PODMÍNKY POUŽITÍ A LICENČNÍ SMLOUVA S KONEČNÝM UŽIVATELEM SLUŽBY VISIONLINK™
VÍTEJTE VE SLUŽBĚ VISIONLINK™. Toto jsou všeobecné podmínky a licenční smlouva (dále jen „Podmínky použití„ nebo „PP„), které se
vztahují na aplikace služby spravování přístrojů (spolu se všemi souvisejícími mobilními aplikacemi, staženými softwary, službami
a uživatelskými rozhraními API dále jen „Služba VisionLink“), vytvořené společností VirtualSite Solutions LLC (dále jen „VSS“ nebo
„my“), hostující a distribuované buď společností Trimble Inc a jejími přidruženými společnostmi (dále jen „Trimble“, „my“ nebo „nás“)
nebo společností Caterpillar Inc. a jejími přidruženými společnostmi dále jen („společnost Caterpillar“) a zpřístupněné prostřednictvím
tohoto webu VisionLink (dále jen „webová stránka“) pro společnosti a profesionály.
Vám, jednotlivci, společnosti nebo právnické osobě, a pracovnímu personálu spojenému s vaší firmou (dále jen „vy“ nebo „zákazník“),
bude umožněn přístup k použití „služby VisionLink“ pro vaše interní obchodní účely, podmíněný zakoupením jednoho nebo více
předplatného služeb VisionLink (dále jen „předplatné služby“) a vaším souhlasem s těmito Podmínkami použití. Potvrzujete-li souhlas s
těmito Podmínkami použití jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění tuto osobu a její pracovníky
smluvně zavazovat.
Ať si zakoupíte nebo získáte předplatné služby VisionLink přímo od společnosti Caterpillar nebo Trimble přes její obchod transakčního
portálu VisionLink, nepřímo od autorizované prodejce služby VisionLink nebo výrobce vašich strojů a zařízení (souhrnně „přístrojů“),
KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „OK“, „PŘIJMOUT“, „SOUHLASÍM“, „ODESLAT“ NEBO JAKÉKOLI TLAČÍTKO POTVRZUJÍCÍ
SOUHLAS S PODMÍNKAMI POUŽITÍ A/NEBO PŘÍSTUPEM POPŘ. POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY VISIONLINK A/NEBO WEBOVÉ STRÁNKY
PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI POUŽÍVAT PŘÍSTROJE A SLUŽBU VISIONLINK, A ŽE SE K TOMU ZAVAZUJETE NA
ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH PUBLIKOVANÝCH PODMÍNEK POUŽITÍ. DÁLE, TAK JAK JE PŘEDMĚTEM ODSTAVCE 8.2 NÍŽE, BUDETELI POKRAČOVAT V POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY VISIONLINK A SLEDOVAT ZVEŘEJNĚNÍ JAKÝCHKOLI ZMĚN PODMÍNEK POUŽITÍ,
POTVRDÍTE VÁŠ SOUHLAS S TĚMITO ZMĚNAMI. Tyto Podmínky použití představují zavazující právní smlouvu mezi vámi a VSS a mají
stejnou platnost a účinek, jako byste je podepsali.
POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY VISIONLINK A WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ JSOU VÁM NABÍZENY, JE PODMÍNĚNO SCHVÁLENÍM A
PŘIJETÍM PODMÍNEK POUŽITÍ BEZ JAKÝCHKOLI ZMĚN. PODMÍNKY POUŽITÍ OBSAHUJÍ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK A
ODPOVĚDNOSTI (viz odstavec 5.4, 10, 11, 12 a 14.1 níže). TATO USTANOVANÍ PŘEDSTAVUJÍ NEZBYTNOU SOUČÁST NAŠÍ
DOHODY. Pokud jste zákazníkem jiné služby spravování přístrojů, poskytované společností Trimble, Caterpillar nebo výrobcem přístrojů a
přecházíte na službu VisionLink jako náhradu za tuto druhou službu, chápete, že Podmínky pro použití, Podmínky služby nebo licenční
smlouva vztahující se k jiné službě se nevztahují na používání služby VisionLink.
Aktuální kopie Podmínek použití je přístupná a můžete si ji nechat kdykoli zobrazit na hlavní stránce webové stránky. Doporučujeme vám,
abyste si vytiskli a uchovali kopii Podmínek použití pro vaše pozdější potřeby. Nepotvrdíte-li souhlas s Podmínkami použití, nesouhlasíte-li
s používáním nebo přístupem ke službě VisionLink nebo k webové stránce, nebudete k tomu autorizováni.

Podmínky použití a Licenční smlouva s konečným uživatelem pro službu VisionLink
1.

Služby aplikace

1.1

Obecný popis. Služba VisionLink je služba založená na softwarové aplikaci. Aplikační software služby VisionLink shromažďuje
údaje a informace („data“), které zpřístupníte s ohledem na své přístroje, včetně dat a informací z přístrojů vybavených
telematickými zařízeními s podporou systému VisionLink (dále jen „zařízení VL“) nebo jinak generována nebo zpřístupněná
takovému přístroji prostřednictvím uživatelského rozhraní služby VisionLink, uživatelská rozhraní API využívaná vámi nebo
ostatními, připojení prostřednictvím VPN nebo jiné podobné technologie rozhraní informačních systémů. Po aktivaci zařízení VL
společnost VSS, její distributoři a její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí, služeb a dodavatelé zpracovávají, používají,
poskytují a přenášejí shromážděná Data pro poskytnutí autorizovaným uživatelům (definovaným v Odstavci 3.) s obsahem,
funkčností, zprávami a službami, ty mohou být čas od času změněny. Zařízení VL vyžadují aktivaci, aby mohla být používána se
službou VisionLink. Chcete-li je aktivovat, musíte (i) přijmout platební podmínky vztahující se k odběru služby, (ii) přijmout tyto
Podmínky použití, a (iii) vyjádřit souhlas k přenosu a využití dat získaných z vašich přístrojů tak, jak je popsáno v odstavci 6.1 níže.
Služba VisionLink je nabízena podle různých předplatných programů služby (dále jen „plánů služby“), a proto může být
předmětem dalších podmínek buď zveřejněných v obchodě Trimble pro portál VisionLink nebo obsažených v jiné objednávací
dokumentaci nebo v platných smlouvách se společností Caterpillar nebo vaším autorizovaným prodejcem služby VisionLink.

1.2

Komunikační systémy třetí strany
Některé funkce služby VisionLink vyžadují používání komunikačních systémů třetích stran, jako poskytnutí bezdrátových
telefonických komunikací nebo komunikačního systému založeného na satelitu (dále jen „komunikační nosič“). ŽÁDNÁ ZE
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SMLUVNÍCH STRAN SPOLEČNOSTI VSS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST, KVALITU NEBO
FUNKČNOST BEZDRÁTOVÝCH NEBO NA SATELITU ZALOŽENÝCH KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB NEBO ZA ZAŘÍZENÍ
VYBAVENÉ KOMUNIKAČNÍMI NOSIČI. ZA TAKOVÉ SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ JSOU VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÉ KOMUNIKAČNÍ
NOSIČE.
1.3

Výměna dat a rozhraní třetí strany
Komponent pro výměnu údajů služby VisionLink také umožňuje komunikaci, přenos a výměnu dat mezi aplikačním softwarem
služby VisionLink a určitými přístroji, zařízeními nebo systémy vyrobenými třetími stranami. Žádná ze smluvních stran společnosti
VSS neprovádí kontrolu formy a kvality vygenerovaných a přenášených dat pomocí přístrojů, zařízení nebo jiných řešení vyvinutých
třetí stranou, jako například vlastní sestavy nebo rozhraní (souhrnně „data třetích stran“). Proto, pokud vaše předplatné služeb
umožňuje používání komponentu výměny dat služby VisionLink, rozumíte a souhlasíte s následujícím:

2.

•

Data mohou být vyměněna mezi aplikací služby VisionLink a přístroji, zařízeními a systémy vyrobenými třetí stranou,
schválenými pro používání se službou VisionLink společností VSS;

•

Přijímáte jakákoli a všechna omezení v zobrazování a používání dat třetí strany importovaných přes zařízení vyrobená třetí
stranou nebo přes jiná řešení třetí strany, jakož i s těmi ovlivňující zobrazení dat vygenerovaných zařízeními VL exportovaná
na zařízení nebo systémy vyrobené třetí stranou;

•

Společnost VSS není zodpovědná za kvalitu a přesnost, nebo neschopnost přijímat, zprostředkovat přístup nebo použití dat
třetí strany nebo dat exportovaných prostřednictvím zařízení vyrobených třetí stranou, systémů nebo jiných řešení třetích stran
(např. vlastní sestavy nebo rozhraní), ať je nedostatek způsoben výpadky služby třetí strany, nekompatibilitou rozhraní
softwaru, selháním, nebo jinak;

•

Společnost VSS smí kontrolovat data třetí strany přenesená na službu VisionLink a z ní, a smí zastavit nebo zablokovat
jakákoli data třetí strany, které by podle ní mohly nepříznivě ovlivnit výkony služby VisionLink.

Povaha aplikace a hosting
Hostitelem služby VisionLink je společnost VSS, Trimble a Caterpillar nebo jedna či dvě z nich či jejich poskytovatelů služeb
a zahrnuje aplikační software služby VisionLink, který je licencovaný pod níže uvedeným odstavcem 5, software nebo služby třetí
strany (v rozsahu povoleným poskytovateli třetí strany) (dále jen „software / služby třetí strany“). Služba VisionLink také využívá
firmware ve svých přístrojích a zařízeních VL. Služba VisionLink je k dispozici uživatelům, které zmocníme my, naši poskytovatelé
licencí a poskytovatelé třetí strany, kteří poskytují obsah a služby ve spojení s nebo přes softwarovou aplikaci služby VisionLink
(dále jen „poskytovatelé třetí strany“). Berete na vědomí, že data a služba VisionLink budou přenášeny prostřednictvím médií
rádiových vln, technologie mobilní, satelitní, GPS, webových stránek a podobné. Souhlasíte s takovým přenosem a vzdáváte se
všech nároků, které můžete mít proti nám vzhledem k takovémuto přenosu. Služba VisionLink může být zpřístupněna oprávněným
uživatelům na základě několika faktorů, včetně a bez omezení, webový přístup, využití počítače, přístrojů, operačního systému,
aktivovaných zařízení VL, které udržujete; zakoupená úroveň služeb, uživatelské jméno, heslo a / nebo další faktory. Služba
VisionLink může čas od času projít změnami, tak jak je popsáno níže v odstavci 8 a připojením k a používáním služby VisionLink a
webové stránky souhlasíte s našimi přídavky, změnami nebo odstraněním jakýchkoli služeb dostupnými ve spojení spolu s nimi
nebo jejich prostřednictvím.

3.

Autorizovaní uživatelé a používání. Omezení.

3.1

Autorizovaní uživatelé. Souhlasíte s tím, že ke službě VisionLink budete mít přístup a budete ji používat výhradně vy. Za tímto
účelem budete jmenovat oprávněné uživatele, kterým autorizujete přístup a používání služby VisionLink (dále jen „autorizovaný
uživatel“). Do služby VisionLink je možné přistupovat a používat jí v kombinaci s přístroji vybavenými potřebnými zařízeními VL,
abyste měli přístup na webové stránky, a musíte zaplatit všechny potřebné přístupové poplatky. Jste odpovědni za pořízení,
konfiguraci, monitorování, údržbu a správu softwaru a hardwaru související s vaším používáním webové stránky, včetně LAN,
počítačů, modemů, telekomunikačních zařízení a síťového připojení k těmto stránkám. Neodpovídáme za připojení k síti, za otázky
nebo podmínky vyplývající z nebo související s připojením k síti, včetně, ale bez omezení, otázek s šířkou pásma, výpadků sítě a /
nebo jiných podmínek, které jsou způsobeny webovými stránkami a / nebo síťovým připojením.

3.2

Omezení používání. Přenos informací pomocí zařízení VL nebo jiným způsobem podléhá právním požadavkům, které se mohou
lišit podle lokace, mimo jiné využití radiofrekvenčních povolení. Je nutné omezit používání jakéhokoli zařízení VL v těchto lokacích,
aby byly splněny veškeré právní požadavky pro používání zařízení VL a komunikační sítě služby VisionLink. V případě, že se
přístroj vybavený zařízením VL nachází v lokaci, nebo byl přemístěn do lokace, kde (i) právní požadavky nejsou splněny, nebo kde
(ii) přenos nebo zpracovávání těchto informací napříč mnoha lokacemi by bylo nelegální, odmítáme jakoukoli a veškerou
odpovědnost za škody související s takovým nedodržením a můžeme přerušit přenos informací z takovéhoto přístroje. Také
rozumíte a berete na vědomí, že služba VisionLink není určena k použití pro jakékoli nouzové, bezpečnostní, kritické nebo
s bezpečnostní související použití či aplikaci, ani jiné velmi nebezpečné činnosti, a neměli byste službu VisionLink
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takovýmto způsobem používat.
3.3

Údaje třetích stran. Prohlašujete, že máte právo zpřístupnit společnosti VisionLink údaje o třetích stranách za účelem použití,
zpracování, sdílení atd. v souladu s těmito PP a že jste provedli veškerá nezbytná oznámení a získali veškeré potřebné souhlasy
týkající se jakýchkoli osobní identifikovatelných informací obsažených v těchto údajích.

4.

Registrace a platba

4.1

Zákaznický účet. Pro přihlášení k webové stránce a používání služby VisionLink, vás a vaše autorizované uživatele požádáme při
registraci o pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace a následné aktualizace těchto informací podle potřeby. Pokud bychom
měli důvodné podezření, že některé informace poskytnuté autorizovaným uživatelem jsou nepřesné, neúplné nebo nepravdivé,
máme právo pozastavit nebo ukončit právo vaše nebo právo autorizovaného uživatele na přístup a používání služby VisionLink. K
dokončení vaší registrace obdržíte první přihlašovací kód, který vám umožní přístup a používání služby VisionLink.

4.2

Přístup na webovou stránku a heslo. Bezpečnost. Při úvodním přihlášení na webovou stránku vytvoří autorizovaní uživatelé své
uživatelské jméno a heslo, které je potřebné pro přístup k některým funkcím služby VisionLink. Jste odpovědni za zachování
mlčenlivosti o uživatelském jménu a heslu svých autorizovaných uživatelů a jste plně odpovědni za všechny činnosti, které na
webové stránce provozují vaši autorizovaní uživatelé pod zvolenými uživatelskými jmény a hesly. Můžeme požadovat změnu
uživatelská jména uživatelských jmen vašich autorizovaných uživatelů v případě, že zjistíme, podle našeho uvážení, že nějaké
uživatelské jméno je urážlivé nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Souhlasíte s tím, že neprodleně oznámíte společnosti VSS jakékoli
neoprávněné použití jakéhokoli uživatelského jména, hesla nebo jiné porušení bezpečnosti jakýmkoli autorizovaným uživatelem, a
zajistíte, aby se autorizovaní uživatelé po ukončení každé relace odhlásili. Jste odpovědni za deaktivaci účtů jakéhokoli
autorizovaného uživatele, kterého již nezaměstnáváte. Berete na vědomí, že společnost VSS není odpovědná za sledování
používání služby VisionLink vaším autorizovaným uživatelem, a že společnost VSS nemůže a nebude odpovědná za žádnou ztrátu
či škodu vyplývající z nedodržení odstavce 4.

4.3

Platba. Souhlasíte s platbou všech poplatků a peněžních příspěvků v souladu s platebními podmínkami vztahujícími se k
předplatnému služby, kterou jste zakoupili.

5.

Udělení licence. Licenční omezení.

5.1

Omezená licence pro zákazníka. Na základě dodržování těchto Podmínek použití dle podmínek vašeho předplatného služby a
zaplacení všech příslušných poplatků, vám společnost VSS udělí omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, nepřevoditelnou licenci
(bez nároku na sublicence) k používání aplikačního softwaru služby VisionLink přístupné prostřednictvím této webové stránky pro
obchodní účely a účely jinak v souladu s tímto. Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností
VSS, jejími dodavateli a poskytovateli licencí. Na uživatelská rozhraní API (Application Protocol Interface), která byla zpřístupněna
v souvislosti se službou VisonLink, se mohou vztahovat další podmínky.

5.2

Omezení licence - žádné zneužití služeb. Vaše používání Služby VisionLink je omezeno na výslovně povolené použití vyplývající z
předplatného služby a z těchto Podmínek použití. Podmínkou používání služby VisionLink je váš souhlas, že nebudete používat
službu k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami použití. Můžeme vám omezit nebo zrušit používání
služby VisionLink, pokud existuje důvodné podezření na skutečné zneužití nebo podvodné použití. Jste odpovědni za veškeré
náklady vzniklé u nás nebo jiné strany (včetně poplatků za právní zastoupení) v důsledku tohoto zneužití nebo podvodného použití.
Nesmíte: (i) kopírovat, upravovat, publikovat, distribuovat, veřejně zobrazovat, přizpůsobovat, měnit, překládat nebo vytvářet
odvozená díla ze služby VisionLink nebo jakéhokoli softwaru / služby třetí strany; (ii) sloučit software služby VisionLink nebo
software třetí strany s jiným softwarem; (iii) poskytovat podlicence, pronajímat, prodávat, půjčovat nebo jinak převádět službu
VisionLink nebo přidružený software ani software / služby třetí strany; (iv) zpětně analyzovat, kompilovat, rozebírat nebo jinak se
pokoušet odvodit zdrojový kód softwaru služby VisionLink, softwaru / služeb třetí strany nebo webové stránky; (v) jinak používat
nebo kopírovat službu VisionLink nebo přidružený software nebo software / služby třetí strany s výjimkou případů výslovně
povolených v Podmínkách použití, včetně tohoto odstavce 5; (vi) používat službu VisionLink nebo přidružený software ani software /
služby třetí strany v „servisní kanceláři“ nebo podobné struktuře, kde by třetí strany mohly využívat služby VisionLink nebo softwaru
/ služeb třetí strany skrze vás; (vii) odstraňovat, zastírat ani měnit žádné autorské ochranné známky, nebo další vlastnická práva na
přístup nebo ve spojení se službou VisionLink, přidruženým softwarem a / nebo s webovou stránkou; (viii) poškodit, přetížit,
zasahovat, narušovat nebo oslabovat službu VisionLink nebo webovou stránku, servery či sítě s nimi jakýmkoli způsobem spojené;
(ix) interferovat do přístupu, použití nebo využívání služby VisionLink a webové stránky jinými stranami; (x) úmyslně nebo
neúmyslně porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo, včetně, ale ne omezeně, zákonů a předpisů týkajících
se vývozu; nebo (xi) vydávat se za jinou osobu nebo právnickou osobou, ani jinak zkreslovat své spojení s fyzickou nebo
právnickou osobou.

5.3

Software / služby třetí strany. Tímto potvrzujete a souhlasíte, že jakýkoli software / služby třetí strany provázané se službou
VisionLink (např. mapy) je / jsou vám poskytovány dodavateli třetí strany a ne společností VSS. Tímto berete na vědomí a
souhlasíte, že váš přístup nebo používání takového softwaru / služby třetí strany se neřídí těmito Podmínkami použití, ale může se
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řídit podmínkami použití, licenční smlouvou s koncovým uživatelem nebo jinou podobnou smlouvou dodavatelů třetích stran.
Společnost VSS bude používat dobrou víru a přiměřené úsilí, aby vám oznámila události ovlivňující software / služby třetí strany
(např. odstávky nebo údržby), které mohou ovlivnit vaše používání služby VisionLink. NICMÉNĚ SPOLEČNOST VSS NENÍ ZA NĚ
ODPOVĚDNÁ A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM / SLUŽBAMI TŘETÍ
STRANY, NEBO POUŽITÍ (NEBO POUŽITÍ JAKÉHOKOLI AUTORIZOVANÉHO UŽIVATELE) UVEDENÉHO NAŘÍZENÍ.
5.4

Časové omezení předplatného služby. V případě, že užívání služby VisionLink, které vám je časově omezené (jako poskytování
beta testerům, prodejcům a distributorům za účelem demonstračního prodeje nebo potenciálním zákazníkům pro koncové uživatele
pro účely hodnocení) (dále jen „časově omezená služba“), pak můžete použít časově omezenou službu v souladu s těmito
Podmínkami použití výhradně pro účel, pro který je vám poskytována a pouze po omezenou dobu stanovenou společností VSS
nebo stranou, od které jste časově omezenou službu získali. Společnost VSS může kdykoli zrušit váš přístup a oprávnění používat
časově omezenou službu. V případě, že jste následně získali předplatné služby, pak se bude vaše používání služby VisionLink i
nadále řídit těmito Podmínkami použití a podmínkami souvisejícími s předplatným služby. Další prodej, převod nebo jiná distribuce
časově omezené služby jsou zakázány.

6.

Souhlas k předávání a využívání dat. Licence a souhrnná data.

6.1

Souhlas s předáváním dat a jejich používáním. Po aktivaci přístrojů vybavených naším zařízením VL shromažďují a předávají data
související s těmito přístroji, jejich podmínkami a provozem. Data mohou být shromažďována a přenášena do společnosti VSS
jinými prostředky, mimo jiné prostřednictvím fyzických inspekcí, odběrů vzorků oleje a externích diagnostických nástrojů. Předávaná
data mohou obsahovat: sériové číslo stroje, lokaci stroje a provozní údaje, včetně a bez omezení: chybové kódy, údaje o emisích,
spotřebu paliva, servis měření hodin, verzi softwaru a hardwaru, užitečné zatížení, dobu cyklu a nainstalované příslušenství.
Data jsou předávána společnosti VSS, Trimble, Caterpillar nebo jedné či několika jejím přidruženým společnostem, poskytovatelům
licencí, služeb nebo dodavatelům a / nebo místním prodejcům. V některých případech, například když si pořídíte předplacenou
službu VisionLink od výrobce svých přístrojů nebo jeho prodejce, mohou být data předávána na přístroj výrobce nebo jeho
prodejců.
Můžeme sdílet některé nebo všechny shromážděné údaje s našimi prodejci, našimi přidruženými společnostmi a jejich prodejci,
společností Trimble a jejími přidruženými společnostmi a jejich příslušnými poskytovateli licencí, služeb a dodavateli, společností
Caterpillar a jejími přidruženými společnostmi a jejich příslušnými poskytovateli licencí, služeb a dodavateli, výrobcem vašich
přístrojů a jeho prodejci, a obchodními partnery společnosti VSS, Trimble a Caterpillar na celém světě, kteří vám poskytují službu
VisionLink, přístroje nebo související výrobky a služby.
Data jsou předávána a používána společností Trimble a jejími přidruženými společnostmi, poskytovateli licencí, služeb a prodejci k
následujícím účelům: (a) poskytování služby VisionLink pro vás a vaše přístroje; (b) ke kontrole a udržování přístrojů a zařízení VL
s podporou systému VisionLink; (c) sledování stavu a výkonu přístroje; (d) pomoc při údržbě přístroje a / nebo zlepšení jeho
výkonu; (e) vyhodnocení nebo zlepšení služby VisionLink a / nebo dalších výrobků a služeb; (f) v souladu s požadavky právních
předpisů a platných soudních nařízení, případně doložit; (g) provádění průzkumu trhu; nebo (h) nabídnutí nových výrobků a služeb
nebo (i) ostatních obchodních účelů, včetně použití s jinými aplikacemi.
Data jsou předávána a používána společností Caterpillar v souladu s jejich prohlášením o správě dat, jehož aktuální kopii je možné
nalézt na následující adrese: http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html (dále jen „Prohlášení o
správě dat společnosti Caterpillar“).
Autorizací aktivace zařízení VL na svých přístrojích souhlasíte s předáním, používáním a přenosem dat pro výše popsané
účely a výše popsanými způsoby.

6.2

Licence a souhrnná data. Do míry, ve které jste vlastníkem nebo máte nějaké jiné zájmy v datech, můžete udělit společnosti VSS,
Trimble, a Caterpillar a jejich přidruženým společnostem, jejich prodejcům a jejich poskytovatelům licencí, služeb a dodavatelům
neexkluzivní, trvalou, celosvětovou, placenou a neodvolatelnou licenci používat, zpracovávat, zacházet a / nebo upravovat,
kopírovat, kompilovat a vytvářet odvozená díla z dat pro jakékoli obchodní účely a pro analýzu a zlepšování zařízení VL, přístrojů a
jiných výrobků nebo schopností služeb a v případě společnosti Caterpillar data používat v souladu s prohlášením o správě dat
společnosti Caterpillar. Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost VSS, Trimble a její přidružené společnosti a společnosti
Caterpillar a její přidružené společnosti, její poskytovatelé licencí, služeb a dodavatelé mohou sdělovat třetím stranám souhrnná
data vycházející z vašich dat a z dat vašich autorizovaných uživatelů, neexistuje-li možnost identifikace vás a vašich autorizovaných
uživatelů ze zveřejněných souhrnných dat. Dále souhlasíte s tím, že společnost VSS, Trimble, jejich přidružené společností,
subdodavatelé a jejich obchodní partneři a prodejci třetí strany a společnost Caterpillar a její přidružené společnosti, její
poskytovatelé licencí, služeb a dodavatelé smí zveřejňovat data, podle kterých nebude možné identifikovat vás ani vaše
autorizované uživatele. Všechna další data a informace, které jsou shromažďovány, přenášeny, zaznamenávány nebo zpřístupněny
přes nebo prostřednictvím služby VisionLink, podle kterých nelze identifikovat vás a / nebo vaše autorizované uživatele a všechny
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údaje, zprávy, odvozená díla, kompilace, úpravy a další materiály vytvořené z nebo s použitím dat budou v každém případě
výhradním majetkem společnosti VSS. A vy, vaším jménem a jménem autorizovaného uživatele tímto postupujete všechna vaše a
jejich práva, nároky a zájmy, pokud existují, na tyto položky společnosti VSS bez jakýchkoliv poplatků a nároků na budoucí autorské
honoráře.
7.

Soukromí a uživatelská data

7.1

Berete na vědomí, že údaje uložené a shromažďované prostřednictvím služby VisionLink mohou vést ke zpětné identifikaci osob
(„Osobní údaje“) tak, jak je popsáno v prohlášení VisionLink Privacy Notice dostupném na stránkách
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf. Oznámení o ochraně osobních údajů
služby VisionLink je v souladu s Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar a Mezinárodním
oznámením o ochraně osobních údajů společnosti Trimble, které popisují, jak společnosti Caterpillar a Trimble shromažďují,
zpracovávají a sdílejí osobní údaje, dále popisují vaše práva, která vám mohou náležet podle zákonů o ochraně osobních údajů,
a další informace související se zpracováváním osobních údajů. Globální prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti
Caterpillar je k dispozici na stránkách http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Mezinárodní oznámení o ochraně osobních údajů
společnosti Trimble je k dispozici na stránkách https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. V závislosti na konfiguraci
telematického hardwaru nainstalovaného na vašem zařízení je většina vašich osobních údajů používaných službou VisionLink
shromažďována, zpracovávána, používána a sdílena společnostmi Caterpillar a Trimble prostřednictvím jejich příslušných platforem
internetu věcí. Proto byste si měli přečíst Globální prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar a Mezinárodní
oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Trimble, abyste plně porozuměli svým právům a možnostem týkajícím se osobních
informací. Prohlášení o správě dat společnosti Caterpillar, Oznámení o ochraně osobních údajů služby VisionLink, Mezinárodní
oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Trimble a Globální prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar
(dále jen „Dokumentace týkající se správy dat“) se mohou příležitostně změnit, a proto doporučujeme je průběžně a podrobně
kontrolovat. Změny budou vyznačeny na příslušné adrese URL a to včetně data, od kterého jsou nebo budou dané změny účinné.
V některých případech, pokud jsou změny podstatné, vám můžeme my (nebo společnost Caterpillar nebo Trimble) e-mailem nebo
jiným komunikačním prostředkem poslat zprávu s informacemi o těchto změnách a případných možnostech, nebo o krocích, které
můžete podniknout, než uvedené změny vstoupí v účinnost. Vaše pokračování v používání služby VisionLink poté, co takové
změny nabydou účinnosti, bude považováno za vyjádření souhlasu s těmito změnami.

7.2

Berete na vědomí, že data uložená a shromážděná prostřednictvím služby VisionLink se mohou týkat jednotlivců (dále jen „osobní
údaje“). Pokaždé, když se autorizovaný uživatel přihlásí ke službě VisionLink a webové stránce, některé informace, včetně
uživatelského jména, budou zaslány v komunikaci se servery, které hostujeme. Tato informace se používá k přístupu na účet
autorizovaného uživatele, službě VisionLink a dalším osobním funkcím. Společnosti VSS, Trimble a Caterpillar mohou přidružit
uživatelské jméno k osobním identifikačním údajům s cílem poskytnout autorizovanému uživateli pomocí služby VisionLink
oprávnění k použití a poskytnutí relevantních dat a údajů. Navíc aplikace VisionLink umožňuje shromažďovat lokalizační údaje
související s provozem přístrojů a poskytované služby VisionLink (dále jen „lokalizační údaje“) tak, že zeměpisná poloha
provozovatele daného přístroje nebo zařízení VL může být identifikována.
Souhlasíte s tím, že budete jasně, zřetelně, a pravidelně informovat všechny autorizované uživatele a dalších
zaměstnance, osoby nebo právnické osoby, kteří používají službu VisionLink a provozují přístroje, o probíhajícím
shromažďování, předávání a využívání dat, včetně jakýchkoliv osobních údajů a lokalizačních údajů v nich obsažených.
Dále souhlasíte s tím, že jste získali a vždy získáte všechna potřebná svolení od svých autorizovaných uživatelů a dalšího
personálu, osob nebo právnických osob, které používají službu VisionLink, přístroje a zařízení VL, které tím mohou být
ovlivněny, a že tak zcela jednáte v souladu s vašimi povinnostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů týkajících
se předávání a využívání dat. Souhlasíte s tím, že odškodníte, bude obhajovat a chránit všechny smluvní strany
společnosti VSS (jak je definováno níže v odstavci 10) před a proti všem vymáháním, udáním, činnostem nebo příčinám
činností, které vyplývají z vašeho porušení výše uvedených povinností.
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7.3

Službu VisionLink spravuje společnost VSS ze svých kanceláří, ze svých přidružených společností na různých místech v rámci
Spojených států amerických. Pro hosting služby VisionLink může společnost VSS využít některou ze svých poboček nebo služeb
jednoho či více externích poskytovatelů služeb. Proto jsou data shromažďována, posílána, zpracovávána a uchovávána ve
Spojených státech a mohou být shromažďována, posílána, zpracovávána a uchovávána i mimo USA. Berete na vědomí, že v
případě střetu právních předpisů ochrany soukromí nebo zvyklostí ve vašem bydlišti a těmi v místě bydliště subjektu, který
poskytuje hosting VisionLink, bude mít vždy přednost právo platné v místě bydliště subjektu poskytujícího hosting službě VisionLink.

8.

Změna služby

8.1

Společnost VSS může kdykoli změnit, pozastavit nebo trvale ukončit poskytování služby VisionLink nebo webové stránky, popř.
jejich části a to s nebo bez předchozího upozornění. Tak, jak je popsáno níže v odstavci 14.2, žádná strana společnosti VSS nemá
odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení služby.

8.2

Společnost VSS může upravovat a aktualizovat tyto Podmínky použití, dovolí-li to okolnosti, za kterých dochází ke změnám
Podmínek použití po zakoupení předplatného služby, a společnost VSS vám poskytne informace o každé z těchto změn. Vaše
pokračující užívání služby VisionLink po zveřejnění takovýchto změn bude souhlasným potvrzením přijetí aktualizovaných
Podmínek použití, ledaže byste oznámili společnosti VSS písemně do 30 dnů od oznámení, že se změnami nesouhlasíte. V tomto
případě jsou platné Podmínky použití v okamžiku nákupu nebo poslední obnovené Podmínky použití předplatného služby (dle toho,
co nastalo později) a budou i nadále v platnosti po zbytek platnosti smlouvy programu předplatného, ledaže by společnost VSS,
podle vlastního uvážení, uplatila své právo na ukončení služby předplatného v souladu s odstavcem 14.2 níže.

9.

Pokrytí sítě. Satelity GNSS. Přerušení služby.

9.1

Berete na vědomí, že služba VisionLink a přístup k síti závisí na omezeních přenosu způsobených různými faktory, jako jsou
atmosférické podmínky, topografické překážky, omezení nebo nedostatek pokrytí službou poskytovatele a jiné přírodní nebo
člověkem způsobené okolnosti. Navíc může pokrytí omezovat nebo jej narušovat motor, hluk zapalování, kovové stínění, zásah
uživatele stejných nebo sousedních rádiových kanálů. Dále berete na vědomí, že společnost VSS není odpovědná za provoz nebo
závady provozu satelitů globálního družicového navigačního systému (dále jen „GNSS“) nebo dostupnost satelitních signálů
GNSS.

9.2

Žádná ze smluvních stran společnosti VSS nebude ručit vám ani žádné třetí straně za žádné ztráty nebo škody vyplývající ze
služby VisionLink, jejího přerušení, přenosových chyb (včetně nepřesných lokalizačních údajů), defekty nebo jakékoli jiné příčiny,
včetně, ale nikoli výhradně, přerušení způsobeného komunikačního systémem poskytovatele. Žádná ze smluvních stran společnosti
VSS nepřebírá a nenese žádnou odpovědnost vyplývající z událostí mimo kontrolu smluvních stran společnosti VSS nebo mimo
kontrolu subdodavatelů, poskytovatelů licencí nebo obchodních partnerů, včetně událostí jako zásah vyšší moci, činy jakéhokoli
vládního subjektu, činy veřejného nepřítele, stávky nebo povětrnostní podmínky.

10.

Žádné záruky: odpovědnost zákazníka za přístroje, riziko ztrát a konfigurace funkce „alarmu“.
SPOLEČNOSTI VSS, TRIMBLE, CATERPILLAR A JEJÍ ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, SLUŽEB,
DODAVATELÉ, PRODEJCI, POBOČKY A ZÁSTUPCI (KAŽDÝ ZVLÁŠŤ „SMLUVNÍ STRANA SPOLEČNOSTI VSS“ A
SOUHRNNĚ „SMLUVNÍ STRANY SPOLEČNOSTI VSS“) SE ZŘÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY VZNIKLÉ
POUŽITÍM SLUŽBY VISIONLINK A WEBOVÉ STRÁNKY. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: (a) APLIKACE VISIONLINK,
WEBOVÁ STRÁNKA A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“, „SE VŠEMI ZÁVADAMI“ A „TAK, JAK JSOU
PŘÍSTUPNÉ“ A CELÉ RIZIKO JAKO DOSAŽENÍ USPOKOJIVÉ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A SNAHA ZÁVISÍ NA VÁS,
(b) STRANY SPOLEČNOSTI VSS V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM POUŽITELNÝMI ZÁKONY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ
PREZENTACE, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, PRÁVNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
CHÁPANÉ, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, (i) ZÁRUKY NÁROKŮ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉ
PŘIPRAVENOSTI, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NEVĚCNÉHO BŘEMENE, NEZÁSTAVNÍHO PRÁVA A NEPORUŠENÍ
PŘEDPISŮ, (ii) ZÁRUKY KTERÉ VZNIKNOU BĚHEM OBCHODOVÁNÍ NEBO VYUŽÍVÁNÍ OBCHODU, (iii) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ
BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU APLIKACE VISIONLINK, WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY, A (iv)
ZÁRUKA, ŽE PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY VISIONLINK A WEBOVÉ STRÁNKY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, BUDOU
NEPŘERUŠENÉ A BEZ ZÁVAD, A (v) ŽE BUDETE MÍT PŘÍSTUP K WEBOVÉ STRÁNCE A BUDETE POUŽÍVAT SLUŽBU
VISIONLINK NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A RIZIKO A BUDETE ODPOVĚDNI ZA ŠKODY NA POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA
ZTRÁTU ÚDAJŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.
DÁLE SOUHLASÍTE, ŽE VÝHRADNĚ VY, VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A / NEBO PŘÍSLUŠNÁ TŘETÍ STRANA JSTE
ODPOVĚDNI ZA ŘÁDNOU ÚDRŽBU, PROVOZ A PODPORU PŘÍSTROJŮ. BEZ OHLEDU NA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY VISIONLINK
A BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTNUTÉ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM (AŤ PŘESNÉ NEBO NEPŘESNÉ),
POKUD JDE O PROVOZ, ÚDRŽBU NEBO VÝKONOVÝ STAV PŘÍSTROJŮ, PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S
VLASTNÍM PROVOZEM, PODPOROU A ÚDRŽBOU PŘÍSTROJŮ. PROTO JSTE ODPOVĚDNI ZA JAKÁKOLI RIZIKA ZTRÁT
JAKÝCHKOLI PŘÍSTROJŮ NEZBYTNÝCH PRO KOMUNIKACI S NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY VISIONLINK, Z
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JAKÉKOLI PŘÍČINY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁVAD, KRÁDEŽE, POŽÁRU, KOLIZE, MANIPULACE A VANDALISMU NA
VOZIDLE A ZAŘÍZENÍ.
Bez omezení výše uvedeného, vzhledem k proměnným mimo přiměřenou kontrolu smluvními stranami společnosti VSS ve
vztahu k vaší konfiguraci funkce „alarmu“ softwaru VisionLink, vaše používání a údržba související s přístroji a zařízeními
VL a vlastními polohovými nepřesnostmi globálního systému družicové navigace (GNSS), nebude mít společnost žádná ze
smluvních stran společnosti VSS žádnou odpovědnost vzniklou z jakékoli krádeže nebo jiné příhody v důsledku chybného
přenesení nebo nepřenesení zpráv alarmu.
NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ROZŠÍŘENÉ NAD RÁMEC PODMÍNEK POUŽITÍ NEŽ TY, V NICH VÝSLOVNĚ ZARUČENÉ.
11.

Omezení odpovědnosti
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ MOŽNÉ NEDBALOSTI, BUDOU STRANY SPOLEČNOSTI VSS RUČIT VÁM NEBO TŘETÍ
STRANĚ ZA POŠKOZENÍ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTNÍ,
TŘETÍ STRANOU NEBO NÁSLEDNÉ (VČETNĚ ŠKOD ZE ZTRÁT OBCHODNÍ ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY DAT,
ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, VIROVÉ NÁKAZY, ODSTÁVKY SYSTÉMU A PODOBNĚ) VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ČI
VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNKY POUŽITÍ NEBO VAŠEHO PŘÍSTUPU, VYUŽÍVÁNÍ, ZNEUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ
SLUŽBY VISIONLINK NEBO WEBOVÉ STRÁNKY, I KDYŽ SMLUVNÍ STRANA SPOLEČNOSTI VSS UPOZORNILA NA
MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TŘETÍMI STRANAMI). VYLOUČENÍ ŠKOD PODLE TOHOTO
ODSTAVCE 11 JE NEZÁVISLÉ NA JAKÉMKOLI OPRAVNÉM PROSTŘEDKU POSKYTNUTÉM V RÁMCI PODMÍNEK POUŽITÍ A
JE APLIKOVATELNÉ PŘI UDÁLOSTI, KDY NEDOJDE K NÁPRAVĚ NENAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU, NEBO KDYŽ JE
NÁPRAVA JINAK POVAŽOVÁNA ZA NEVYMAHATELNOU. TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SE POUŽIJÍ BEZ OHLEDU NA TO,
ZDA ŠKODY VZNIKNOU Z PORUŠENÍ SMLOUVY, ZÁRUK, NEDBALOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ PŘÍČINY UDÁLOSTI. K
PŘÍPADŮM, KDY ZÁKON NEZAKAZUJE VYLOUČENÍ A OMEZENÍ, SMLUVNÍ STRANY SPOLEČNOSTI VSS V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEPONESOU CELKOVOU ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY UDÁLOSTI, AŤ UŽ
SMLUVNÍ, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINÉ, NEPŘESÁHNE ČÁSTKY
VYPLACENÉ VÁMI SMLUVNÍM STRANÁM SPOLEČNOSTI VSS POSKYTUJÍCÍ SLUŽBU VISIONLINK V ROZMEZÍ 12 MĚSÍCŮ
PŘED POSLEDNÍM KONČÍCÍM MĚSÍCEM PRO VÁŠ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY VISIONLINK.
VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ Z RUČENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA ZÁVAZKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PLATNÝMI
PRÁVNÍMI PŘEDPISY, NAPŘ. V PŘÍPADĚ ZÁKONEM MANDÁTNÍ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI
PLATNÝCH ZÁKONŮ PRO ZÁRUKU ZA VÝROBEK) NEBO V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍCH POUZE Z HRUBÉ
NEDBALOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO ZAVINĚNÍ NĚJAKÉ SMLUVNÍ STRANY SPOLEČNOSTI VSS.

12.

Odškodnění zákazníkem
NA NAŠI ŽÁDOST SOUHLASÍTE S ODŠKODNĚNÍM, OCHRANOU A NEPOŠKOZENÍM VŠECH SMLUVNÍCH STRAN
SPOLEČNOSTI VSS PŘED A PROTI VŠEM NÁROKŮM, ŽALOBÁM, POŽADAVKŮM, ČINŮM NEBO JINÝM ŘÍZENÍM
ZAHÁJENÝM PROTI NIM JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, ZPŮSOBENÝM, VYPLÝVAJÍCÍM NEBO SOUVISEJÍCÍM S VAŠÍM
(A) POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY VISIONLINK NEBO WEBOVÉ STRÁNKY, (B) PORUŠENÍM PODMÍNEK POUŽITÍ NEBO
(C) PORUŠENÍM JAKÉHOKOLI ZÁKONA, PŘEDPISU NEBO PRÁVA TŘETÍ STRANY. Uhradíte jakékoli a všechny náklady,
škody, výdaje, včetně, bez omezení, přiměřených nákladů na právní zastoupení a náklady stanovené nebo jinak vzniklé smluvní
straně společnosti VSS v souvislosti s nebo vyplývající z takového nároku, soudního procesu, události, udání nebo jiného řízení.
Příslušná smluvní strana společnosti VSS může na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoli
záležitosti, která podléhá odškodnění z vaší strany, na jejíž události souhlasíte spolupracovat s takovou smluvní stranou
společnosti VSS, a dostupnou obhajobu prosadit.

13.

Práva k duševnímu vlastnictví

13.1 Souhlasíte s tím a uznáváte, že společnost VSS (podle situace společnost Trimble, Caterpillar a dodavatelé třetích stran) vlastní
všechna práva, nároky a zájmy všech práv k duševnímu vlastnictví (definováno níže) v souvislosti s nebo týkající se služby
VisionLink a webové stránky. „Práva duševního vlastnictví“ jsou veškerá práva podle patentového práva, autorské právo, zákon
o obchodním tajemství, právo o ochranné známce, a jakákoli jiná vlastnická nebo mravní práva, jakož i všechna uplatnění,
obnovení, rozšíření a navrácení, nyní nebo později, platnosti a účinnosti po celém světě. Nebudete mít žádné právo, licencí, nebo
zájem s tím související, výslovně nebo implicitně, kromě licence výslovně uvedené. Společnost VSS nebo její poskytovatelé licencí
mohou případně vlastnit všechna práva, nároky a zájmy vztahující se k jakékoli náhradě, vylepšení, aktualizaci, odvození prací a
dalším úpravám (včetně a bez omezení, začlenění všech nápadů, metod či postupů poskytnutých vámi nebo vaším
prostřednictvím) práva k duševnímu vlastnictví, učiněná ze strany jakékoli osoby, i kdybyste za ně platili vy a bez ohledu na to, zda
jsou nebo nikoli podobné některým z vašich práv k duševnímu vlastnictví. Provedete jakékoli a veškeré nezbytné kroky k propůjčení
takového vlastnictví společnosti VSS, dokonce i bez stanovení omezení (a tím potvrdíte) společnosti VSS všechna práva související
s právy na duševního vlastnictví, včetně a bez omezení, patentových přihlášek, patentů, morálních práv a autorských práv
vyplývajících z nebo v souvislosti se službou VisionLink nebo Webovou stránkou. Bez ohledu na výše uvedené, práva duševního
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vlastnictví společnosti VSS, která se týkají dat, zahrnují pouze práva zaručená společnosti VSS v odstavci 5.
13.2 Berete na vědomí, že všechny ochranné známky, servisní známky a loga (souhrnně „známky“), které se objevují ve službě
VisionLink nebo webové stránce patřící společnosti VSS nebo příslušným vlastníkům těchto známek, jsou chráněny USA,
mezinárodní ochrannou známky a autorskými právy. Jakékoli použití některé z těchto známek, bez výslovného písemného
souhlasu společnosti VSS nebo majitele ochranné známky, dle situace, je přísně zakázáno. Společnost VSS může za určitých
okolností a na základě vlastního uvážení, zakázat a / nebo ukončit provoz účtů autorizovaných uživatelů, kteří porušují práva
duševního vlastnictví jiných osob.
14.

Pozastavení, přerušení nebo zrušení služby poskytované zákazníkovi. Poplatek za zrušení.

14.1 Společnost VSS může pozastavit váš přístup na webovou stránku nebo ukončit platnost vaší licence k používání služeb VisionLink
bez odpovědnosti, pokud
(i) porušíte Podmínky použití, nedodržíte podmínky svého předplatného služby nebo jiné platné dohody o používání služby
VisionLink;
(ii) nezaplatíte poplatky za předplatné služby nebo jiné dlužné částky v době splatnosti, (ať už přímo smluvní stranou společnosti
VSS, nebo prodejci či distributorovi, u kterého jste zakoupili předplatné služby);
(iii) poskytovatel komunikace, přes kterého máte přístup k používání služby VisionLink, ukončí vaši službu komunikace; nebo
(iv) má společnost VSS důvod domnívat se, že vy, autorizovaní uživatelé, některý z vašich zástupců nebo jakákoli třetí strana
zneužívá službu VisionLink nebo ji používá podvodně či protiprávně.
Budete-li platit poplatky za předplatné služby prodejci nebo distributorovi, od kterého jste předplatné služby zakoupili
(spíše než smluvní straně společnosti VSS přímo) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost VSS může v dobré
víře spoléhat na oznámení prodejce nebo distributora společnosti VSSo vašem neplacení poplatku za předplatné služby a
v důsledku toho může pozastavit váš přístup ke službě VisionLink a ukončit platnost licence k používání bez
odpovědnosti. Navíc, tak jak je popsáno níže v odstavci 14.2, může společnost VSS přerušit poskytování služby VisionLink zcela
nebo zčásti a / nebo zrušit váš účet služby VisionLink s nebo bez upozornění kvůli jakémukoli důvodu a to kdykoli. SOUHLASÍTE,
ŽE ANI ŽÁDNÁ SMLUVNÍ STRANA SPOLEČNOSTI VSS, ANI ŽÁDNÁ Z PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ JEJÍCH SMLUVNÍCH
STRAN, PRODEJCI A ANI ŽÁDNÁ JINÁ OSOBA NEBO SUBJEKT, OD KTERÉHO JSTE ZAKOUPILI NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
ZÍSKALI SVÉ PŘEDPLATNÉ SLUŽBY, BUDOU VŮČI VÁM NEBO VŮČI TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNI ZA ZRUŠENÍ NEBO
UKONČENÍ Z NĚKTERÉHO Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ, NENÍ-LI VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK. POKUD BUDE VÁŠ
ÚČET ZRUŠEN Z JAKÉHOKOLI DŮVODU, SOUHLASÍTE, ŽE NEPROVEDETE OPĚTOVNÝ ZÁPIS A NEPODÁTE ŽÁDOST O
ÚČET KE SLUŽBĚ VISIONLINK BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI VSS.
14.2 Bude-li vaše předplatné služeb a účet služby VisionLink ukončen z důvodu pohodlí společnosti VSS a ne z důvodu chyby z vaší
strany, pak nebudete mít povinnost platit poplatky za předplatné služby od chvíle ukončení služby, a společnost VSS vám vrátí
odpovídající část poplatku z předplatného služby podle nevyužitého období aktuálního předplatného služby ke dni ukončení. Budete
však i nadále povinni platit poplatky za předplatné služby po dobu trvání předplatného služby, až do data ukončení platnosti.
14.3 Pokud byste přistoupili ze zrušení svého účtu a / nebo předplatného služby jako celku nebo částečně, nebo pokud zrušíme nebo
ukončíme váš účet a předplatné služby v důsledku vašeho porušení Podmínek použití, nedodržení podmínek předplatného služby
nebo jiné platné smlouvy se smluvní stranou společnosti VSS, nebo z důvodu vaší platební neschopnosti, konkursu (podobné
události nebo řízení), nebo přestanete řádně podnikat, bude vám účtován storno poplatek rovnající se výši poplatků předplatného
po zbývající část období platnosti vaší právě aktivní předplacené služby. Veškeré storno poplatky tohoto druhu budou okamžitě
splatné a vymahatelné.
15.

Mazání údajů zákazníků a ostatních informací
Společnost VSS může po uplynutí určité doby odstranit veškeré informace, údaje a ostatní obsah vedený v rámci účtu ve službě
VisionLink. Společnost VSS nenese žádnou odpovědnost za takové odstraněné informace, údaje či obsah.

16.

Mezinárodní provoz
VisionLink spravuje společnost VSS ze svých kanceláří, ze svých přidružených společností na různých místech v rámci Spojených
států amerických. Společnost VSS nezaručuje, že je služba VisionLink vhodná nebo dostupná pro použití v lokacích mimo Spojené
státy, a nezaručuje přístup ke službě z území, kde jsou služby VisionLink považovány za nezákonné, jsou zakázány. Nesmíte
používat nebo exportovat nebo předávat k opětovnému exportu službu VisionLink nebo její obsah, ani žádnou kopii nebo úpravu v
rozporu s platnými zákony a předpisy včetně, a bez omezení, exportních zákonů a předpisů platných ve Spojených státech.
Rozhodnete-li se pro přístup ke službě VisionLink z lokace mimo území Spojených států, činíte tak z vlastní iniciativy a jste
odpovědni za dodržování platných místních zákonů.
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17.

Zprávy a elektronická komunikace
Při návštěvě webové stránky nebo odeslání e-mailové zprávy s námi komunikujete elektronicky. Souhlasíte s tím, abychom vám
zasílali elektronická sdělení. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo publikováním zpráv na této webové
stránce. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, údaje a další sdělení, které vám poskytujeme elektronicky, splňují
všechny právní požadavky na komunikaci v písemné formě. Můžete aktualizovat svou e-mailovou adresu, navštívíte-li místo na
webové stránce, kam jste poskytli kontaktní údaje. Neposkytnete-li společnosti VSS přesné informace, společnost VSS nenese
odpovědnost v případě neúspěchu s upozorněním. Máte právo požadovat, aby společnost VSS poskytovala taková oznámení v
tištěné podobě, za tímto účelem se můžete obrátit na společnost VirtualSite Solutions LLC, k rukám: VisionLink Services Customer
Service, 10368 Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 80021 USA, e-mail: VL_Support@Trimble.com. Jakákoli další sdělení
by se měla také zaslat na následující adresu.

18.

Omezená práva vlády USA [Týká se pouze licence vlády USA.]
Aplikace VisionLink, webové stránky, služby, jejich obsah a další materiály, jsou považovány za „komerční počítačový software“ a
„komerční počítačovou softwarovou dokumentaci“ podle zákona DFAR odstavce 227.7202 a FAR odstavce 12.212 (a následných
odstavců). Použití služby VisionLink a webové stránky, včetně, ale bez omezení, jejich reprodukce a zobrazování ve Spojených
státech amerických a / nebo jejích nástrojů, bez ohledu na formu, se řídí Podmínkami použití.

19.

Volba práva a soudu
Podmínky použití se řídí a budou vykládány v souladu se zákony státu Kalifornie a použitelnými federálními zákony Spojených
států, bez ohledu na „střety právních předpisů či principů“. Tímto vyjadřujete souhlas s výhradní soudní pravomocí, u příslušného
soudu, státního a federálního, se sídlem v okrese Santa Clara v Kalifornii. Bez ohledu na předchozí se společnost VSS může
rozhodnout podat stížnost proti vám nebo přijme jiná právní opatření (včetně a bez omezení, zažádání o soudní příkaz nebo
okamžitou pomoc v případě zkráceného řízení) proti vám před jakýmkoli kompetentním soudem ve vaší jurisdikci z důvodu
jakéhokoli nároku nebo události vyplývající z nebo v souvislosti s Podmínek použití nebo vašeho používání služby VisionLink.

20.

Vývoz
Používání služby VisionLink je předmětem administrativní regulace vývozu Spojených států. Souhlasíte s následujícím: (a) nejste
občanem, nemáte národnost ani bydliště, a nejste pod kontrolou vlády Kuby, Íránu, Severní Korei, Sýrie, Súdánu ani žádné jiné
země, do které Spojené státy zakázaly vývoz, (b) nebudete vyvážet ani předávat k vývozu materiály z těchto webových stránek,
přímo ani nepřímo, do žádné z výše uvedených zemí, ani občanům, lidem s národností nebo lidem s bydlištěm v těchto zemích;
(c) nejste uvedeni na seznamu Oddělení státní pokladny Spojených států se speciálně označenými národnostmi, speciálně
označenými teroristy a speciálně označenými obchodníky s drogami, ani není vaše jméno uvedeno na Oddělení obchodu v tabulce
odepřených žádostí Spojených států (d) nebudete vyvážet ani předávat k vývozu materiály webových stránek, přímo ani nepřímo,
osobám na výše uvedených seznamech a (e) nebudete používat tyto webové stránky ani materiály na nich k žádným účelům
zakázaným zákony Spojených států a nedovolíte, aby byly webové stránky a materiály na nich použity k žádným účelům
zakázaným zákony Spojených států, včetně a bez omezení, pro vývoj, konstrukci, vyhotovení nebo výrobu jaderných, chemických a
biologických zbraní hromadného ničení.

21.

Vzdálené služby
Do míry umožněné příslušnými zákony můžeme my (nebo společnosti Caterpillar nebo Trimble) provádět vzdálenou diagnostiku
a umožňovat přístup ke vzdáleným aktualizacím a upgradům softwaru a firmwaru pro zařízení VL a v případě společnosti Caterpillar
rovněž pro přístroje CAT®, na kterých mohou být zařízení VL nainstalována. Postupy společnosti Caterpillar pro dodávání
vzdálených aktualizací a upgradů jsou popsány v části Vzdálené služby Cat® – Postupy pro aktualizaci software pro značkové
produkty společnosti Cat na stránkách www.cat.com/remoteservicesprocess. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se účastníte
Vzdálených služeb (včetně vzdálené diagnostiky a vzdálených aktualizací a upgradů) pro takové přístroje a zařízení VL, a
opravňujete nás (a společnosti Caterpillar a Trimble) ke vzdálenému přístupu, programování a instalaci aktualizací a upgradů pro
taková zařízení VL a přístroje v souladu s touto smlouvou a v případě aktualizací a upgradů poskytnutých společností Caterpillar
v souladu s Prohlášením o správě dat společnosti Caterpillar a postupy popsanými na stránce Vzdálené služby Cat® – Postupy pro
aktualizaci software pro značkové produkty společnosti Cat. Nemůžeme zaručit, že uživatelské preference a nastavení, které jste
nastavili vy nebo vaši autorizovaní uživatelé, budou zachovány i po aktualizaci nebo upgradu takových přístrojů nebo zařízení VL,
ať už budou tyto aktualizace nebo upgrady provedeny vzdáleně nebo jinak.

22.

Obecná ustanovení
Podmínky použití, podmínky vašeho předplatného služby a / nebo jiná platná dohoda mezi vámi a smluvní stranou společnosti VSS
pro používání služby VisionLink, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností VSS a řídí vaše používání služby VisionLink a
webové stránky, nahrazuje jakoukoli a všechny předchozí dohody, jednání a sdělení (ať již písemné, ústní nebo elektronické) mezi
vámi a společností VSS týkající se předmětu těchto podmínek. Žádná úprava nebo změna Podmínek použití nebude závazná pro
společnost VSS, pokud nebude provedena písemně se souhlasem společnosti VSS. Veškerá práva, která nejsou výslovně
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zaručena v rámci Podmínek použití, jsou vyhrazena společností VSS a jejích poskytovatelů licencí. Selhání společnosti VSS při
uplatňování nebo prosazování nějakého práva nebo ustanovení Podmínek použití nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo
ustanovení. Pokud se jakákoli část Podmínek použití prohlásí za neplatnou nebo nevynutitelnou, prostřednictvím příslušného
soudu, tato část by měla být vykládána v souladu s platnými právními předpisy a odrážet co nejlépe původní záměry společnosti
VSS a ostatních části zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na zákon nebo právní předpisy o opaku,
jakékoli tvrzení, nebo spory vzniklé z nebo vztahující se k užívání služby VisionLink a / nebo vašeho předplatného služby musí být
předloženy do jednoho (1) roku po takovém nároku nebo příčině vzniklé události, jinak jsou navždy vyloučeny.
23.

Oficiální jazyk.
Oficiálním jazykem těchto Podmínek použití je angličtina. Pro účely výkladu, nebo v případě konfliktu mezi angličtinou a verzí těchto
Podmínek použití v každém jiném jazyce, bude anglická verze rozhodující.
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