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Software BLUEJET (poskytovaný i jako služba) je komplexní software postavený ve webovém prostředí.
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 (SLA) či objednávky potvrzené poskytovatelem.
Základní definice podmínek provozu BLUEJET:

1. Nabyvatel prohlašuje, že je dostatečně seznámen s řešením BLUEJET jeho rozsahem, vlastnostmi i
omezeními a s tímto souhlasí.
2. Nabyvatel prohlašuje, že si je vědom a souhlasí, že BLUEJET je provozován v hostingovém centru,
které je poskytováno na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a třetí stranou.
3. Systém BLUEJET je komplexní řešení, které bez provedení analýzy poskytovatelem zaměřené na
potřeby a požadavky nabyvatele a následném přizpůsobení nastavení, přizpůsobení a dalších služeb
jako je řádné proškolení uživatelů, nemusí fungovat dle očekávání nabyvatele, který prohlašuje, že si je
této skutečnosti vědom.
4. Pokud nabyvatel způsobí škodu sobě nebo třetí straně v důsledku špatného zacházení BLUEJET, ve
smyslu jiného používání BLUEJET nebo v souvislosti s bodem 2, nevzniká mu nárok na náhradu jakékoliv
škody či jiné újmy.
5. Veškerá data zpracovávaná programovým vybavením BLUEJET jsou výlučným majetkem Nabyvatele.
6. Nabyvatel se zavazuje, že nebude využívat BLUEJET pro rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení,
obsahu, který je výhružný, poškozující práva třetích osob, zasahující do soukromí třetích osob,
pornografický, obscénní, urážející náboženské cítění, obsahující viry, podporující podvodnou či jinak
nelegální činnost, mající povahu "řetězových zpráv" nebo "hromadné nevyžádané pošty".
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo za účelem zkvalitnění systému BLUEJET kdykoliv bez předchozího
upozornění upravit či změnit BLUEJET nebo nevyužívanou část systému odstranit.
8. Nabyvatel není oprávněn provádět nebo pokoušet se o změny BLUEJET jako zpětné inženýrství,
analýzu programového kódu, činnosti vedoucí k poškození správné funkčnosti provozu (hacking, útoky
na server, úmyslné nadměrné zatížení serveru), a to ani za účelem testování díla nebo ověřování
spolupráce s jiným software.
9. Nabyvatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za způsob i rozsah využívání BLUEJET.
10.Nabyvatel je plně odpovědný za data, která do systému manuálně vkládá, importuje i automaticky
nahrává z jiných systému. Nabyvatel je též plně zodpovědný za veškerou práci s daty a datové výstupy přehledy dat (reporting, analýzy, sestavy, exporty, tisky, apod.) a to včetně interpretace.
11.Nabyvatel se zavazuje, že poučí uživatele o důležitosti nesdělovat své přístupové údaje (login) jiným
osobám (ať již vědomě či z nedbalosti).
12.Nabyvatel je povinen zajistit, že uživatelé budou mít dostatečně silné heslo (kombinace znaků a čísel,
kombinace velkých a malých písmen).
13.Nabyvatel se zavazuje, že každý uživatel BLUEJET bude využívat systém doporučeným způsobem,
nebude se dopouštět sabotáží (cílených útoků na stabilitu systému), nebude zasahovat do pokročilých
nastavení systému a jakýkoli problém bude hlásit prostřednictvím známé „hot-line“.
14.Jestliže bude Nabyvatel v prodlení s placením vůči Poskytovateli, má poskytovatel právo, po upozornění
(výzvě) Nabyvatele k nápravě, pozastavit probíhající plnění. V souvislosti s právem pozastavit plnění na
sebe bere Nabyvatel plnou odpovědnost za případné problémy, které mu tímto vzniknout, a to bez
uplatnění jakýchkoliv sankcí vůči Poskytovateli.
15.Jakékoli selhání Podmínek provozu Nabyvatelem je na jeho plnou zodpovědnost.
Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky provozu kdykoliv změnit, a to bez předchozího upozornění nabyvatele.

