Licenční smlouva a obchodní podmínky
DŮLEŽITÉ: TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI AUTOREM PRODUKTU A VÁMI (JAKO
JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY, NA JEJÍŽ
POČÍTAČ JE SOFTWARE INSTALOVÁN). POKUD ZVOLÍTE VOLBU "SOUHLASÍM S LICENČNÍ
SMLOUVOU“ NEBO NAINSTALUJETE SOFTWAROVÝ PRODUKT DODANÝ S TOUTO SMLOUVOU (DÁLE
JEN "SOFTWARE"), JSTE TOUTO SMLOUVOU VÁZÁNI. S podmínkami smlouvy nemusíte souhlasit,
avšak pokud a dokud souhlas nevyjádříte, Software nebude instalován a nebudete mít právo jej
používat.
Jestliže s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, zvolte volbu „NESOUHLASÍM s licenční smlouvou" a
jedním z následujících způsobů získáte zpět částku, kterou jste za Software zaplatili:




Pokud jste Software zakoupili ve formě souboru ke stažení, napište email na
exmind@exmind.cz s nesouhlasem této smlouvy a prosbou o navrácení částky, za kterou jste
produkt pořídili, včetně čísla účtu, na který Vám částka bude poukázána. Do předmětu zprávy
vepište „nesouhlas s licenční smlouvou“. Žádost o navrácení částky můžete uskutečnit také
písemnou formou a to na adresu sídla autora produktu. Vrácená částka bude na váš účet
zaslána do třiceti (30) dnů od obdržení emailu nebo dopisu.
Pokud jste Software zakoupili jakýmkoli jiným způsobem, zničte všechny jeho kopie (včetně
archivních) a vraťte Software v původním obalu spolu s dokladem o zakoupení.

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT „FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ“, KTERÁ UKONČÍ
NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).
SOFTWAROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝMI UŽIVATELI
1. Poskytnutí licence, související ustanovení.
a. Poskytnutí licence.
eXmind s.r.o.
tímto uděluje nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat Software po celou dobu platnosti licence
výhradně ve formě strojového nebo objektového kódu pro osobní nebo interní firemní účely. Tato
licence vás opravňuje používat Software maximálně v tolika počítačích nebo v souvislosti s tolika
počítači,
(i) kolik je uvedeno ve vaší objednávce Softwaru nebo
(ii) pokud jste Software získali s jiným hardwarem či softwarem, výhradně v souvislosti s tímto
hardwarem nebo softwarem.
b. Doba platnosti licence.
Licence může být poskytnuta na dobu určitou. Dobu platnosti licence uděluje výhradně poskytovatel
licence. O době platnosti licence vás informuje poskytovatel licence nebo samotný software. Většinou
se licence, pokud není stanoveno jinak, vystavuje na dobu 1 (jednoho ) roku. Před uplynutím této doby
bude uživatel upozorněn na ukončení doby platnosti licence a bude mu včas nabídnuta možnost si
licenci prodloužit.

c. Omezení.
Nesmíte se dopustit těchto jednání ani je umožnit třetí straně:
(i) rozmnožovat software k jinému účelu, než je v přiměřené míře nezbytné k použití podle této
smlouvy a pro účely off-line archivování a obnovy systému;
(ii) instalovat Software na jiný počítač s výjimkou dočasného převodu v případě závady počítače;
(iii) zveřejnit Software nebo ho použít k jiným účelům, než jak je uvedeno v části 1.a této smlouvy;
(iv) s výjimkou způsobů výslovně povolených zákonem provádět zpětnou analýzu, rozebírat,
dekompilovat, překládat, zpracovávat, měnit nebo extrahovat Software ani jakékoli jeho části (včetně
jakýchkoli souvisejících malwarových signatur a postupů detekce malwaru);
(v) s výjimkou způsobů výslovně povolených zákonem měnit, modifikovat ani jinak upravovat Software
(včetně jakýchkoli souvisejících malwarových signatur a postupů detekce malwaru);
(vi) převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat podlicence na Software jinak než v
souvislosti s prodejem či jiným převodem počítače, v němž byl původně nainstalován;
(vii) poskytovat jakékoli třetí straně přístup nebo možnost používat Software ve středisku služeb,
průběžně jej sdílet (timesharing), poskytovat v rámci předplatitelské služby, pronajímat nebo
poskytovat aplikační služby ani jinak;
(viii) zrušit či obcházet, pokoušet se o zrušení nebo obcházení nebo pověřit třetí stranu nebo jí
napomáhat ve zrušení nebo obcházení prostředků sloužících k omezení instalace či užívání kopií
Softwaru.
d. Aktualizace.
Autor produktu během Doby platnosti může vydávat aktualizace Softwaru a/nebo v něm obsažených
malwarových signatur (dále jen "Aktualizace"). Aktualizace jsou považovány za Software v celém
rozsahu této smlouvy. Berete na vědomí, že k maximálnímu využití Softwaru musíte pravidelně
stahovat Aktualizace a umožnit jejich instalaci.
2. Doba platnosti; ukončení smlouvy.
a. Doba platnosti
Tato smlouva vstupuje v platnost datem, kdy stáhnete nebo jinak získáte Software a trvá
(i) po dobu uvedenou v objednávce Softwaru nebo
(ii) pokud jste Software zakoupili na CD nebo jiném hmotném nosiči, po dobu uvedenou na obalu
Softwaru nebo
(iii) pokud jste Software získali s jiným hardwarem nebo softwarem, po dobu uvedenou dodavatelem.
Jestliže jsou k dispozici podmínky pro prodloužení licence, autor produktu vám oznámí možnost
zakoupit prodloužení licence za aktuální cenu. Počáteční doba platnosti a zakoupená prodloužení
licence se v této smlouvě označují pojmem "Doba platnosti".
b. Ukončení smlouvy
Kromě důvodů vyplývajících ze zákona nebo zvyklostí (equity) může autor produktu kdykoli ukončit
tuto smlouvu bez předchozího upozornění pokud porušíte tuto smlouvu závažným způsobem.
c. Účinky ukončení smlouvy
Při vypršení platnosti nebo ukončení této smlouvy musíte přestat Software používat, autor produktu
vám může přestat poskytovat Aktualizace a funkčnost software může být ukončena. Odstavce 1.b, 3,
4, 5 a 6 platí i po vypršení platnosti nebo ukončení této smlouvy.

3. Vlastnická práva
Autor produktu, si vyhrazuje všechna práva k Softwaru, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě.
Veškerá autorská práva, ochranné známky a další možná práva k duševnímu vlastnictví související se
Softwarem (včetně, mimo jiné, malwarových signatur a jiných datových souborů, obrázků
zobrazovaných v Softwaru a na obrazovce, stejně jako jakékoli dokumentace týkající se Softwaru) jsou
majetkem autora produktu nebo jeho poskytovatelů licencí a jsou chráněny autorskoprávními předpisy
České republiky a dalších zemí, mezinárodními úmluvami a dalšími aplikovatelnými právními předpisy.
Jakákoli kopie Softwaru, kterou jste podle této smlouvy oprávněni zhotovit, musí obsahovat úplné
doložky o autorských a jiných právech, které byly obsaženy v původní kopii Softwaru.
4. Záruky

a. Obecné
Autor produktu zaručuje, že při dodání softwaru a po dobu třiceti (30) dní po jeho dodání bude nosič
(pokud je vůbec Software na nosiči dodáván), na němž je Software dodán, bez faktických vad a že
Software bude v podstatných ohledech fungovat v souladu s příslušnými specifikacemi. Výše uvedená
záruka se vztahuje pouze na Software v původně dodané podobě, nikoli na Aktualizace. Vaším jediným
a výhradním nárokem při nedodržení této záruky je právo na výměnu vadného nosiče nebo Softwaru,
nebo dle uvážení autora produktu vrácení Softwaru proti celé zaplacené částce. Abyste mohli využít
svá práva uvedená v tomto článku 4, musíte odinstalovat a zničit všechny kopie Softwaru, které jste
vytvořili (včetně všech archivních kopií).
b. Beta Verze
Aniž by tím bylo jakkoli dotčeno ustanovení článku 4.a TENTO ČLÁNEK 4.b SE POUŽIJE MÍSTO ČLÁNKU
4.a V PŘÍPADĚ, ŽE (A POUZE POKUD) SE JEDNÁ O ZKUŠEBNÍ BETA VERZI SOFTWARU. Protože je
Software určen pouze k testování a hodnocení, je poskytován „tak, jak je“ bez záruky, podpory a jiných
služeb autora produktu. ZAVAZUJETE SE POUŽÍVAT TENTO BETA SOFTWARE VÝHRADNĚ K
HODNOCENÍ A TESTOVÁNÍ A SOUHLASÍTE, ŽE NA POUŽITELNOST A PŘESNOST BETA SOFTWARU JE
MOŽNÉ SPOLÉHAT POUZE A VÝLUČNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.
c. Vyloučení záruk
S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4.a TÉTO SMLOUVY AUTOR PRODUKTU
NEPŘEBÍRÁ A NEUZNÁVÁ JAKÉKOLI DALŠÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, NOSIČŮ A JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY
VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZÁKONNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZÁKONNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI K
URČITÉMU ÚČELU A ZÁKONNÉ ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. AUTOR PRODUKTU
NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB. V některých právních
řádech není povoleno omezit zákonné záruky, proto pro vás výše uvedená omezení nemusí platit.
Můžete mít jiná práva, která se v různých právních řádech liší.

5. Omezení odpovědnosti
AUTOR PRODUKTU ANI JEHO DODAVATELÉ ČI PRODEJCI NEMAJÍ ODPOVĚDNOST NAHRADIT VÁM
NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ OSOBĚ JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ
ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU NEBO VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, ZTRÁTY UŽITKU Z
JAKÉHOKOLI POČÍTAČE NEBO SOFTWARU VČETNĚ TOHOTO SOFTWARU, PŘERUŠENÍ PROVOZU,
ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ A JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY), VZNIKLÉ V SOUVISLOTI S TOUTO
SMLOUVOU NEBO SOFTWAREM, KTERÝ JE NA JEJÍM ZÁKLADĚ POSKYTOVÁN, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE
BYL AUTOR PRODUKTU NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, PŘIČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL
NA PŘÍČINU ŠKODY ČI TEORII ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE
PŘEDCHOZÍ VĚTY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM APLIKOVATELNÝMI PRÁVNÍM
PŘEDPISY. ODPOVĚDNOST AUTORA PRODUKTU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE SKUTEČNĚ ZAPLATILI, NEBO ČÁSTKU
ODPOVÍDAJÍCÍ DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENĚ SOFTWARU DLE CENÍKU AUTORA PRODUKTU KE DNI
ZÍSKÁNÍ SOFTWARU PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ
PLATÍ, I KDYŽ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEDOJDE K NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI
OMEZENÉHO NÁROKU.

6. Různé

a. Oznámení
Autor produktu vám může sdělit jakékoli oznámení prostřednictvím automaticky otevíraného (pop-up)
okna, dialogového okna nebo jiné funkce, i když toto upozornění nemusíte obdržet, pokud a dokud
software nespustíte. Tato upozornění budou považována za doručená k datu, kdy je autor produktu
poprvé sdělí pomocí Softwaru bez ohledu na to, kdy jste je skutečně obdrželi.
b. Ochrana osobních údajů
1. Instalací softwaru udělujete souhlas společnosti eXmind s.r.o., se sídlem Bělá 115, Mírová pod
Kozákovem 51101, IČ: 02659727, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Hradci Králové, spisová značka C 33208 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní
údaje:
-

jméno a příjmení

-

název společnosti

-

e-mail

-

telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem
komunikace a poskytnutí technické podpory produktu ProFact nebo jiného softwaru naší
společnosti, jehož licenci legálně vlastníte. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let
nebo do ukončení smlouvy, která vznikla nákupem nebo instalací výše zmiňovaného softwaru.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti eXmind s.r.o.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje již nejsou dále poskytovány
žádnému jinému zpracovavateli.
6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

c. Úplná smlouva
Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi stranami a nahrazuje veškerá předchozí ústní či
písemná sdělení, vyjádření a dohody týkající se předmětu této smlouvy.
d. Dodatky; zřeknutí se práv
Tato smlouva může být celkově nebo částečně upravena nebo změněna pouze na základě písemné
smlouvy náležitě podepsané oběma smluvními stranami nebo na základě další elektronické smlouvy
předložené autorem produktu a vámi odsouhlasené. Nebude-li autor produktu vyžadovat nebo
vymáhat přísné plnění všech ustanovení této smlouvy, nebude to považováno za zřeknutí se jakéhokoli
ustanovení či práva.
e. Oddělitelnost
Strany si přejí a trvají na tom, aby veškerá ustanovení této smlouvy byla vymahatelná v úplném rozsahu
povoleném právními předpisy. Pokud je některé ustanovení této smlouvy nebo jeho použití na určitou
osobu či skutečnost v jakémkoli rozsahu shledáno úplně nebo částečně nezákonným, neplatným či
nevymahatelným, bude toto ustanovení interpretováno způsobem, který umožňuje jeho maximální
vymahatelnost podle příslušného právního předpisu. Vedle ustanovení, která byla shledána
nezákonnými, neplatnými nebo nevymahatelnými zůstávají veškerá ostatní ustanovení smlouvy a jejich
použití na jakoukoli osobu či skutečnost v každém případě plně platná a účinná.

