LICENČNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE DATOVKY

1.

Preambule

Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Datovky (dále jen jako „Licenční podmínky“) představují smlouvu
uzavřenou mezi obchodní společností Datovky s.r.o., IČO 035 83 121, se sídlem Kasárenská 98, 533 45 Opatovice nad
Labem, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34340 (dále jen jako
„Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen jako „Nabyvatel“), která Vás opravňuje k užívání
softwarové aplikace Datovky (dále jen jako „Smlouva“).

UŽÍVÁNÍM SOFTWAROVÉ APLIKACE DATOVKY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, ROZUMÍTE
JEJICH OBSAHU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI JEJICH USTANOVENÍMI.

2.

Vymezení pojmů

Pro účely těchto Licenčních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
Aplikace – Aplikace je softwarová aplikace Datovky sloužící pro stažení datových zpráv z datových schránek a jejich
následnou správu. Aplikace dále umožňuje hromadný tisk příchozích zpráv, jejich přeposlání pomocí výchozího
emailového klienta, jejich archivaci a přehlednou evidenci. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského
zákona ve znění pozdějších předpisů autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k aplikaci náleží
Poskytovateli.
Poskytovatel – Poskytovatelem je společnost Datovky s.r.o., IČO 035 83 121, se sídlem Kasárenská 98, 533 45
Opatovice nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34340.
Uživatel – Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která projeví vůli užívat Aplikaci, a to tím, že si Aplikaci stáhne
a nainstaluje do počítače a akceptuje tyto licenční podmínky.
Akceptace licenčních podmínek - Akceptací licenčních podmínek se rozumí přijetí veřejné nabídky Poskytovatele ve
smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako
„ObčZ“) Uživatelem, jakožto souhlasu být těmito licenčními podmínkami vázán. K akceptaci licenčních podmínek
dochází v rámci instalace Aplikace zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy“ uvedeným pod
zněním těchto Licenčních podmínek.
Zkušební doba – Zkušební dobou je 90 denní období užívání Aplikace, přičemž v této době je Uživatel oprávněn užívat
Aplikaci za účelem seznámení se s jejími funkcemi v plném rozsahu bezplatně. Zkušební doba začíná běžet dnem
instalace Aplikace do počítače Uživatele.
Licence - Licencí se rozumí poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci, a to v souladu, rozsahu, způsobem a
za podmínek sjednaných či stanovených v těchto Licenčních podmínkách.
Licenční poplatek – Licenční poplatek je úplata určená na základě ceníku Poskytovatele, jejímž zaplacením Uživatel
získává právo používat Aplikaci v souladu s Licenčními podmínkami po dobu období, na které Uživatel získal právo
použít Aplikaci.

3. práva a povinnosti Uživatele
3.1. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze v rozsahu, v jakém to funkce Aplikace umožňují, tedy zejména provádět
stažení datových zpráv z datových schránek na lokální disk pro jejich archivaci, tisk těchto zpráv či jejich přeposílání
pomocí výchozího emailového klienta.
3.2. Uživatel není oprávněn:
a)

bez výslovného souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci, postoupit práva k Aplikaci ani Aplikaci zpřístupnit jiným
způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání;

b)

Aplikaci rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám,
pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný souhlas;

c)

provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny Aplikace popř. jednotlivých počítačových
programů v Aplikaci Poskytovatele obsažených;

d)

vytvářet díla odvozená na základě Aplikace;

e)

používat Aplikaci způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky, především pak s
platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví;

f)

zneužívat opakovaně Zkušební dobu Aplikace v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení
Licenčního poplatku.

3.3. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze osobně, resp. prostřednictvím pověřených osob. Své přístupové údaje k
Aplikaci je Uživatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení
této povinnosti odpovídá Uživatel za veškeré škody, které budou Poskytovateli nebo dalším nabyvatelům Licence
zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.
3.4. Uživatel může převést Licenci a všechny práva z těchto Licenčních podmínek na jiného Uživatele jen se souhlasem
Poskytovatele a v případě, pokud nový Uživatel výslovně prohlásí, že přebírá všechna práva a povinnosti, které má
podle těchto Licenčních podmínek původní Uživatel.
3.5. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které umožní identifikaci Uživatele.
Uživatel dále souhlasí s tím, aby Poskytovatel svými prostředky kontroloval, zda Uživatel používá Aplikaci v souladu s
ustanoveními těchto Licenčních podmínek. Uživatel souhlasí, že po dobu komunikace Aplikace s počítačovými systémy
Poskytovatele mohou být přenášeny údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Aplikace
a ochranu práv Poskytovatele.
3.6. Uživatel si je vědom skutečnosti, že Poskytovatel neodpovídá za vady Aplikace, ani za ztráty dat Uživatele či jiné škody
přímo či nepřímo způsobené Aplikací. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Poskytovateli náhrady škody, která mu v
budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Poskytovatele vyplývajících z akceptace těchto Licenčních
podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních
předpisů nelze platně vzdát. Poskytovatel tedy nikterak Uživateli neodpovídá za jakýkoliv případný ušlý zisk, příjem
nebo prodej, nebo za jakoukoliv ztrátu dat, nebo za náklady vynaložené na obstarání náhradního zboží nebo služeb, za
majetkové škody, za osobní újmu, za přerušení podnikání, za ztrátu obchodních informací, a dále za jakékoliv
speciální, přímé, nepřímé, náhodné, ekonomické, krycí, trestní, speciální nebo následné škody, a to bez ohledu na to,
zda vznikly v důsledku užívání nebo nemožnosti užívat Aplikaci.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za data a údaje, které má Uživatel uložené v Aplikaci.
4.2. Poskytovatel neodpovídá za to, že Aplikace bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.
4.3. Poskytovatel má právo pozastavit Uživateli Licenci a zamezit mu tak užívání Aplikace v případě důvodné domněnky, že
Uživatel vědomě porušuje tyto Licenční podmínky.

5. Zkušební doba užívání Aplikace
5.1. Po instalaci Aplikace do počítače je Uživatel oprávněn nejdéle po dobu 90 dnů užívat Aplikaci v plném rozsahu
bezplatně, a to za účelem seznámení se s jejími funkcemi. Rozhodne-li se Uživatel po uplynutí Zkušební doby v užívání
Aplikace pokračovat, data Uživatelem vložená do Aplikace zůstanou zachována.
5.2. Na základě těchto Licenčních podmínek uděluje Poskytovatel Uživateli Licenci k užívání Aplikace ve Zkušební době, a to
za dále uvedených podmínek:
a)
b)
c)

Licence se sjednává jako licence nevýhradní ve smyslu ustanovení § 2361 ObčZ;
časový rozsah Licence: Zkušební doba = 90 dní;
územní rozsah Licence: neomezený rozsah.

5.3. Na Uživatele se ve Zkušební době vztahují veškeré povinnosti a omezení sjednané dále v těchto Licenčních podmínkách.
5.4. Zkušební doba skončí nejpozději uplynutím doby, na kterou je sjednána, případně žádostí Uživatele učiněnou během
Zkušební doby o poskytnutí Licence za úplatu.

6. Licence
6.1. Na základě uzavřené smlouvy, žádosti Uživatele a současného zaplacení Licenčního poplatku uděluje Poskytovatel
Uživateli Licenci k užívání Aplikace, a to za dále uvedených podmínek:
a)

Licence se sjednává jako licence nevýhradní ve smyslu ustanovení § 2361 ObčZ;

b)

časový rozsah Licence: sjednané období v případech poskytnutí Aplikace oproti pravidelným opakujícím se
platbám;

c)

územní rozsah Licence: neomezený rozsah.

6.2. Užívání Aplikace po uplynutí Zkušební doby je spojeno s povinností Uživatele platit za užívání Aplikace Poskytovateli
Licenční poplatek. Nabyvatel je srozuměn s tím, že povinnost platit Licenční poplatek není vázána na faktické využívání
Aplikace ze strany Uživatele v příslušném předplaceném období ani na rozsah tohoto využívání.
6.3. Zaplacením Licenčního poplatku Uživatel získává Licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci, nikoli vlastnická
práva k Aplikaci. Licenční poplatek se určuje na základě ceníku Poskytovatele. Zaplacením Licenčního poplatku
Uživateli vznikne právo použít Aplikaci v souladu s Licenčními podmínkami po dobu období, na které Uživatel získal
právo použít Aplikaci. Na Aplikaci užívanou Uživatelem ve Zkušební době se povinnost zaplatit Licenční poplatek
nevztahuje. Ceník Licenčního poplatku je přístupný na www.datovky.net
6.4. Licenční poplatek je splatný na základě faktury s veškerými náležitostmi účetních a daňových dokladů vyžadovanými
platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
Faktury bude Poskytovatel zasílat Uživateli elektronickou cestou, nebo poštou na adresu sídla společnosti/místa
podnikání Uživatele, příp. na jinou adresu sdělenou Uživatelem. Nepodaří-li se však doručit Uživateli fakturu zaslanou
na adresu sídla společnosti/místa podnikání Uživatele, příp. na jinou adresu sdělenou Uživatelem, má se za to, že
faktura byla Uživateli řádně doručena třetím dnem od odeslání zásilky.
6.5. V případě dlouhodobého prodlení Uživatele s placením Licenčního poplatku je Poskytovatel oprávněn pozastavit
Uživateli přístup k Aplikaci. Dlouhodobým prodlením se pro účely tohoto odstavce Licenčních podmínek rozumí
prodlení delší než 7 dní.

7. Ochrana údajů a informací
7.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „ZOOÚ“). Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Poskytovatel.
7.2. Poskytovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Uživatele, které jsou nezbytné zejména pro
realizaci jeho obchodních závazků. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám, jedná se zejména o elektronické adresy Uživatelů, kteří s
Poskytovatelem budou komunikovat e-mailem, informace osobní povahy, tedy jméno Uživatele, název firmy, emailová adresa či fakturační údaje zadané pro potřeby provozování Aplikace ze strany Uživatele a klientskou podporu.
7.3. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných
práv k těmto údajům. V takovémto případě je Poskytovatel povinen na žádost Uživatele jej písemně informovat o
tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ.

8. Změny Licenčních podmínek
8.1. Poskytovatel je oprávněn Licenční podmínky průběžně novelizovat. Znění změn a doplňků, resp. úplné znění
novelizovaných Licenčních podmínek, Poskytovatel zveřejní na svých webových stránkách www.datovky.net.
Poskytovatel vyrozumí Uživatele o novelizaci Licenčních podmínek a o způsobu jejich zveřejnění elektronickou cestou

a to nejpozději 15 dní před datem účinnosti takové novelizace. Uživatel je povinen se s novelizovanými Licenčními
podmínkami seznámit. Neprojeví-li Uživatel do 15 dní po doručení sdělení o novelizaci písemně výslovný nesouhlas s
novelizovanými Licenčními podmínkami a užívá-li nadále Aplikaci, příp. další služby poskytované Poskytovatelem,
stává se nové znění Licenčních podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných
podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci Licenčních podmínek.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Příslušná ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy
upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito Licenčními
podmínkami dotčena.
9.2. Není-li mezi stranami sjednáno jinak, řídí se vztahy z Licenčních podmínek českým právním řádem a v jeho rámci
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
9.3. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Licenčních podmínek je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost
ostatních ustanovení těchto Licenčních podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich
stanovených.
9.4. Tyto Licenční podmínky jsou platné a účinné od 3. 7. 2018.

