LICENČNÍ SMLOUVA
Tato smlouva je smlouvou mezi vámi (dále Odběratelem) a Zbyňkem Dubnem (dále
Výrobcem) a týká se počítačového programu Evidence autoškoly (dále Program).
Program
využívá
k uchování
uživatelských
dat
embed
databázi
v souboru
autoskola.fdb (dále Databáze).
Program je chráněn autorskými právy, mezinárodními dohodami o autorských
právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Jestliže budete
pokračovat v instalaci, znamená to, že s licenčními podmínkami souhlasíte. Pokud
s licenčními podmínkami nesouhlasíte, ukončete instalaci. Vrácení Programu je
možné, pokud bude vrácen v originálním neporušeném balení a Odběratel prokáže,
že Program neinstaloval, nekopíroval a ani jinak nepoužil.
Výrobce poskytuje odběrateli nevýhradní, nepřenosné právo používat zakoupený
Program v souladu s touto smlouvou. Tento Program se neprodává, pouze se za
úplatu uděluje právo k jeho užívání. K převodu tohoto práva dochází dnem předání
Programu Odběrateli.
Program je možno nainstalovat na více počítačích, může ho však používat pouze
jeden uživatel, na kterého je Program registrován. Zároveň je však možné
pracovat pouze s jedinou Databází, kterou uživatel mezi počítači kopíruje nebo
sdílí. Nelze tedy na každém počítači mít jinou Databázi. Maximální počet
počítačů, na kterých může být Program nainstalován, je tři.
Licence na Program se vydává na Program jako celek.
Odběratel bere na vědomí, že software obsahuje práva, která jsou předmětem
zákonné ochrany, jako výrobní postupy a podobně. Odběratel nesmí dekompilovat,
měnit, zahrnovat do jiných programů, kopírovat, přenášet, půjčovat, zveřejňovat
ani prodávat software, části software a data, které jsou v Programu obsaženy,
ani Program jako celek. Výjimkou je zálohování Databáze Programu do externích
souborů, které však také nesmí být dekompilovány, měněny, zahrnovány do jiných
programů, půjčovány, zveřejňovány ani prodávány. Odběratel je povinen chránit
Program před odcizením nebo zneužitím neoprávněnou osobou.
Pořídit si jednu rozmnoženinu Programu je však dovoleno pro nezbytné archivní
účely, případně k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která byla ztracena,
zničena nebo jinak znehodnocena.
Výrobce se snaží o co nejvyšší kvalitu Programu. Nenese však odpovědnost za
vhodnost jeho využití a za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv důsledkem
nesprávného použití Programu. Taktéž nenese zodpovědnost za ztráty způsobené
počítačovými viry, nesprávnou manipulací se soubory používanými Programem,
chybou operačního systému nebo jiných programů. K předcházení těchto ztrát
Výrobce doporučuje důsledné zálohování Databáze.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem instalace programu. Smlouva zůstává v
platnosti, dokud neporušíte smluvní podmínky. Platnosti smlouva pozbývá
automaticky, aniž by Výrobce musel smlouvu vypovědět a to okamžikem, kdy učiníte
cokoli v rozporu s ustanovením této smlouvy. V okamžiku, kdy skončí platnost
této smlouvy, jste povinen zničit všechny kopie programu včetně produktů
vzniklých úpravou či překladem programu nebo jeho zahrnutím do jiného programu.
Pozn.: Program využívá softwarových produktů FireBird SQL, .NET Framework a
Inno Setup (dále Produkty třetích stran). Jejich použití Programem je v souladu
s licenčními podmínkami Produktů třetích stran. Pro instalaci Produktů třetích
stran se musí uživatel řídit jejich licenčními podmínkami.

