Licenčná zmluva
D@TEX, s.r.o. Bratislava

LZ-01-04/2011

Táto licenčná zmluva so spoločnosťou D@TEX, s.r.o. Bratislava (ďalej len ako zmluva) sa vzťahuje na každý softvérový produkt
D@TEX, ktorý ste nadobudli samostatne, alebo ktorý ste prevzali z webovej lokality. Taktiež sa vzťahuje na všetky aktualizácie alebo
opravy týchto softvérových produktov.
Právo na používanie softvérového produktu získate iba v prípade, že súhlasíte s touto zmluvou a uhradíte licenčný poplatok v plnej
výške. Súhlas s ustanoveniami tejto zmluvy vyjadríte nainštalovaním, prevzatím alebo používaním softvérového produktu. Ak
nesúhlasíte s týmito ustanoveniami, neinštalujte, nepreberajte ani nepoužívajte softvérové produkty.
Softvérový produkt zahŕňa počítačové softvérové programy a dokumentáciu.
Všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva v ňom, sú vlastníctvom spoločnosti D@TEX, s.r.o. Bratislava,
poskytovateľa licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v
ktorej sa softvér používa. Štruktúra a kód softvéru sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami spoločnosti D@TEX, s.r.o.
Bratislava.
Licencia sa vzťahuje buď na jednotlivú osobu alebo na jednu právnickú osobu.
1. Nárok
Musíte uchovať originálny datovaný nákupný doklad, ako sú napríklad pokladničný blok, faktúra alebo podobný dokument, ako dôkaz
vášho práva na používanie softvérového produktu. Tento doklad určuje nadobudnutú úroveň používania. Ak nie je určená žiadna
úroveň používania, môžete nainštalovať a používať jednu kópiu softvérového produktu na jednom hardvérovom produkte. Nákupný
doklad taktiež poskytuje dôkaz o vašom nároku na prípadné budúce inovácie.
2. Licencia
Softvérový produkt vlastní spoločnosť D@TEX, s.r.o. Bratislava, vzťahujú sa naň autorské práva, udeľuje sa naň licencia, nepredáva
sa.
Licenciu na používanie softvérového produktu získate v prípade, že ste ho nadobudli legálne.
Ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na každú kópiu softvéru, vrátane inovácií programu. Nesmiete odstrániť ani pozmeniť žiadne
informácie o autorských právach ani nápisy o vlastníctve.
Ste zodpovední za to, že každý, kto používa softvérový produkt (a získal ho od vás lokálne alebo vzdialene), tak koná v súlade s
ustanoveniami tejto zmluvy.
Nesmiete používať, kopírovať, upravovať ani distribuovať softvérový produkt iným spôsobom, ako je uvedené v tejto zmluve, spätne
zostavovať, spätne analyzovať, dekompilovať alebo disasemblovať softvér ani inak transformovať softvérový produkt, ani
sublicencovať, prenajímať, poskytovať na lízing alebo požičiavať softvérový produkt.
Nesmiete vytvárať na základe Softvéru odvodené diela.
Smiete urobiť jednu záložnú kópiu softvéru. Smiete ju použiť len na preinštalovanie softvéru.
Spoločnosť D@TEX, s.r.o. Bratislava môže vašu licenciu ukončiť v prípade, že neplníte podmienky tejto zmluvy. V takom prípade
musíte zničiť všetky kópie softvérového produktu.
3. Prenositeľnosť
Nesmiete prenášať softvér alebo túto zmluvu tretej strane, alebo používať softvér na komerčné hostiteľské služby.
4. Poplatky
Poplatky za softvérový produkt sú založené na nadobudnutej úrovni používania.
Ak chcete zvýšiť úroveň používania, obráťte sa na spoločnosť D@TEX, s.r.o. Bratislava. Môžu sa na to vzťahovať ďalšie poplatky.
Ak nejaký orgán uvalí na softvérový produkt clo, daň, odvod alebo poplatok, okrem takých, ktoré sa odvíjajú od čistého zisku
spoločnosti D@TEX, s.r.o. Bratislava, súhlasíte s tým, že zaplatíte určenú sumu alebo poskytnete dokumentáciu o daňovej úľave. Od
dátumu nadobudnutia softvérového produktu ste zodpovední za platenie prípadných daní z majetku vzťahujúcich sa na softvérový
produkt.
5. Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť D@TEX, s.r.o. Bratislava nie je zodpovedná za žiadne z nasledujúcich skutočností:
a) strata alebo poškodenie vašich dát;
b) špeciálne, náhodné alebo nepriame škody
6. Všeobecné
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo právne nevymáhateľné, ostatné ustanovenia
tejto zmluvy zostávajú v úplnej platnosti a účinnosti.
7. Riešenie sporov
Táto zmluva sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Koncový používateľ súhlasí s tým, že kolízne
ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne
súhlasí s tým, že pre riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov z tejto licenčnej zmluvy voči poskytovateľovi licencie, alebo spory a
nároky súvisiace s používaním softvéru je príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasí s výkonom jurisdikcie týmto súdom.

