Nabyvatel sám.

3.6.

Nabyvatel je srozuměn s tím, že Poskytovatel nemá povinnost uzavřít licenční
smlouvu, a to zejména, nikoliv však výlučně, s osobami, které dříve podstatným
způsobem porušily licenční smlouvu.

4. Uživatelský účet a užívání software Nabyvatelem
4.1.

Uživatelský účet bude Nabyvateli vytvořen na základě registrace Nabyvatele na
webovém rozhraní a uzavření licenční smlouvy. Nabyvatel je prostřednictvím
svého uživatelského rozhraní oprávněn volit jednotlivé tarify a provádět
administrátorskou správu software.

4.2.

Při registraci a následném využití uživatelského účtu je Nabyvatel povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Nabyvatel
při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené
Nabyvatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné a
aktuální.

4.3.

K uživatelskému účtu má přístup pouze Nabyvatel; Nabyvatel není oprávněn
umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
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4.4.

Nabyvatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být (zejména s ohledem na
nutnou údržbu jak softwarového, tak hardwarového vybavení Poskytovatele)
dostupný nepřetržitě. Nabyvatel je zároveň srozuměn s tím, že Poskytovatel má
právo na dobu maximálně jednoho týdne deaktivovat uživatelský účet, a to
především v případě, kdy Nabyvatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy.
V případě opakovaného porušení povinností plynoucích z licenční smlouvy ze
strany Nabyvatele má potom Poskytovatel právo uživatelský účet Nabyvatele
zrušit. Nabyvatel je pro takový případ srozuměn s tím, že může dojít k odstranění
všech dat vložených Nabyvatelem do software.

4.5.

Software je licenční smlouvou poskytován Nabyvateli výlučně pro užití na
webovém rozhraní Poskytovatele. Poskytovatel zajišťuje za podmínek stanovených
v článku 8 těchto licenčních podmínek také instalaci, provoz a hosting software.

4.6.

Rozmnoženina software bude Nabyvateli poskytnuta zprovozněním na webovém
rozhraní Poskytovatele.

4.7.

Nabyvatel je srozuměn s tím, že k řádnému užívání software může být nezbytná
součinnost s dalšími počítačovými programy, a že užití takových dalších
počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv
k takovým počítačovým programům.

5. Verze software a platební podmínky
5.1.

Poskytovatel poskytuje software ve dvou verzích – ve verzi úplatné (dále také jen
„placená verze“) a ve verzi bezúplatné (dále také jen „zkušební verze“)

5.2.

Zkušební verze software
5.2.1. V případě, že Nabyvatel v minulosti nevyužíval ani placenou ani zkušební
verzi software, může za účelem vyzkoušení funkcionality software bezplatně
využít zkušební verzi software po dobu 14 dnů. Zkušební verze je omezena na
jeden projekt; další omezení pro zkušební verzi jsou uvedeny na webovém
rozhraní.
5.2.2. Nabyvatel bere na vědomí, že po dobu užívání zkušební verze software se
v rámci software mohou zobrazovat reklamní sdělení Poskytovatele či třetích
osob.
5.2.3. O skončení trvání zkušebního verze software bude Nabyvatel předem
informován Poskytovatelem, a to nejpozději tři dny před skončením trvání
zkušební verze software.

5.3.

Placená verze software
5.3.1. Jednotlivé varianty placené verze software a dalších souvisejících služeb,
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včetně odměny Poskytovatele za jejich poskytování, jsou specifikovány na
webovém rozhraní Poskytovatele.
5.3.2. Výše odměny Poskytovatele je stanovena v licenční smlouvě, a to ve výši dle
platného tarifu uvedeného na webovém rozhraní Poskytovatele. Poskytovatel si
vyhrazuje právo poskytnout licenci či související služby i za jiných podmínek.
5.4.

Platební podmínky
5.4.1. Nabyvatel má možnost zaplatit cenu placené verze software a další související
služby mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z
níže uvedených způsobů:
 bezhotovostně převodem na účet Poskytovatel e č. ---------- vedený u
-------- a.s. (dále jen „účet poskytovatele“)
Případné další platby Nabyvatele v souvislosti s výše uvedenými způsoby
úhrady ceny služby jsou uvedeny na webovém rozhraní a budou uvedeny
v akceptaci návrhu na uzavření licenční smlouvy.
5.4.2. Platba je možná v českých korunách (Kč).
5.4.3. V případě bezhotovostní platby je Nabyvatel povinen uhrazovat cenu služby
společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V
případě bezhotovostní platby je závazek nabyvatele uhradit cenu služby splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
5.4.4. Splatnost odměny Poskytovatele je stanovena měsíčně, a to vždy v měsíčních
intervalech ode dne, kdy vznikl Poskytovateli nárok na první měsíční odměnu.
Poskytovateli vzniká nárok na první měsíční odměnu:
 prvním dnem následujícím po dni uzavření licenční smlouvy nebo
 prvním dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skončení doby trvání
zkušební verze software
5.4.5. Poskytovatel zašle Nabyvateli fakturu za užívání software první den měsíce
následujícího po měsíci, v němž Nabyvatel užíval placenou verzi software.
Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení Nabyvateli.
5.4.6. Poskytovatel není plátce DPH. V případě, že by se Poskytovatel stal plátcem
DPH, bude ke všem částkám připočtena sazba DPH v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dalšími obecně závaznými předpisy.
Prodávající vystaví ohledně plateb provedených na základě licenční smlouvy
fakturu. Faktura bude vystavena po uhrazení licenční odměny Poskytovateli a
zaslána Poskytovatelem v elektronické podobě na kontaktní email Nabyvatele.
Na žádost Nabyvatele může být faktura zaslána v tištěné podobě na kontaktní
adresu Nabyvatele.
5.4.7. V případě prodlení Nabyvatele s placením licenční odměny Poskytovateli
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vzniká Poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení. V případě prodlení Nabyvatele, který není
spotřebitelem, s placením licenční odměny, vzniká Nabyvateli dále nárok na
smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
6. Licence

7.

6.1.

Licenci poskytuje poskytovatel Nabyvateli jako nevýhradn í, bez územního
omezení. Nabyvateli bude licencí umožněno rozmnoženinu software zhotovenou na
webovém rozhraní Poskytovatele užít, jakož i užít sdělováním této rozmnoženiny
veřejnosti prostřednictvím internetu. Oprávnění podle tohoto článku je Nabyvatel
oprávněn vykonávat výlučně prostřednictvím Poskytovatele na serveru
Poskytovatele.

6.2.

Nabyvatel je oprávněn zřídit uživatelský přístup k software pro třetí osoby –
Uživatele, kteří mají po zřízení uživatelského přístupu možnost přistupovat
k nainstalovanému software a využívat jeho funkce.

6.3.

Licenční smlouva nabývá účinnosti a nabyvatel nabývá licenci okamžikem
uzavření licenční smlouvy.

6.4.

Nabyvatel je oprávněn užívat software výlučně k účelům vyplývajícím s licenční
smlouvy, v souladu s určením software a v rozsahu stanoveném vybraným tarifem
služby. Užívat software prostřednictvím automatizovaných procesů nebo robotů je
zakázáno.

6.5.

Nestanoví-li tarif jinak, je licenční smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

6.6.

Jak Poskytovatel, tak Nabyvatel jsou oprávnění licenční smlouvu vypovědět.
Výpověď nabývá účinnosti uplynutím jednoho měsíce od konce kalendářního
měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.

Odstoupení od licenční smlouvy
7.1.

Nabyvatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže
byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil
Nabyvateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouv y a o
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán
s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil
spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo odstoupit od smlouvy.

8. Servisní a hostingové služby a jejich poskytování
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8.1.

Servisními službami se pro účely licenční smlouvy rozumí
 úpravy, aktualizace a vylepšení software
 základní technická podpora poskytovaná především prostřednictvím
elektronické pošty
 zálohování dat Nabyvatele

8.2.

Hostingovými službami se rozumí zajištění přístupu Uživatelů k serveru
Poskytovatele, na kterém bude umístěn software a dále také zajištění provozu
hardware nezbytných k fungování software.

8.3.

Servisní a hostingové služby (dáůe jen „Provozní služby“) poskytuje Poskytovatel
v nezbytné míře dle svého uvážení. Provozní služby může Poskytovatel zajišťovat
prostřednictvím třetích osob, s čímž Nabyvatel souhlasí.

8.4.

Provozní služby neposkytuje Poskytovatel zejména v případě, kdy jejich
poskytování brání potíže na straně Nabyvatele nebo třetích osob. Pokud dojde
k přerušení poskytování provozních služeb z důvodu na straně Nabyvatele, je
Nabyvatel zavázán uhradit Poskytovateli náklady potřebné k odstranění takové
poruchy.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran
9.1.

Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu a jméno nabyvatele pro
marketingové účely ve všech druzích propagačních materiálů a to způsobem, který
nezakazují obecně závazné předpisy.

9.2.

Není-li stanoveno jinak, nesmí Nabyvatel umožnit užití služby třetím osobám. To
může učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

9.3.

Nabyvatel nesmí užívat uživatelský účet způsobem, který by nepřiměřeně omezoval
Poskytovatele, nebo další zákazníky v užívání služeb. Nabyvatel dále v rámci
služby nesmí ukládat či šířit především:
 informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy
 materiály s pornografickým obsahem
 počítačové viry

9.4.

Nabyvateli se zakazuje šířit informace, které poškozují nebo jsou způsobilé
poškodit či ohrozit dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele.

10. Odpovědnost za vady
10.1. Práva Nabyvatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
10.2. Nabyvatel bere na vědomí především, že:
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za vadu není možné považovat především neexistenci funkčních vlastností
software, které nejsou výslovně uvedeny
software není vhodný k používání v provozech, kde dochází nebo může
dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod
v průběhu užívání software může dojít k chybám
je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečných odkladů po
zpřístupnění software ze strany Poskytovatele
Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Nabyvatele a za
stav ostatního programového vybavení Nabyvatele a za případné zásahy
třetích osob do ostatního programového vybavení Nabyvatele
Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby služby vzniklé v důsledku
zásahu třetích osob do webového rozhraní či uživatelského účtu.

11. Ochrana osobních údajů
11.1. Ochrana osobních údajů Nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních
údajů pod registračním číslem 00044026.
11.3. Nabyvatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních
údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišujeli se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede
v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen
jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním.
11.4. Zpracováním osobních údajů Nabyvatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu
jakožto zpracovatele.
11.5. Nabyvatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Nabyvatel prohlašuje, že byl
poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Nabyvatele
odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje Nabyvatele Poskytovatel nepředává žádné další osobě.
11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
11.7. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
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11.8. V případě, že by se Nabyvatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života Nabyvatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
11.9. Požádá-li Nabyvatel 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.
11.10. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Nabyvatele. Nabyvatel dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou
předcházejících vět může Nabyvatel kdykoli odvolat.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. V otázkách neupravených licenční smlouvou a licenčními podmínkami (či případně
komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve
webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k
uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.
12.2. Poskytovatel je k provozování své podnikatelské činnosti oprávněn na základě
živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká
obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich
zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních
údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).
Mimosoudní
vyřizování
stížností
spotřebitelů
zajišťuje
Poskytovatel
prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Nabyvatel
obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv
spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu k Nabyvateli vázán žádnými kodexy
chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku).
12.3. Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo
nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele),
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
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12.4. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty,
fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační
letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto
obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být
chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Nabyvatelem a Uživatelem
měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli
účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího, není-li obecně závaznými předpisy
stanoveno jinak. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat
fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto
zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží,
služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami
příslušných vlastníků.
12.5. Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou
společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá
souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a
Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového
rozhraní Nabyvatelem a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o
užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy
na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely
vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě,
určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání
internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, budeli to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto
informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Nabyvatele a Uživatelů s
jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Nabyvatel a Uživatelé webového
rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném
nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že
nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním
webového rozhraní souhlasí Nabyvatel a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich
společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
12.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
Uživatel a Nabyvatel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy,
které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou
činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat
či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového
rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
12.7. Licenční smlouva včetně licenčních podmínek je uložena a archivována
Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení
těchto podmínek a zákona o poskytnutí licenční smlouvy a licenčních podmínek
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Nabyvateli nejsou tímto jakkoli dotčena). Licenční smlouvu včetně licenčních
podmínek poskytne Poskytovatel Nabyvateli na vyžádání v textové podobě (v
elektronické podobě zasláním emailem)
12.8. Znění licenčních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a
povinnosti stran se řídí vždy tím zněním licenčních podmínek, za jehož účinnosti
vznikly.
12.9. V případě dotazu k licenčním podmínkám a licenční smlouvě poskytne
Poskytovatel Nabyvateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
Tyto licenční podmínky jsou platné a účinné od 4.12.2014
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