
 

PRAVIDLA PRO PŘÍSTUP A UŽÍVÁNÍ SOFTWARU 

   

Článek 1  

1. Tento software, nebo kteroukoliv jeho část poskytuje:  

 1.1. Ostravská univerzita se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  

zastoupena: doc. PhDr. Alicí Gojovou, Ph.D., děkankou Fakulty sociálních studií  

IČ: 61988987  

DIČ: CZ61988987 zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do 

obchodního rejstříku  

             (dále jen „poskytovatel“)   

Článek 2   

1. Právním základem pro poskytování je Smlouva o poskytnutí podpory č. 2018TL01000351 

uzavřená dne 9. 4. 2018 mezi poskytovatelem a Českou republikou, organizační složkou 

Technologická agentura České republiky, která založila veřejnou finanční podporu projektu 

číslo TL01000351 jménem „Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní 

práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování“ 

(dále jen „Projekt“).  

  

2. Skutkovým základem pro poskytování je software pojmenovaný „Software pro responzivní 

evaluaci a plánování komunitní práce“, jenž představuje dílo poskytovatele a současně též 

výstup Projektu (dále jen „Software“).   

Článek 3   

1. Účelem poskytování je uskutečnit Projekt a naplnit všechny jeho cíle, výstupy a indikátory, 

stejně jako umožnit uživateli užívat Software coby nástroj pro plánování, správu, analýzu 

a vyhodnocování (evaluaci) komunitních projektů.  

   

2. Účelem poskytování je rovněž uskutečňovat následný a pokračující výzkum navazující na 

Projekt, stejně jako nadále umožňovat uživateli užívat Software coby nástroj pro plánování, 

správu, analýzu a vyhodnocování (evaluaci) komunitních projektů.   

Článek 4   

1. Poskytovatel poskytuje uživateli právě tato níže uvedená oprávnění:  

  

1.1. Oprávnění přístupu do uživatelského rozhraní (interface) Softwaru pro uživatele.  

  

1.2. Oprávnění používat všechny funkcionality uživatelského rozhraní (interface) Softwaru, 

které jsou určeny pro uživatele.  

  



2. Poskytovatel poskytuje uživateli všechna výše uvedená oprávnění pouze na dobu určitou 

trvající od okamžiku zřízení přístupu uživatele do uživatelského rozhraní (neboli interface) 

Softwaru do konce dne 31. 8. 2023.    

Článek 5   

1. Poskytovatel poskytuje uživateli všechna oprávnění vymezená v článku 4 bez jakékoliv 

úplaty v penězích výhradně po dobu určitou trvající od okamžiku zřízení přístupu uživatele 

do uživatelského rozhraní (interface) Softwaru do konce dne 31. 8. 2023.   

Článek 6   

1. Poskytovatel se vůči uživateli zavazuje, že při zpracovávání a ochraně každého osobního 

údaje, který bude uživatelem vložen do uživatelského rozhraní (interface) Softwaru, bude 

postupovat podle obecně závazných právních předpisů s významem pro zpracování, nebo 

ochranu osobních údajů, především podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), především podle jeho článků 28 a 32.  

  

2. Uživatel se vůči poskytovateli zavazuje, že při zpracovávání a ochraně každého osobního 

údaje, jež bude uživatelem získán nebo zpracován pro účel jeho vložení do uživatelského 

rozhraní (interface) Softwaru, bude postupovat podle obecně závazných právních předpisů 

s významem pro zpracování, nebo ochranu osobních údajů, především podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), především podle 

jeho článků 28 a 32.  

  

3. Poskytovatel i uživatel berou na vědomí, že při zpracování a ochraně osobních údajů při 

poskytování mohou být oba současně v postavení správce i zpracovatele osobních údajů.  

  

4. Uživatel se vůči poskytovateli zavazuje, že do uživatelského rozhraní (interface) Softwaru 

bude vkládat výhradně pseudonymizované, nebo anonymizované osobní údaje kterékoliv 

osoby, která není ani uživatelem.   

Článek 7   

1. Uživatel se zavazuje, že přístupové údaje k Softwaru nezveřejní, nezpřístupní, nesdělí, ani 

nepředá žádné jiné osobě, ani orgánu veřejné moci, vyjma těch případů, kdy je k takovému 

jednání povinen podle obecně závazného právního předpisu.  

  

2. Uživatel se zavazuje, že bude Software jako celek i každou jeho dílčí funkcionalitu používat 

právě takovým způsobem, který slouží k naplnění účelů vymezených v článku 3.  

  

3. Uživatel se zavazuje, že svým použitím Softwaru jako celku i každé jeho dílčí funkcionality 

nebude ohrožovat, ani porušovat provoz informačních systémů a sítí poskytovatele. Pokud 

má uživatel podezření na možnost ohrožení, nebo porušení tohoto provozu je povinen bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat poskytovatele.   

Článek 8   



1. Poskytovatel je oprávněn uživateli odepřít, omezit, případně i pozastavit výkon kteréhokoliv 

oprávnění vymezeného v odst. 1 článku 4, pokud uživatel poruší kteroukoliv svoji povinnost 

vymezenou v článku 6 či 7, na dobu, po kterou porušování konkrétní povinnosti uživatelem 

trvá.  

  

2. Poskytovatel je oprávněn uživateli odepřít, omezit, případně i pozastavit výkon kteréhokoliv 

oprávnění vymezeného v odst. 1 článku 4, jestliže bude poskytovatel provádět jakoukoliv 

pravidelnou, či nahodilou údržbu (aktualizaci), opravu (patchování), zlepšování (upgrade), 

nebo změnu (modifikaci) Software, na dobu, po níž trvá provádění kterékoliv z uvedených 

činností (operací) poskytovatele.  

  

3. Uživateli nepřísluší žádná náhrada, vyrovnání, zadostiučinění, ani obdobná kompenzace 

od poskytovatele za případnou ztrátu, škodu, nebo újmu utrpěnou výkonem kteréhokoliv 

poskytovatelova práva vymezeného v odst. 1 nebo 2 článku 8, nebo utrpěnou v souvislosti 

s výkonem kteréhokoliv uvedeného poskytovatelova práva.   

Článek 9   

1. Poskytovatel umožňuje uživateli výkon každého oprávnění vymezeného v odst. 1 článku 4 

na vlastní odpovědnost, nebezpečí a náklady uživatele.  

  

2. Poskytovatel nezaručuje uživateli zcela nepřetržitou a okamžitou dostupnost Softwaru, ani 

nezaručuje uživateli zcela nepřetržitý a okamžitý výkon jeho oprávnění vymezených v odst. 

1 článku 4.  

  

 


