LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
Pro použití API Webdispečink je třeba souhlasit se Smluvním ujednáním, které obsahuje mimo jiné tato
omezení:
1. Bezplatné použití API Webdispečink má omezený denní počet dotazů (v současné době 2000
denně).
2. K bezplatné verzi API Webdispečink není poskytována technická podpora.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO SLUŽBU API WEBDISPEČINK
Děkujeme Vám, že chcete použít službu API Webdispečink, dále jen „službu“, provozovanou
společností HI Software Development s.r.o., se sídlem Ladova 389/10, 779 00 Olomouc, IČ: 26829819.
Pozorně si přečtěte následující text. Jeho potvrzením vyjadřujete souhlas a pochopení celého znění
Smluvního ujednání.

O SLUŽBĚ MAPY API
API Webdispečink je službou, která pomocí SOAP umožňuje svým uživatelům zobrazení dat dostupných
na serveru www.webdispecink.cz na jejich stránkách.

PRÁVA PROVOZOVATELE
Společnost je vykonavatelem veškerých majetkových práv autora k počítačovému programu „API
Webdispečink“ (dále jen „Software“) - což je služba, která svým určením uživateli umožní, aby do svých
webových aplikací vkládal data ze serveru www.webdispecink.cz.
Společnost tímto poskytuje uživatelům celosvětové počítačové sítě internet (dále jen „Internet“)
bezplatnou, časově neomezenou licenci k užívání Software. Uživatel je oprávněn užívat Software pouze
v souladu s jeho určením.
Společnost neodpovídá Uživateli či jakékoliv třetí osobě za škodu způsobenou užitím Software či jím
odvozených aplikací.

UKONČENÍ SLUŽBY
Společnost HI Software Development s.r.o. si vyhrazuje právo bez upozornění ukončit provozování
služby API Webdispečink a to bez nároku na náhradu škod způsobenou tímto jejím uživatelům.

ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU
Společnost HI Software Development s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout uživateli použití Software a to
bez udání důvodu.

ZMĚNA SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ
Společnost HI Software Development s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto Smluvního ujednání pro
Software. Pokud Uživatel i nadále užívá Software, a to nejméně jeden týden od provedené změny
Smluvního ujednání, je toto chápáno jako souhlas s novým zněním Smluvního ujednání.
Společnost HI Software Development s.r.o. není oprávněna na změnu Smluvního ujednání výslovně
uživatele upozornit. Aktuální znění Smluvního ujednání se nachází na adrese
http://developers.webdispecink.cz.

ZMĚNA FUNKCE API WEBDISPEČINK
Společnost HI Software Development s.r.o. je oprávněna Software kdykoliv změnit bez povinnosti na
toto Uživatele předem upozornit.

AUTORSKÁ PRÁVA K SOFTWARE
Veškerá autorská práva na kód služby API Webdispečink je vlastnictvím provozovatele. Je povoleno
modifikovat tento kód, pouze v případě jeho použití pro službu API Webdispečink a tato úprava není
současně v rozporu s některým bodem tohoto Smluvního ujednání.

PODMÍNKY POUŽITÍ SOFTWARE API WEBDISPEČINK
Uživatel může použít Software API Webdispčink pouze za těchto podmínek:












užití Software nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, jakož i s právním řádem
případného jiného státu, kde může být služba provozována;
užití Software nesmí být v rozporu s dobrými mravy;
uživatel stvrzuje, že je plně zodpovědný za jím použitý způsob užití Software API Webdispečink;
uživatel nesmí použít jakýkoliv software (roboty apod.) pro získání dat, která nejsou veřejně k
dispozici na www.webdispecink.cz nebo v Software API Webdispečink;
užití Software na uživatelových stránkách musí být zcela zdarma a bez komerčního záměru;
užití Software musí být v souladu se všemi omezeními danými provozovatelem;
Software nesmí být použit pro zobrazování obsahu souvisejícího s kriminálními činy, obsahu se
sexuálním zaměřením, hazardními hrami a obsahu podporujícího prodej zboží zákonem
zakázaného nebo bez potřebné atestace, nebo prodeje zboží osobám mladším než je zákonná
norma;
stránka, kde je Software použit, jakož i stránky související, nesmí obsahovat počítačové viry,
červy, trojské koně, spyware ani jiné destruktivní programy a kódy;
uživatel v žádném případě není oprávněn užít Software či jím vytvořené aplikace ke komerčním
účelům;
uživatel není oprávněn Software jakkoli upravovat, modifikovat, atp., s výjimkou vytváření
vlastních aplikací, k nimž je samotná služba určena.

SOUHLAS SE SMLUVNÍM UJEDNÁNÍM
Uživatel se s tímto Smluvním ujednáním seznámil, plně mu porozuměl a souhlasí s ním. Uživatel je
současně s poskytováním služeb Software srozuměn, jakož i s tou skutečností, že Společnost nenese
žádnou odpovědnost za kvalitu či funkčnost služeb Softwaru ani jiných služeb celosvětové sítě internet
ovlivněných Softwarem.

