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1.

Področje uporabe

1.1

Ti Splošni licenčni pogoji se uporabljajo za brezplačno prepustitev
Vaillantovih računalniških programov (v nadaljevanju prosta programska
oprema - Freeware). Poslovnim pogojem strank, ki so v nasprotju s temi
določili, s tem izrecno oporekamo. Odstopanja od teh splošnih pogojev so
veljavna le, če jih pisno potrdimo.

1.2

Ti Splošni licenčni pogoji se za določeno prosto programsko opremo lahko
spremenijo ali dopolnijo z nadaljnjimi pogoji.

2.

Pravice družbe Vaillant

5.

Z izjemo primerov, ki so skladno s temi Splošnimi licenčnimi pogoji izrecno
dovoljeni, stranka pravic na prosti programski opremi ne sme dajati v
najem, posojati, izdajati podlicenc, odstopati ali prenašati ali dovoliti
kopiranje proste programske opreme niti po delih, niti kot celote, na
računalnik drugega uporabnika. Stranka pa sme vse svoje pravice do
uporabe proste programske opreme prenesti na drugo fizično ali pravno
osebo, in sicer pod pogojem, da: (a) stranka (i) te Splošne licenčne pogoje
in (ii) prosto programsko opremo in ostalo programsko ali strojno opremo,
ki je povezana s to programsko opremo ali je na strojni opremi predhodno
nameščena, vključno z vsemi kopijami, posodobitvami in predhodnimi
različicami, prenese na to fizično ali pravno osebo, (b) stranka ne zadrži
nobenih kopij, vključno z varnostnimi kopijami in ostalimi kopijami, ki so
shranjene na računalniku in (c) prejemnik sprejme določbe teh Splošnih
licenčnih pogojev ter ostale določbe, skladno s katerimi je stranka pridobila
veljavno licenco za programsko opremo.

Vse pravice na prosti programski opremi ter na vseh avtoriziranih kopijah zlasti avtorska pravica, pravice na izumih ter zaščitene tehnične pravice - v
razmerju do stranke pripadajo izključno nam. Stranka ima na prosti
programski opremi samo neizključna pooblastila, navedena v 3. do 5. točki.

3.

Pravica uporabe, dekompilacija

3.1

Stranka prejme na prosti programski opremi navadno (neizključno) pravico
uporabe te opreme. Pravica uporabe je omejena na obdobje, ki ga Vaillant
vnaprej določi, če pa se to obdobje ne določi, je pravica uporabe
neomejena.

3.2

Stranki ni dovoljeno spreminjanje, prilagajanje, prevajanje ali predelava
proste programske opreme. Stranka proste programske opreme ne sme
reverzirati, dekompilirati oz. razstaviti ali na drug način poskusiti ugotoviti
izvorno kodo proste programske opreme, iz izjemo v tisti meri, v kateri
stranka skladno z veljavnim pravom prosto programsko opremo sme
reverzirati ali dekompilirati.

3.4

Če na prosti programski opremi posedujemo samo izvedeno pravico
uporabe, veljajo dodatno in prednostno pred določbami te 3. točke pogoji
uporabe, dogovorjeni med nami in našim dajalcem licence. Če se stranki
prepusti odprta programska oprema (Open Source Software), dodatno in
prednostno pred določbami te 3. točke veljajo pogoji uporabe, veljavni za
prosto programsko opremo. Če stranka krši te pogoje uporabe, je razen nas
upravičen tudi dajalec licence, da v svojem imenu uveljavlja iz tega nastale
zahtevke in pravice.

3.3

Za vsak uporabo proste programske opreme, ki presega določila teh
licenčnih pogojev, je potrebno naše pisno soglasje.

4.

Razmnoževanje

4.1

Stranka sme prosto programsko opremo razmnoževati, če je vsakokratno
razmnoževanje potrebno za uporabo te proste programske opreme. Med
potrebno razmnoževanje štejemo zlasti namestitev proste programske
opreme z originalnega nosilca podatkov na masovni pomnilnik uporabljene
strojne opreme ter naložitev proste programske opreme v delovni pomnilnik.

4.2

Stranka lahko poleg tega naredi kopijo v varnostne namene. Izdelati in
shraniti pa sme vsakokrat le eno samo varnostno kopijo. To varnostno
kopijo je treba označiti ko tako in jo opremiti z nalepko proizvajalca, ki je
priložena programski dokumentaciji.

4.3

Uporabnik ne sme narediti dodatnih kopij, kamor štejejo tudi izdaja
programske kode na tiskalnik ter fotokopiranje celotnega priročnika ali
njegovih bistvenih delov.

Posredovanje

6.

Napake, jamstvo

6.1

Prosta programska oprema je bila izdelana z največjo skrbnostjo. Jamstvo
za stvarne in pravne napake proste programske opreme, zlasti glede njene
točnosti, brezhibnosti, prostosti zaščitenih ali avtorskih pravic tretjih oseb,
popolnosti in/ali uporabnosti - razen v primeru namere ali naklepa – je
izključeno.

6.2

Sicer pa je izključena kakršnakoli odgovornost družbe Vaillant, če jamstvo
ni nujno obvezno npr. po zakonu o jamstvu za proizvode, zaradi
naklepnega ravnanja, hude malomarnosti, zaradi poškodovanja življenja,
telesa ali zdravja, zaradi prevzema garancije za kakovost, zaradi
naklepnega zamolčanja neke napake.

7.

Varovanje tajnosti in varstvo podatkov

7.1

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta časovno neomejeno zaupno
obravnavali vse zaupne informacije in poslovne skrivnosti nasprotne
stranke, ki jih bosta pridobili v okviru sodelovanja in jih uporabljali samo za
izpolnjevanje naročila. Tudi prosta programska oprema spada med naše
poslovne skrivnosti.

7.2

Stranka mora pri uporabi proste programske opreme upoštevati zakonske
predpise o varstvu podatkov. V primeru kršitve zgoraj navedenih
obveznosti smo nasproti stranki oproščeni kakršnihkoli zahtevkov, tudi
takih javno pravne narave.

8.

Končne določbe

8.1

Kraj sodne pristojnosti je po naši izbiri sodišče, ki je pristojno za naš sedež
ali za sedež stranke, če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava
ali pravna oseba javnopravnega posebnega premoženja.
Če bi posamezne določbe teh Splošnih licenčnih pogojev ali drugih
dogovorov s stranko v celoti ali deloma bile ali postale neveljavne, ostanejo
ostale določbe nespremenjeno v veljavi. V celoti ali deloma neveljavna
določba se nadomesti s tako določbo, ki se čim bolj približa
gospodarskemu namenu neveljavne določbe.

8.2

