Podmienky používania „aplikácií“ spoločnosti DACHSER
1.
Predmet
Spoločnosť DACHSER SE a všetky s ňou prepojené a dcérske spoločnosti (skrátene: DACHSER) poskytujú používateľovi
formuláre, texty, grafiky, kontrolné zoznamy a/alebo iné obsahy (skrátene: obsahy) prostredníctvom aplikácií výlučne v súlade
so stanovenými podmienkami. Používateľ môže v rámci obsahov aplikácií sám sčasti pridávať a/alebo zaznamenávať údaje a
vlastné obsahy.
Protichodné všeobecné obchodné podmienky používateľa nebudú výslovne akceptované a týmto sa od nich upúšťa.
Používanie aplikácií je možné iba po súhlase s podmienkami používania.
2.
Realizácia, súčinnosť používateľa
Spoločnosť DACHSER poskytuje úplnú voľnosť pri stvárňovaní a poskytovaní obsahov prostredníctvom aplikácií. Používateľ nemá
nárok na používanie alebo sprístupňovanie obsahov.
Používateľ zabezpečí, aby žiadne dôverné údaje a informácie (najmä prístupové údaje), ktoré mu boli poskytnuté pri používaní
aplikácií, neboli sprístupnené tretím stranám. V prípade sprístupnenia, ktoré nebolo zo strany spoločnosti DACHSER schválené,
bude používateľ braný na zodpovednosť za všetky škody spôsobené spoločnosti DACHSER. V takom prípade si používateľ ani
tretia strana nemôžu uplatňovať svoje vlastné nároky.
Používateľ sa zaväzuje prijať všetky príslušné bezpečnostné preventívne opatrenia, ktoré zamedzia neoprávnenému prístupu
tretích strán k aplikáciám alebo prípadnému narušeniu ich integrity, dôvernosti alebo dostupnosti.
Používateľ zabezpečí, aby ním poskytnuté údaje a obsahy boli správne a úplné. Spoločnosť DACHSER nie je povinná kontrolovať
tieto údaje a obsahy.
Ak používateľ zadáva do obsahov aplikácií svoje vlastné údaje a obsahy, je povinný sa ubezpečiť, že tieto nepodliehajú dohode
o zachovávaní mlčanlivosti a všetky údaje zadané do aplikácií môžu byť voľne používané a spracúvané.
Používateľ zbavuje spoločnosť DACHSER možných nárokov tretích strán, ktoré môžu byť vznesené v súvislosti s údajmi a obsahmi
sprístupnenými zo strany používateľa.
3.
Vlastnícke práva, používateľské práva
Prevod práv (najmä autorských práv, práv na vynálezy, ako aj práv priemyselného vlastníctva) na obsahy v aplikáciách nesúvisí
s poskytovaním alebo používaním aplikácií a nie je zahrnutý v týchto podmienkach.
Právo na používanie obsahov sprístupnených prostredníctvom aplikácií je neprenosné a možno ho kedykoľvek odvolať.
Používateľ a spoločnosť DACHSER môžu používať obsahy iba na dohodnuté účely a iba v tomto rozsahu ich sprístupňovať tretím
stranám („princíp potreby nevyhnutne poznať“).
4.
Aplikácie
Aplikácie sú mobilné operačné systémy alebo online platformy poskytované tretími stranami. V nich alebo pomocou nich je obsah
vytvorený spoločnosťou DACHSER vydaný používateľovi a použitý alebo poskytnutý používateľovi prostredníctvom webového
odkazu.
Spoločnosť Dachser sa nezúčastňuje procesu vytvárania ani zverejňovania aplikácií, a preto k nim nemôže udeľovať žiadne práva
(užívateľské ani vlastnícke práva).
Spoločnosť DACHSER taktiež nemá žiadny vplyv na kvalitu, správnosť alebo funkčnosť aplikácií, a preto za ne nenesie
zodpovednosť.
5.
Odmena
Používanie obsahov v aplikáciách je bezplatné.
6.
Technická dostupnosť, vírus, náklady na používanie internetu
Spoločnosť
DACHSER
nie je
povinná
zabezpečiť
bezproblémovú

alebo

nepretržitú

dostupnosť

aplikácií.

Ak používateľ zistí poruchu alebo chybu v obsahoch aplikácií alebo ak na ne existuje oprávnený predpoklad, je povinný okamžite
o tom informovať spoločnosť DACHSER.
Bez ohľadu na oznamovaciu povinnosť je používateľ povinný okamžite prijať všetky dostupné opatrenia na identifikáciu chýb a ich
zabránenie, aby tak zmiernil škody, za predpokladu, že úsilie vynaložené na dané opatrenia je úmerné zmierneniu škôd, ktoré je
pomocou nich možné dosiahnuť.
Je potrebné upozorniť na náklady za pripojenie k internetu, ktoré vznikajú prevádzkovateľom siete v súvislosti s používaním
aplikácií, tak ako pri každej návšteve internetu, a ktoré sa platia prevádzkovateľom siete. Hradí ich používateľ. Tieto náklady môžu
byť značné najmä v prípade mobilných telefónov bez dohodnutej paušálnej tarify.
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7.
Zodpovednosť
Ak je stanovená zodpovednosť zo strany spoločnosti DACHSER, platí nasledovné:
Spoločnosť DACHSER zodpovedá za škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti v rámci platných právnych
predpisov.
Spoločnosť DACHSER zodpovedá za škody spôsobené ľahkou nedbanlivosťou iba v prípade porušenia kardinálnych povinností.
Zodpovednosť je potom obmedzená na predvídateľné škody, typické pre daný typ zmluvy, maximálne však do výšky
20 000,00 EUR ročne bez ohľadu na počet škodových udalostí a výšku škody v každom jednotlivom prípade.
V prípade ľahkej nedbanlivosti spoločnosť DACHSER nezodpovedá najmä za nepriame a nepredvídateľné škody, straty vo výrobe,
prerušenie používania, ušlý zisk, nezrealizované úspory a škody na majetku v dôsledku nárokov tretích strán.
Týka sa to najmä nasledujúcich prípadov:
•
nedostatočná dostupnosť internetu
•
dočasný výpadok aplikácií,
•
škody alebo následné škody na IT systéme používateľa alebo s ním prepojenej spoločnosti
zapríčinené neoprávnenými zásahmi tretích strán, za ktoré nenesie vinu spoločnosť DACHSER.
Pri poškodení materiálu dátového nosiča nezahŕňa povinnosť náhrady náklady na opätovné získanie stratených údajov a informácií.
Ďalšia zodpovednosť ako tá, ktorá je opísaná v týchto VOP, je – bez ohľadu na právnu formu uplatňovaného nároku – vylúčená.
Vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia zodpovednosti sa však nevzťahujú na škody:
•
vyplývajúce z ohrozenia života, ublíženia na tele alebo zdraví,
•
na ktoré sa vzťahuje povinná zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom
alebo je na ne poskytnutá výslovná písomná záruka.
Pokiaľ je zodpovednosť v časti 7 vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa to aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov,
pracovníkov, zástupcov, orgány a pomocných pracovníkov spoločnosti DACHSER.
Ak má používateľ podľa tejto časti nárok na náhradu škody, dochádza k jej premlčaniu 12 mesiacov od začiatku zákonnej
premlčacej doby.
8.
Odobratie prístupového oprávnenia
Spoločnosť DACHSER môže slobodne udeľovať prístupové oprávnenia, a tak má právo kedykoľvek bez udania dôvodu a
s okamžitou platnosťou odobrať používateľovi prístupové oprávnenie.
Spoločnosť DACHSER je oprávnená okamžite odobrať prístupové oprávnenie, najmä ak:
•
používateľ zneužíva aplikácie a/alebo ich obsahy,
•
používateľ porušuje ustanovenia týchto podmienok používania,
•
používateľ sprístupní svoje prístupové údaje tretím stranám,
•
používateľ je robot alebo používa robot,
•
používateľ nesúhlasí s vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo odvolá svoj súhlas.
9.
Zachovávanie mlčanlivosti, ochrana údajov
Spoločnosť DACHSER a používateľ budú zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k tretím stranám o všetkých poznatkoch a
informáciách obchodného alebo prevádzkového charakteru druhej strany, ktoré získali v súvislosti s používaním aplikácií. To sa
nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne známe, ktoré boli spoločnosti DACHSER alebo používateľovi známe už predtým, alebo
boli spoločnosti DACHSER sprístupnené treťou stranou. Povinnosť zachovania mlčanlivosti končí dva roky po použití obsahov
prostredníctvom aplikácií.
Spoločnosť DACHSER poskytuje svoje služby v súlade s podmienkami ochrany údajov platnými v Nemecku a všeobecným
nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 v aktuálne platnom znení (GDPR). Spoločnosť DACHSER nie je sprostredkovateľom
v zmysle spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) alebo GDPR. Ak používateľ poskytne spoločnosti DACHSER osobné a iné
údaje, budú tieto použité iba na plnenie záväzkov, pokiaľ nebolo v osobitnej dohode medzi stranami dohodnuté inak. V rámci
plnenia záväzku poskytovania služieb môže nastať situácia, kedy je nutné postúpiť osobné údaje (napr. subdodávateľom, dcérskym
spoločnostiam spoločnosti DACHSER, úradom, colnému úradu). Podrobnosti o používaní osobných údajov upravujú „Informácie
v súlade s GDPR“. Používateľ potvrdí, že od spoločnosti DACHSER dostal „Informácie v súlade s GDPR“. Môžete si ich kedykoľvek
pozrieť na www.dachser.com.
Používateľ sa taktiež správa v súlade s podmienkami ochrany údajov platnými v Nemecku a GDPR. Používateľ predovšetkým
zabezpečí, aby osobné údaje, ktoré poskytol spoločnosti DACHSER, mohla spoločnosť DACHSER používať iba vo vyššie
uvedenom rozsahu a na účely v ňom špecifikované. To platí aj v prípade, že osobné údaje neboli získané priamo od príslušnej
osoby. Spoločnosť DACHSER sa tak môže spoľahnúť na prípustnosť použitia poskytnutých osobných údajov bez toho, aby ich
musela podrobiť ďalšej kontrole vo vyššie uvedenom rozsahu. Používateľ zbavuje spoločnosť DACHSER akýchkoľvek nárokov
tretích strán v súvislosti s používaním aplikácií.
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10.
Ostatné
Poskytovanie obsahov prostredníctvom aplikácií sa riadi výlučne právom Spolkovej republiky Nemecko.
Miestom súdnej príslušnosti pre obe strany je Kempten / Allgäu.
Ak sú jednotlivé ustanovenia celkom alebo čiastočne neplatné alebo sa stanú neplatnými, účinnosť ostatných ustanovení zostáva
nedotknutá. To isté platí aj vtedy, ak by niektorá oblasť nebola v týchto podmienkach upravená. Namiesto úplne alebo čiastočne
neplatného ustanovenia alebo na vyplnenie medzery by malo byť prijaté primerané ustanovenie, ktoré – by sa po právnej stránke
podľa možnosti – čo najviac priblížilo požiadavkám oboch strán pri zohľadnení neúčinnosti alebo medzery v podmienkach.
Zmeny alebo dodatky týchto podmienok vyžadujú písomnú formu. To platí aj pre túto klauzulu o písomnej forme.
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