LICENČNÉ PODMIENKY
DEFINÍCIA POJMOV
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Dodávateľ je firma CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., ktorá je výrobcom programu.
Dodávateľ prehlasuje, že je spoločnosťou zameranou na tvorbu medicínskeho softvéru, a že je
podľa § 90 zákona č. 185/2015 Z.z. (Ďalej len "autorský zákon") oprávnený vykonávať svojím
menom a na svoj účet majetkové práva autora počítačového programu, ktorého časti definované
touto zmluvou sú predmetom tejto zmluvy, určeného na využívanie ambulantnými lekármi k celej
administratíve, ktorá ich prácu sprevádza. Počítačový program, ktorého použitie je predmetom
tejto zmluvy, jeho jednotlivé varianty, doplnky, nadstavbové moduly a služby, spĺňajú pojmové
znaky autorského diela a vzťahujú sa na neho ustanovenia autorského zákona a ďalšie právne
predpisy z oblasti ochrany duševného vlastníctva.
Odberateľ je na licenčnom liste alebo v konfiguračnom súbore uvedená fyzická alebo právnická
osoba, ktorá je oprávnená užívať počítačový program pre vlastnú potrebu v súlade s týmito
licenčnými podmienkami.
Program je dodávateľom dodaný počítačový program špecifikovaný v licenčnom liste alebo v
konfiguračnom súbore určený na využívanie v medicínskej praxi, najmä k vedeniu administratívy,
zdravotnej dokumentácie, styku s poisťovňami a poskytujúci iné počítačové a informačné služby
v medicínskej oblasti. Program spĺňa znaky autorského diela a vzťahujú sa naň ustanovenia
autorského zákona a ďalšie predpisy z oblasti ochrany duševného vlastníctva.
Inštancia programu je pracovná kópia programu nainštalovaná na počítači odberateľa.
Licenčné údaje sú súhrnom potrebných údajov, ktoré charakterizujú a konfigurujú inštanciu
programu.
Licenčný kľúč alebo konfiguračný súbor je dodávateľom určeným algoritmom generovaný údaj,
ktorý zaručuje jednoznačnú identifikáciu licenčných údajov a odberateľa. Dodávateľ zaručuje, že
daná licencia (licenčné údaje vrátane licenčného kľúča alebo konfiguračného súboru) je jedinečná
a nie je a nebude poskytnutá v zhodnom tvare inému zákazníkovi.
Aktivácia alebo tiež registrácia programu je proces vloženia licenčných údajov do inštancie
programu. Aktivácia sa vykonáva pri prvom spustení inštancie programu. Vložením licenčných
údajov alebo nahrávaním konfiguračného súboru dôjde ku konfigurácii inštancie programu.
Reaktivácia alebo tiež mimoriadna registrácia programu je proces, pri ktorom sa vkladajú do už
aktivovaného programu nové licenčné údaje. Staré licenčné údaje budú programom zabudnuté
a inštancie programu sa rekonfigurujú podľa nových licenčných údajov.
Základný systém je inštancia programu, ktorá je aktivovaná pomocou licenčných údajov a sám o
sebe je schopný vlastnej činnosti. V sieťovom zapojení viacerých inštancií programov je tzv.
serverom a obhospodaruje a spoločne zdieľa dáta s klientskymi systémami.
Klientsky systém je inštancia programu spolupracujúca v sieťovom režime so základným
systémom. Klientsky systém nie je potrebné aktivovať a klientsky systém využíva pre svoju
konfiguráciu licenčných údajov základného systému. Licenčné údaje základného systému medzi
iným obsahujú aj údaje o maximálnom počte pripojiteľných klientskych systémov.

PODMIENKY A PREHLÁSENIA
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Ak nie je dohodnuté inak, získava Odberateľ od Dodávateľa neprenosné a nevýlučné právo na
užívanie programu, ktorého plná funkcionalita je časovo obmedzená a závislá od riadneho
platenia pravidelnej podpory.
2) Odberateľ zaplatením licencie k programu akceptoval tieto licenčné podmienky a je povinný
ich plniť v plnej miere.
3) Licenčné údaje sú neprenosné a odberateľ sa zaväzuje zabrániť ich zneužitiu.
4) Odberateľ súhlasí, že prevádzkovanie programu v rozpore s týmito licenčnými podmienkami
môže byť dôvodom na zrušenie licencie Dodávateľom, a ak vznikne Dodávateľovi škoda, je
povinný ju Odberateľ Dodávateľovi v plnej miere nahradiť.
5) Odberateľ sa zaväzuje, že pod jednou licenciou bude aktivovať a prevádzkovať iba jednu
inštanciu základného systému pre danú licenciu, v prípade, ak na viacnásobné použitie
nezískal písomný súhlas Dodávateľa.
6) Odberateľ sa zaväzuje, že v prípade siete počítačov bude prevádzkovať klientske systémy
maximálne v počte danom licenciami základného systému.
7) Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že Program pri svojom chode neumožní prístup k
funkcionalite nad rámec licenčných údajov.
8) Dodávateľ si vyhradzuje právo vystaviť nový licenčný list alebo konfiguračný súbor
nahradzujúci pôvodné licenčné údaje. Tento stav vznikne napríklad pri nákupe a rozšírenia o
ďalšie moduly programu, alebo pri odhlásení niektorej služby atď. Odberateľ sa zaväzuje
pôvodnú licenciu deaktivovať a aktivovať novú licenciu. Dodávateľ si vyhradzuje právo
pôvodnú licenciu zablokovať a znemožniť tak jej použitie pre prevádzku dodaného systému.
9) Dodávateľ si vyhradzuje právo zablokovať funkcionalitu programu v prípade prevádzkovania
neplatnej licencie.
10) Dodávateľ prehlasuje, že niektoré časti funkcionality programu sú založené na dátach, ktoré
nadobúda od tretích osôb, a ktoré sa stávajú, v dôsledku ich spracovania Dodávateľom,
súčasťou programu. Odberateľ berie na vedomie, že tieto údaje majú pre lekárske výkony
Odberateľov výhradne informatívnu funkciu a dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za
úplnosť a správnosť týchto údajov. Vzhľadom k tomu, že tieto dáta môžu byť časovo závislého
charakteru, napr. liekové informácie, vyhradzuje si dodávateľ životnosť týchto databáz
programovo časovo obmedziť. Na túto skutočnosť je odberateľ pri kúpe týchto produktov
upozornený.
11) Dodávateľ má právo do programu vkladať reklamné a iné informačné oznámenia, ktoré sa
budú zobrazovať odberateľovi pri užívaní programu. Dodávateľ si za účelom ďalšieho
rozširovania a skvalitňovania programu a súvisiacich služieb vyhradzuje právo získavať od
odberateľa informácie o spôsobe, akým program používa. Tieto dáta budú vždy anonymné a
nebude možné z nich získať identifikáciu konkrétneho užívateľa, či pacienta.
12) Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nedostatočnosť zdravotníckej dokumentácie
vedenej v elektronickej podobe s využitím Programu, napr. z dôvodu požiadaviek na vedenie
časti dokumentácie v listovej podobe; straty alebo poškodenia dát z médií, na ktorých je
dokumentácia uložená; zmien technických prostriedkov umožňujúcich čítanie médií s
uloženou zdravotníckou dokumentáciou, nesprávneho používania programu Odberateľom a
pod. Odberateľ je tiež správcom osobných a iných dôverných údajov spracovaných s využitím
Programu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a ďalších právnych
predpisov upravujúcich ich ochranu a ochranu zdravotníckej dokumentácie. Odberateľovi je
teda doporučené, aby pravidelne vykonával technickú aktualizáciu zdravotníckej
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dokumentácie uchovávanej v elektronickej podobe, a aby zaviedol a dodržiaval interné
opatrenia na ochranu zdravotníckej dokumentácie a osobných a iných dôverných údajov
spracovaných s využitím programu.
Dodávateľ si, v záujme ochrany svojho autorského práva k programu, vyhradzuje právo
upraviť funkčnosť programu tak, že bude možné vykonať vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti
odberateľa iba pod konkrétnymi identifikačnými číslami (IČO). Pre tento účel je Odberateľ
povinný oznámiť Dodávateľovi identifikačné čísla (IČO). Dodávateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť akceptovať také identifikačné čísla (IČO) Odberateľa, ktoré preukázateľne
neidentifikujú Odberateľa a patria tretej osobe.
Odberateľ môže vyhotoviť kópie programu aj užívateľskej dokumentácie, pokiaľ tak bude činiť
na zabezpečenie prevádzky vlastného počítačového systému, pre ktorý bolo právo k užitiu
programu poskytnuté, a ďalej pre archívne účely alebo ako záložné kópie, vždy však len pre
vlastnú potrebu.
Nie je povolené Program ďalej šíriť, rozmnožovať, prenajímať, požičiavať a pod. Rovnako je
neprípustné program akokoľvek meniť alebo upravovať, vykonávať jeho spätný preklad alebo
vytvárať iné programové produkty jeho modifikácií.
Právo na použitie Programu nesmie byť postúpené ďalšej strane bez predchádzajúceho
výslovného písomného súhlasu Dodávateľa. Vydanie súhlasu je podmienené tým, že prevod
sa vzťahuje na licenciu ako celok, že pôvodný Odberateľ si neponechá na účely prevádzky
žiadnu kópiu programu. Novému odberateľovi bude vystavená nová licencia a pôvodná bude
zrušená. Takýto prevod licencie je dodávateľom spoplatnený.

V Bratislave 2. 1. 2019
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
RNDr. Monika Grendelová
konateľ

