Licenční Podmínky produktu iBoar
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí užívacích práv k softwarovému produktu (dále jen
software)
iBoard (Informační, Inzertní a Reklamní Médium) – software je licencován jako freeware

FREEWARE - Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně
zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků.
Podle této smlouvy získáváte právo užívat Software po dobu platnosti této smlouvy podle dále
uvedených ustanovení.
POZOR! Počítačové programy, na něž se tato smlouva vztahuje, jsou autorskými díly
chráněnými ustanoveními autorského zákona.
II. Podmínka platnosti
a. Nutnou podmínkou platnosti této smlouvy je, že jste registrovanými uživateli
společnosti Videoboard Bohemia, s.r.o., Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ
160 00, C 122959 vedená u Městského soudu v Praze IČ: 278 69 482 dále jen
„Videoboard“.
III. Oprávnění, které touto smlouvou získáváte:
a. Používat software iBoard na zařízeních kde má oprávnění takový software instalovat.
b. Vytvořit si, pod svým ID, další paralelní ID, pro instalaci na více zařízeních
c. Kdykoli si stáhnout aktuální instalační soubor z webu www.videoboard.net nebo
z jakéhokoli partnerského webu, poskytujícího instalaci tohoto softwaru.
IV. Podmínky užívání programu
a. Na základě této smlouvy nabývá uživatel pouze právo používat program a nenabývá
žádná osobnostní, ani majetková práva k němu. Vykonavatelem všech práv k programu
zůstává po celou dobu trvání užívacího práva společnost Videoboard.
b. Uživatel bere na vědomí, že odpovídá za jakékoliv porušení práv společnosti
Videoboard nebo autorů software, k němuž by došlo v důsledku porušení těchto
ustanovení.
c. Uživatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat všechny právní normy v oblasti
ochrany duševního vlastnictví, které pro programy počítačů, databáze a dokumentaci k
nim stanoví platné zákony ČR, zejména autorský zákon.

d.

Uživatel se zavazuje, že bude všemocně nápomocen společnosti Videoboard při ochraně
práv k autorským dílům a jiných práv k duševnímu vlastnictví.
V. Jednání, které je zejména zakázáno

a. Software nesmí být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován.
b. Jakkoli zasahovat do dat programu uložených na elektronickém zařízení – myšleno
veškeré elektronické přístroje způsobilé k provozu produktu iBoard (TV, PC,
Notebooky, telefony nebo tablety).
c. Zasahovat do zdrojového kódu programu či jakkoli upravovat konfigurační soubory.
d. Jakýmkoli způsobem narušovat či pozměňovat datovou komunikaci softwaru se
serverem společnosti.
e. Jakýmkoliv způsobem software měnit, překládat jej do jiných programovacích či
národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo tvaru assembleru, zahrnout jej do
jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původních software, a
jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software, s výjimkou případů uvedených v
této smlouvě, nebo povolených zákonem.
f. Půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem
nakládat se software.
g. Používat jedno ID pro více zařízení (uživatel má možnost si v rámci systému
Videoboard pod svým master ID vytvořit libovolné množství SUB ID, které budou
řazeny pod jeho hlavní účet, a mohou být použity pro další zařízení. Vždy však
v poměru 1 zařízení = 1 ID)
VI. Odpovědnost společnosti Videoboard.
a.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené chybnou nebo přerušenou činností
softwaru
VII. Kontrola

a. Společnost Videoboard může s okamžitou platností ukončit a zrušit veškeré smluvní
vztahy a ostatní ujednání včetně uživatelského účtu vedeného společností VIDEO
OARD Bohemia s.r.o., jestliže uživatel porušuje některou z podmínek a ustanovení
tohoto licenčního ujednání.
b. Uživatel může být vyzván před zrušením účtu ke kontrolním hrán za účelem ověření
dosažených časů v místě sídla společnosti VIDEOBOARD Bohemia s.r.o.
c. Uživatel může být vyzván ke zpřístupnění svého zařízení v případě že:
1. je podezření na porušování ustanovení této licenční smlouvy
2. bude třeba udělat revizi datových či jiných souborů

VIII. Závěrečná ustanovení
a. Tato smlouva nabývá platnosti dnem instalace softwaru.
b. Je ukončována
1. Dnem odinstalace softwaru
2. Porušením výše uvedených ustanovení
3. Ze strany společnosti Videoboard na základě jiných právem stanovených
důvodů.

