
 

Licenčná zmluva pre konečného užívateľa softvéru Expedit

Pred  samotnou  inštalácou  softvéru  Expedit  (ďalej  len  “softvér”)  si,  prosím,  pozorne  prečítajte
nasledovnú Licenčnú zmluvu pre konečného užívateľa  (ďalej  len  “zmluva”).  Licencia  na tento
softvér bola udelená spoločnosti Slovak Parcel Service, spol. s.r.o., so sídlom Ivanka pri Dunaji,
Slovenská republika (ďalej len “SPS”). SPS vlastní licenciu na distribuovanie softvéru vám ako
konečnému užívateľovi  v  súlade  s  podmienkami  stanovenými  touto  zmluvou.  Tento  softvér  sa
nepredáva, poskytuje sa len licencia k softvéru. Inštaláciou, kopírovaním, či iným použitím softvéru
definovaného nižšie sa zaväzujete dodržiavať túto zmluvu. BEZ TOHO, ABY STE SÚHLASILI S
PODMIENKAMI  TEJTO  ZMLUVY,  VÁM  NEBUDE  UMOŽNENÁ  ĎALŠIA INŠTALÁCIA,
KOPÍROVANIE ČI INÉ VYUŽITIE SOFTVÉRU.

1.  Licencia. SPS  vám  ako  registrovanému  konečnému  užívateľovi  udeľuje  -  a  vy  prijímate,
nevýhradnú,  neprenosnú,  odvolateľnú  licenciu  na  použitie  softvéru  v  súlade  s  podmienkami
stanovenými v tejto zmluve.

2.  Vlastnícke  práva. Softvér  a  dokumentácia  je  vlastníctvom  spoločnosti  AntSoft,  so  sídlom
Boljevac,  Srbsko  (ďalej  len  “AntSoft”)  a  všetky  autorské  práva,  patenty,  obchodné  tajomstvo,
obchodná  značka  a  iné  práva  duševného  vlastníctva  sú  a  budú  oceniteľným  vlastníctvom
spoločnosti AntSoft. Spätné inžinierstvo, dekompilácia a rozoberanie softvéru je zakázané. Tvorba
iného odvodeného diela s použitím ktorejkoľvek časti softvéru alebo dokumentácie je zakázaná.
Súhlasíte s tým, že vykonáte všetky potrebné kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tejto
licenčnej  zmluvy z  vašej  strany,  ako aj  zo  strany vami  kontrolovaných  osôb či  zamestnancov.
Užívateľ  má právo urobiť  si  jednu kópiu  softvéru  v strojovo čitateľnej  podobe,  avšak len  ako
zálohu. Takáto záložná kópia softvéru alebo dokumentácie musí obsahovať všetky informácie o
autorských právach, ktoré obsahuje originál.

3. Prenos a prevod práv. Bez získania písomného súhlasu spoločností SPS a AntSoft vaše licenčné
práva nie je možné nijakým spôsobom (prevodom, úkonom vyplývajúcim zo zákona alebo iným
spôsobom) preniesť alebo previesť na inú osobu.

4. Autorské práva a obmedzenia. Okrem výslovného udelenia vyššie spomenutých práv touto
zmluvou nedochádza k prevodu iných práv, vlastníctva alebo podielu na softvére alebo na jeho
obsahu,  ani  k  prevodu  akýchkoľvek  autorských  práv,  patentov,  obchodnej  značky,  obchodného
tajomstva  alebo  iného  duševného  vlastníctva  či  vlastníckeho  práva  na  užívateľa.  Spoločnosť
AntSoft je jediným a výhradným vlastníkom všetkých súčastí softvéru a jeho obsahu, ako aj ich
kopií,  a  užívateľ  týmto  prevádza  na  spoločnosť  AntSoft  všetky  práva,  vlastníctvo  a  podiel  na
akýchkoľvek zmenách, ktoré užívateľ vykoná na softvéri so súhlasom alebo bez neho. Reprodukcia
obsahu,  jeho  transkripcia,  ukladanie  vo  vyhľadávacom  systéme,  preklad  do  akéhokoľvek
prirodzeného  alebo  počítačového  jazyka,  retransmisia  v  akejkoľvek  podobe  alebo  akýmkoľvek
spôsobom (elektronicky, mechanicky, vo fotokópiách ai.), predaj alebo redistribúcia tretím osobám
sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AntSoft zakazuje.



5.  Ochrana  a  bezpečnosť. Užívateľ  je  povinný  urobiť  všetky  primerané  kroky  na  to,  aby
zabezpečil, aby k softvéru nemali prístup neoprávnené osoby. Užívateľ nevyzradí, neposkytne vo
forme sublicencie, nepostúpi ani neprevedie na tretiu osobu užívateľské meno a heslo, založené pri
registrácii či poskytnuté užívateľovi. Užívateľ berie na vedomie, že pred každým použitím softvéru
môže byť  potrebné poskytnúť  užívateľské  meno a heslo.  Softvér  a  jeho obsah sú oceniteľným
vlastníctvom spoločnosti  AntSoft  a  jeho neoprávnené použitie  či  poskytnutie  tretím osobám by
spôsobilo nenapraviteľné škody spoločnosti AntSoft.  V prípade, ak sa dozviete o neoprávnenom
vlastníctve  alebo  použití  alebo  prístupe  k  softvéru,  upovedomíte  o  tom  spoločnosť  AntSoft,
bezodkladne  poskytnete  podrobnosti  o  takejto  udalosti,  pomôžete  zamedziť  opakovaniu  takejto
udalosti  a  budete  plne  spolupracovať  v  prípade  súdnej  žaloby alebo  iných  krokov  vedúcich  k
ochrane práv spoločnosti AntSoft.

SOFTVÉR  A DOKUMENTÁCIA SA POSKYTUJÚ  V  STAVE,  V  AKOM  SA AKTUÁLNE
NACHÁDZAJÚ, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A SPOLOČNOSŤ ANTSOFT SA
ĎALEJ  ZRIEKAVA  VŠETKÝCH  OSTATNÝCH  ZÁRUK,  VÝSLOVNÝCH,  NEPRIAMYCH
ALEBO  ZÁKONNÝCH,  S  OHĽADOM  NA  OTVORENÝ  SOFTVÉR,  VRÁTANE
NEPRIAMYCH ZÁRUK PRÁVNEJ  NEZÁVADNOSTI,  PREDAJNOSTI  A VHODNOSTI  NA
KONKRÉTNY ÚČEL. ANI SPOLOČNOSŤ ANTSOFT, ANI OSOBY UDEĽUJÚCE LICENCIU
K  OTVORENÉMU  SOFTVÉRU  NENESÚ  ZODPOVEDNOSŤ  ZA AKÉKOĽVEK  PRIAME,
NEPRIAME,  NEPREDVÍDATEĽNÉ,  ŠPECIÁLNE,  EXEMPLÁRNE  ALEBO  NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU), NECH JE ICH PRÍČINOU ČOKOĽVEK A NECH SÚ
ZALOŽENÉ  NA  AKEJKOĽVEK  TEÓRII  O  ZODPOVEDNOSTI,  ČI  UŽ  NA  ZÁKLADE
ZMLUVY,  ABSOLÚTNEHO  RUČENIA,  ÚMYSELNÉHO  KONANIA  ALEBO
NEDBANLIVOSTI,  KTORÉ  VZNIKNÚ  POUŽITÍM  ALEBO  DISTRIBÚCIOU  SOFTVÉRU
EXPEDIT, AJ V PRÍPADE, ŽE UŽÍVATEĽ BOL INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO
ŠKÔD. 

6.  Ochrany  osobných  údajov Legislatívna  v  oblasti  ochrany  osobných  údajov,  GDPR,  dáva
jednotlivcom v EÚ väčšiu kontrolu nad tým, ako sa používajú ich osobné údaje, a kladie určité
povinnosti podnikom a jednotlivcom, ktorí tieto údaje používajú alebo spracúvajú. Všeobecne platí,
že  GDPR  sa  vzťahuje  na  spoločnosti  alebo  jednotlivcov,  ktorí  buď  sídlia  v  EÚ,  alebo  sa
nenachádzajú v EÚ, ale ponúkajú tovar a služby subjektom v EÚ alebo ktoré sledujú správanie ľudí
so sídlom v EÚ.

"Osobné údaje" sú definované v širšom zmysle, aby obsahovali všetky identifikačné informácie -
napríklad vrátane emailov, fyzickej adresy, telefónneho čísla atď.

Činnosti  na  spracovanie  Expedit  súvisiace  s  osobnými  údajmi  dodávanými  zákazníkom SPS /
InTime (ďalej len "zákazník") zahŕňajú bezpečné skladovanie a spracovanie, pretože je potrebné ich
prevádzkovať. Spoločnosť Expedit uchováva osobné údaje v adresári zákazníka.

Záväzok odberateľa podľa GDPR spočíva v tom, že musí povoliť osobe, ktorá je zhromažďovaná
osobnými údajmi, právo získať kópiu svojich osobných údajov v prenosnej forme (napríklad export
záznamu z adresára do formátu Excel), právo na opravu údajov, ak sú údaje nesprávne, a právo
vymazať záznam údajov na požiadanie.  Po vývoze osobných údajov zo spoločnosti  Expedit  by
zákazník  mal  vykonať  príslušné  technické  a  organizačné  opatrenia  na  zabezpečenie  primeranej
úrovne  bezpečnosti  na  zabezpečenie  nepretržitého  utajenia,  celistvosť  a  /  alebo  dostupnosti
osobných údajov.

7.  Zmeny. Spoločnosť  AntSoft  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  túto  zmluvu  zmeniť  a  v
stanovenom momente vyžadovať dodržiavanie jej ustanovení.
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