PODMÍNKY UŽITÍ APLIKACE UNIXML READER (dále jen „Podmínky“)
1.

Aplikace uniXML reader je internetová aplikace, určená k prohlížení uniXML souborů, jejich tisku do PDF a
k sestavení nabídkové ceny formou doplnění cen a informací o zhotoviteli do souborů uniXML – zadání
(aplikace uniXML reader dále jen jako „aplikace“).

2.

Přístup do aplikace je bezplatný. Pro přístup do aplikace je vyžadována registrace uživatele.

3.

Uživatelem aplikace je každá osoba, která vyjádří souhlas s těmito podmínkami užití aplikace, a zaregistruje
se pro využívání aplikace prostřednictvím registračního formuláře na webu www.unixml.cz (dále jen
„uživatel“).

4.

Údaje zadané uživatelem při registraci budou zpracovány v souladu se zákonem č.480/2004 Sb. Uživatel
souhlasí se zpracováním informací, které při registraci vyplní. Údaje budou použity jen pro interní potřeby
poskytovatele aplikace - společnosti ÚRS PRAHA, a.s (dále jen poskytovatel).

5.

Uživatel při registraci vyplní též heslo, pod kterými se bude přihlašovat do svého účtu v aplikaci. Hesla se
ukládají do databáze poskytovatele v zašifrované podobě – tj. ani poskytovatel hesla nezná.

6.

Uživatel je povinný uvést v registračním formuláři pravdivě a úplně všechny povinné údaje.

7.

Registrací uživatele vzniká účet uživatele (dále jen účet).

8.

Web unixml.cz je zabezpečen protokolem https, který zaručuje bezpečný přenos dat mezi uživatelem a PC
uživatele tak, aby nemohly být nikým zachyceny a zneužity při přenosu.

9.

Do aplikace může uživatel nahrávat uniXML soubory a využívat je v aplikaci podle bodu 1 (dále jen
„soubory“). Soubory budou v aplikaci uchovávány po dobu 30 kalendářních dní od jejich nahrání do
aplikace. Po uplynutí této doby budou automaticky vymazány.

10. Databáze, kde jsou soubory uloženy, je zabezpečena proti přístupu třetích osob.
11. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené používáním aplikace uživatelem.
12. Uživatel má právo na vyžádání svůj účet kdykoliv zrušit.
13. Poskytovatel je oprávněn zrušit účet uživatele v případě, že uživatel porušuje tyto Podmínky, poruší
autorská práva poskytovatele, poškozuje dobré jméno poskytovatele, umožni využívání aplikace jiné
neregistrované osobě. Poskytovatel je též oprávněn zrušit účet uživatele v případě, že uživatel aplikaci
nevyužívá po dobu delší než 6 kalendářních měsíců. Zrušením účtu uživatele je poskytovatel oprávněn
nenávratně odstranit soubory uživatele.
14. Uživatel není oprávněn aplikaci jakýmkoliv způsobem upravovat, kopírovat či reprodukovat. Porušením
tohoto bodu je zásahem do autorských práv Poskytovatele, které jsou upraveny zákonem č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon v platném změní.
15. Tyto podmínky pro užití aplikace mohou být poskytovatelem změněny, a to vždy od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po zveřejnění nových podmínek pro užití na webové stránce
www.unixml.cz. Novými změněnými podmínkami se řídí i právní vtahy vzniklé před dnem nabytí účinnosti
nových podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo před dnem nabytí účinnosti změn
nových podmínek, se posuzuje podle podmínek, za kterých byla provedena registrace.
16. Uživatel může požádat poskytovatele o zrušení registrace, pokud nesouhlasí se změnou v podmínkách do
nabytí jejich platnosti a účinnosti. Pokud uživatel svoji registraci nezruší, má se za to, že souhlasí s novým
podmínkami.
17. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. února 2017.

