ArcČR 500® verze 3.3

Obecné podmínky

OBECNÉ LICENČNÍ PODMÍNKY
k užití digitální geografické databáze ArcČR® 500 v 3.3

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24, Praha 1 (dále jen „firma
ARCDATA“) prohlašuje, že je oprávněným distributorem licencí k užití digitálních dat,
distribuovaných pod obchodním názvem „ArcČR® 500“ (dále jen „Data“).
2. Tyto Obecné podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu
založeného mezi firmou ARCDATA a třetí osobou (dále jen „uživatel“) okamžikem
odsouhlasení licenčních podmínek.Závazkový vztah takto založený se řídí režimem
Obchodního zákoníku.
Čl. 2
Rozsah licence

1. Licence opravňuje uživatele k instalaci Dat na počítači, www serveru provozovaného
uživatelem v rámci intranetu nebo internetu.
2. Uživatel je oprávněn užít Data k vytvoření kartografického díla v rámci zpracování projektů
pro třetí osoby.
3. Uživatel je povinen www intranetové i internetové stránky a kartografická díla doplnit
označením „©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016“ nebo „©ArcČR, ARCDATA PRAHA,
2016“ a zároveň uvést logo s názvem Zeměměřický úřad (ZÚ) a logo Českého statistického
úřadu (ČSÚ).

Čl. 3
Ochrana práv duševního vlastnictví

1. Poskytnutím licence k užití Dat vzniká uživateli pouze nevýhradní právo Data užívat, a to
v rozsahu čl. 2 této smlouvy. Uživateli nevznikají jakákoliv vlastnická práva k Datům.
2. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu firmy ARCDATA oprávněn Data zcizit,
postoupit, šířit nebo jinak přenechat či umožnit jejich užití třetí osobu v rozporu
s obchodními podmínkami.
3. Uživatel dále není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoliv jiným způsobem
zasahovat do jakýchkoliv autorskoprávních, vlastnických či jiných označení Dat.
4. Firma ARCDATA neodpovídá uživateli za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím
poskytnutých Dat.
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Čl. 4
Cena a platební podmínky

1. Data v rozsahu licence specifikované v čl. 2 jsou poskytována zdarma.
2. Licence je poskytována bezúplatně.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. Firma ARCDATA si vyhrazuje právo na změny těchto Obecných licenčních podmínek.
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