Licenčná zmluva pre softvérové licencie
produktov QSign™ verzie 5.x
(Licenčné podmienky)

I. Všeobecné ustanovenia
1. Aplikácia QSign™ (ďalej len "aplikácia") je dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon). Právo na používanie aplikácie a
ďalšie autorské práva k aplikácii sú chránené Autorským zákonom a ďalšími právnymi predpismi.
2. Aktiváciou aplikácie uzatvárate ako užívateľ licenčnú zmluvu (stávate sa zmluvnou stranou licenčnej zmluvy) so spoločnosťou Ardaco,
a.s., so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 829 36, spol. zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2903/B, ako poskytovateľom licencie (ďalej len „licenčná zmluva“, „užívateľ“ a „poskytovateľ“, užívateľ
a poskytovateľ spolu tiež aj „zmluvné strany“), ktorej znenie je nasledovné:
II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie práva na používanie počítačového programu s obchodným označením „QSign™“, ktorého podstatou
je podpisovanie elektronických dokumentov zaručeným elektronickým podpisom v kancelárskom prostredí (ďalej len „aplikácia“).
2. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje užívateľovi právo na použitie aplikácie (ďalej len „licencia“) a užívateľ sa zaväzuje zaplatiť
autorovi odplatu, prípadne iné poplatky podľa tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje nasledovné licencie:
 QSign licencia na overovanie
 QSign 5 Premium
 QSign 5 BatchSigner
III. Podmienky udelenia QSign licencie na overovanie
1. Aplikáciu je možné nainštalovať iba na technické zariadenie – osobný počítač – zodpovedajúce minimálnej špecifikácii poskytovateľa
a užívať ho iba spôsobom, ktorý umožňuje užívateľské rozhranie aplikácie (spôsob použitia). Užívateľským rozhraním sa rozumejú
funkcie aplikácie popísané v používateľskej príručke. Aplikáciu nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať ani do nej zasahovať iným
spôsobom, ako umožňuje užívateľské rozhranie.
2. Aplikáciu je užívateľ oprávnený užívať iba do rozsahu zakúpenej licencie, a to vo verzii aplikácie aktuálnej ku dňu zakúpenia licencie.
Poskytovateľ poskytuje aplikáciu s licenciou na overovanie na voľné bezplatné používanie užívateľovi. Užívateľ má právo bezplatne
užívať aplikáciu s licenciou na overovanie v maximálnom rozsahu desať licencií. Užívať aplikáciu vo vyššom rozsahu má užívateľ právo
len s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa.
3. Na základe tejto zmluvy sa udeľuje jedna licencia na overovanie, pokiaľ nie je z príslušných písomných dokladov zrejmé, že užívateľ
zakúpil viac licencií. Jednou licenciou na overovanie sa rozumie licencia pre jedno technické zariadenie (osobný počítač). Pokiaľ dielo
užívajú dvaja alebo viac užívateľov na jednom počítači, počet potrebných licencií na overovaniu pre daný počítač zodpovedá číslu jeden.
Pokiaľ dielo užíva jeden užívateľ na viacerých počítačov, na používanie aplikácie je potrebný taký počet licencií na overovanie, ktorý
zodpovedá počtu zariadení.
4. Licencia na overovanie sa poskytuje na dobu neurčitú.
5. Licencia užívateľa je nevýhradná, poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciou ďalším osobám; nároky poskytovateľa z týchto podmienok
nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté.
IV. Podmienky udelenia licencie QSign 5 Premium
1. Aplikáciu je možné nainštalovať iba na technické zariadenie – osobný počítač – zodpovedajúce minimálnej špecifikácii poskytovateľa
a užívať ho iba spôsobom, ktorý umožňuje užívateľské rozhranie aplikácie (spôsob použitia). Užívateľským rozhraním sa rozumejú
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funkcie aplikácie popísané v používateľskej príručke. Aplikáciu nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať ani do nej zasahovať iným
spôsobom, ako umožňuje užívateľské rozhranie.
2. Aplikáciu je užívateľ oprávnený užívať iba do rozsahu zakúpenej licencie, a to vo verzii aplikácie aktuálnej ku dňu zakúpenia licencie.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a umožniť užívateľovi užívanie novšej verzie aplikácie bezplatne vo forme aktualizácií len danej
hlavnej („major“) verzie aplikácie (QSign 5.x).
3. Na základe tejto zmluvy sa udeľuje jedna licencia QSign 5 Premium, pokiaľ nie je z príslušných písomných dokladov zrejmé, že užívateľ
zakúpil viac licencií QSign 5 Premium. Jednou licenciou sa rozumie licencia QSign 5 Premium pre jedno technické zariadenie (osobný
počítač). Pokiaľ dielo (aplikáciu) užívajú dvaja alebo viac užívateľov na jednom počítači, počet potrebných licencií QSign 5 Premium pre
daný počítač zodpovedá číslu jeden. Pokiaľ dielo (aplikáciu) užíva jeden užívateľ na viacerých počítačov, na používanie aplikácie je
potrebný taký počet licencií QSign 5 Premium, ktorý zodpovedá počtu zariadení.
4. Licencie QSign 5 Premium sa poskytujú na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť dňom aktivácie tejto licencie a je viazaná na jedno
technické zariadenie (osobný počítač), na ktorom je licencia aktivovaná. Zmena zariadenia (aj z dôvodov poruchy zariadenia) sa
považuje za nové zariadenie a vyžaduje aktiváciu novej licencie, resp. zakúpenie služby na prenos licencie.
5. Licencia užívateľa je nevýhradná, poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu ďalším osobám; nároky poskytovateľa z týchto podmienok
nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté.
V. Podmienky udelenia licencie QSign 5 BatchSigner
1. Aplikáciu je možné nainštalovať iba na technické zariadenie – osobný počítač – zodpovedajúce minimálnej špecifikácii poskytovateľa
a užívať ho iba spôsobom, ktorý umožňuje užívateľské rozhranie aplikácie (spôsob použitia). Užívateľským rozhraním sa rozumejú
funkcie aplikácie popísané v používateľskej príručke. Aplikáciu nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať ani do nej zasahovať iným
spôsobom, ako umožňuje užívateľské rozhranie.
2. Aplikáciu je užívateľ oprávnený užívať iba do rozsahu zakúpenej licencie, a to vo verzii aplikácie aktuálnej ku dňu zakúpenia licencie.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a umožniť užívateľovi užívanie novšej verzie aplikácie bezplatne vo forme aktualizácií len danej
hlavnej („major“) verzie aplikácie (QSign 5.x).
3. Na základe tejto zmluvy sa udeľuje jedna licencia QSign 5 BatchSigner, pokiaľ nie je z príslušných písomných dokladov zrejmé, že
užívateľ zakúpil viac licencií QSign 5 BatchSigner. Jednou licenciou sa rozumie licencia QSign 5 BatchSigner pre jedno technické
zariadenie (osobný počítač). Pokiaľ dielo (aplikáciu) užívajú dvaja alebo viac užívateľov na jednom počítači, počet potrebných licencií
QSign 5 BatchSigner pre daný počítač zodpovedá číslu jeden. Pokiaľ dielo (aplikáciu) užíva jeden užívateľ na viacerých počítačov, na
používanie aplikácie je potrebný taký počet licencií QSign 5 BatchSigner, ktorý zodpovedá počtu zariadení.
4. Licencia QSign 5 BatchSigner sa poskytuje na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť dňom aktivácie tejto licencie a je viazaná na jedno
technické zariadenie (osobný počítač), na ktorom je licencia aktivovaná. Zmena zariadenia (aj z dôvodov poruchy zariadenia) sa
považuje za nové zariadenie a vyžaduje aktiváciu novej licencie, resp. zakúpenie služby na prenos licencie.
5. Licencia užívateľa je nevýhradná, poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu ďalším osobám; nároky poskytovateľa z týchto podmienok
nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté.
VI. Odplata
1. Poskytnutie QSign licencie na overovanie je bezplatné podľa podmienok uvedených v tejto licenčnej zmluve.
2. Za poskytnutie licencie QSign 5 Premium a QSign 5 BatchSigner sa platí odplata vo výške podľa platného cenníka poskytovateľa.
Základ pre výpočet celkovej odplaty je počet udelených licencií a cena licencie.
3. Licencie QSign môžu byť kombinované s ďalšími dodatočnými produktmi alebo službami, čo bude mať dopad aj na výslednú odplatu.
VII. Postúpenie a prechod licencie
1. Užívateľ je oprávnený dať súhlas tretej osobe na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia) len s predchádzajúcim
písomným súhlasom poskytovateľa a iba za podmienok uvedených v písomnom súhlase poskytovateľa.
2. Užívateľ je oprávnený postúpiť (previesť) licenciu na tretiu osobu, pokiaľ pred postúpením oboznámi tretiu osobu (nadobúdateľa)
s obsahom tejto licenčnej zmluvy a nadobúdateľ písomne vyhlási, že pristupuje k licenčnej zmluve. Postúpenie licencie nadobúda
účinnosť doručením oznámenia o postúpení poskytovateľovi. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje (meno/názov,
bydlisko/sídlo, dátum narodenia/IČO, registrácia) a kontaktné údaje nadobúdateľa a jeho prílohou musí byť originál písomného
vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety. Právo na prvé bezplatné obdržanie inštalačného licenčného kľúča ani iné práva / plnenia,
z ktorých povahy vyplýva, že boli poskytnuté touto zmluvou alebo poskytovateľom iba prvému užívateľovi, sa neprevádzajú. V
pochybnostiach rozhodne poskytovateľ.
3. Zánikom právnej subjektivity užívateľa prechádza licencia v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy na právneho nástupcu, resp.
dedičov, inak licencia zaniká.
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VIII. Odstúpenie od zmluvy a zánik licencie
1. Aktiváciou aplikácie užívateľ softvérovej licencie QSign berie na vedomie a súhlasí, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie
licencie, nakoľko predmet zmluvy vzhľadom na jeho vlastnosti má charakter tovaru, ktorý nie je možné vrátiť. Tým však nie sú dotknuté
práva užívateľa na reklamáciu produktu.
2. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak po uzavretí zmluvy nastanú zavinením poskytovateľa skutočnosti, z dôvodu
ktorých nie je možné dielo použiť.
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
a) užívateľ použije dielo v rozpore so zmluvou,
b) užívateľ použije dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu,
c) užívateľ postúpi dielo na tretiu osobu v rozpore so zmluvou,
d) užívateľ udelí súhlas tretej osobe na použitie diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa autora alebo v rozpore
s podmienkami uvedenými v písomnom súhlase.
4. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy licencia zaniká.
5. Zánik platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa netýka platnosti a účinnosti tých jej ustanovení, pri ktorých zo zmluvy alebo z ich povahy
vyplýva, že majú ostať záväzné aj po zániku platnosti a účinnosti zmluvy.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v priamom či nepriamom dôsledku poskytnutia licencie podľa tejto zmluvy nedošlo
k neoprávnenému zásahu do autorských práv k dielu zo strany tretej osoby (zneužitie licencie). Užívateľ objektívne zodpovedá za škody
spôsobené zneužitím licencie, pokiaľ zásah do autorských práv nebol zavinený poskytovateľom.
2. Platnosť tejto licenčnej zmluvy a licenčných podmienok sa vzťahuje na softvérové licencie a služby poskytované pre softvérový produkt
QSign verzie 5.x („x“ znamená číslo podverzie).
3. Tieto licenčné podmienky tvoria prílohu a sú neoddeliteľnou súčasťou licenčnej zmluvy koncového používateľa produktov QSign™, ktorú
používateľ uzatvára vyjadrením súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy počas inštalácie softvérového produktu.
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