Licenční podmínky užívání softwarové platformy Flexideo
1.

Softwarová

platforma,

platforma

sloužící

Flexideo

k vývoji

a

je

používání

5.

K užívání softwarové platformy Flexideo

je třeba zajistit přístup programu „flexideo

informačních systémů. Softwarová platforma

server“

k internetu

Flexideo byla vyvinuta a je aktualizována

měsíčně.

minimálně

jedenkrát

společností Headwork s.r.o., IČ: 261 78 494, se
sídlem Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4.
Softwarová platforma Flexideo je chráněna
autorským právem, držitelem práv je Headwork
s.r.o., (dále jen „držitel práv“) která udílí
uživatelům

práva

smluvních

partnerů

k užití

prostřednictvím

v rozsahu

stanoveném

smlouvou a těmito licenčními podmínkami.

2.

Prvním

užitím

softwarové

platformy

Flexideo potvrzujete svůj souhlas s podmínkami
užití platformy stanovené smlouvou a těmito
licenčními podmínkami.

6.

Držitel

autorských

práv

zajišťuje

průběžnou aktualizaci softwarové platformy
včetně jejího přizpůsobení novým verzím a
aktualizacím operačního systému Windows a
majoritních internetových prohlížečů, tj. těch,
které jsou obvykle uživateli užívány.

7.

Licence je Vám tak poskytována v aktuální

verzi,

je

však možné,

abyste

příslušnou

aktualizaci pozastavil, tj. po nějakou Vámi
zvolenou dobu si ji nenainstaloval. V takovém
případě

Vám

však

nebude

poskytována

technická podpora.

3.

Přístup k softwarové platformě Flexideo

získáte

od

smluvního

partnera

způsobem

uvedeným ve Vaší smlouvě se smluvním
partnerem po zaplacení ceny stanovené dle
počtu objednaných kreditů.

8.

Licence k užívání softwarové platformy

Flexideo, kterou jste na základě smlouvy se
smluvním partnerem obdržel je nevýhradní,
teritoriálně neomezená. Licence je časově
neomezená, je však omezena povinností hradit

4.

Uživatelské účty jste oprávněni zřídit

roční

poplatek

za

technologický

update,

fyzickým osobám, svým zaměstnancům nebo

v případě, že tento poplatek neuhradíte, licence

fyzickým osobám s Vámi spolupracujícím, jste

Vám

povinni zajistit, aby všechny tyto osoby

prodloužena.

nebude

pro

následující

období

dodržely ustanovení Vaší smlouvy se smluvním
partnerem
podmínek.

a

ustanovení

těchto

licenčních

9.

Držitel práv je též oprávněn odstoupit od

licenční smlouvy a ukončit tak běh licenční
doby

s okamžitou

účinností

v případě,

že

ujednání smlouvy se smluvním partnerem či
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ujednání těchto licenčních podmínek porušíte a

13. Berete na vědomí, že v maximální možné

závadný stav nenapravíte ani v přiměřené lhůtě,

míře, umožněné platnou legislativou, držitel

která Vám bude poskytnuta.

práv neodpovídá za případnou škodu včetně
ušlého zisku vzniklou v souvislosti s užíváním

10. Softwarovou platformu smíte užívat jen
v rozsahu stanoveném smlouvou se smluvním
partnerem a v rozsahu stanoveném těmito
licenčními

podmínkami.

Sublicenci

či vzniklou v souvislosti s nemožností užívat
softwarovou

platformu

Flexideo

a

to

z

jakýchkoli důvodů.

smíte

poskytnout jen tehdy, je-li tak výslovně

14. Používáním

sjednáno ve smlouvě se smluvním partnerem a

Flexideo souhlasíte s tím, aby smluvní partner a

jen za podmínek v této smlouvě uvedených.

držitel práv přenášel, zpracovával a uchovával
údaje,

11. Softwarovou platformu nemůžete zpětně
analyzovat,

dekompilovat,

zdrojového kódu či
způsobem

pokoušet

se

převádět
jakýmkoli

získat

zdrojový

do
jiným
kód.

V případě, že tak učiníte, souhlasíte s tím ,že
takto

získané

informace

se

které

softwarové

Vás

umožní

platformy

identifikovat.

Souhlasíte s tím, že smluvní partner a držitel
práv mohou svými prostředky kontrolovat, zda
užíváte

softwarovou

platformu

Flexideo

v souladu se smlouvou se smluvním partnerem
a v souladu s licenčními podmínkami.

automaticky

považují za informace převedené na držitele

15. V případě, že jakékoli ustanovení těchto

práv k softwarové platformě. Práva držitele práv

licenčních podmínek a smlouvy se smluvním

spojená s porušením smlouvy a s porušením

partnerem bude prohlášeno nebo se stane

licenčních podmínek tím nejsou dotčena.

neplatným

a

nevykonatelným,

není

tím

ovlivněna platnost dalších ustanovení smlouvy a

12. Veškerá

práva,

která

Vám

nejsou

licenčních podmínek.

smlouvou se smluvním partnerem či licenčními
podmínkami poskytnuta, zůstávají držiteli práv.
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