Licenční podmínky BLUEJET
verze 2.0 z 17.10.2016
Software BLUEJET (poskytovaný i jako služba) je autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a používá ochranu dle tohoto zákona.
Poskytovatelem je rozuměno autor produktu, tedy společnost COMPEKON s.r.o. IČ: 47153075
Nabyvatelem je rozuměno ten, kdo produkt řádně využívá na základě platné smlouvy či objednávky potvrzené
poskytovatelem.

Základní definice licenčních podmínek BLUEJET:

1. Uživatel je fyzická osoba (zpravidla zaměstnanec společnosti či zaměstnanec smluvního partnera),
které nabyvatel umožní se systémem pracovat.
2. Licence BLUEJET se rozdělují na „aktivní“ a „neaktivní“.
3. Licence je udělena jako nevýhradní a nepřevoditelná na třetí osobu bez souhlasu Poskytovatele.
Licence je poskytnuta na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových práv Poskytovatele. Licence
se uděluje pro území států Evropského hospodářského prostoru (EEA). Licence není možné dále
půjčovat pronajmout či převést.
4. Každá licence je určena pouze pro jednoho (1) uživatele („login“ = jméno + heslo)
5. Nabyvatel se zavazuje, že nebude využívat větší množství aktivních licencí než je stanoveno
platnou smlouvou či objednávkou mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem.
6. Nabyvatel se zavazuje, že jednu (1) aktivní licenci (login) bude využívat pouze jeden (1) uživatel.
7. Počet neaktivních licencí není nijak omezen, ale tato licence nemá žádný přístup k BLUEJET. (Pokud
zaměstnanec například firmu opustí, jeho licence se přepne do stavu neaktivní, přestože jeho data v
systému zůstávají a je možné využít novou aktivní licenci vytvořenou pro jeho nástupce).
8. Správa uživatelů a rolí (hierarchie privilegií) je v kompetenci a v zodpovědnosti nabyvatele
(uživatel s právy administrátora), který za toto nastavení přebírá plnou zodpovědnost.
9. Nabyvatel je plně zodpovědný za množství aktivně využívaných licencí, porušením tohoto
ustanovení se vystavuje možným sankcím.
10. Nabyvatel není oprávněn BLUEJET pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím
osobám jeho využití, provádět změny v software, upravovat ho nebo z něj odstranit ochrannou
známku autorských práv.
11. Jakékoliv zpřístupnění BLUEJET (kopírování obsahu, obrazové náhledy, videa, návody, nápovědy,
technické specifikace, produktový list a další materiály týkající se BLUEJET) nebo i jeho částí, které k
tomu nejsou výhradně určeny, třetí osobě je zakázáno.

Poskytovatel si vyhrazuje právo Licenční podmínky kdykoliv změnit a to bez předchozího upozornění nabyvatele.

