Podmínky koncového uživatele DreamLab
1.

Použití DreamLabu a specifikace zařízení

1.1 Tento software můžete používat na smartphonu nebo tabletu (Zařízení), pouze pokud Zařízení vlastníte

nebo máte povolení vlastníka Zařízení. Vaše Zařízení musí mít připojení k mobilnímu internetu nebo WiFi a musí splňovat následující systémové požadavky pro provoz této aplikace: Zařízení Android s
„Marshmellow“ v6.0 nebo vyšší a zařízení Apple s iOS13.1 a novější. Aplikace DreamLab není
kompatibilní s jinými operačními systémy zařízení, jako jsou Windows, Symbian OS, Blackberry a jiné.

1.2 Stažením, instalací nebo jiným použitím aplikace DreamLab ( Aplikace DreamLab) ve vašem Zařízení
souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami (Podmínky). Pokud s těmito Podmínkami
nesouhlasíte, Aplikaci DreamLab nestahujte, neinstalujte ani jinak nepoužívejte.
1.3 Tyto Podmínky se vztahují na vaše použití Aplikace DreamLab. Tyto Podmínky jsou mezi Vodafone
Czech Republic a.s. , IČ: 257 88 001 (Vodafone) and vámi.
1.4 Aplikace DreamLab je vlastnictvím Nadace Vodafone, číslo britské charity 1089625 na adrese 1
Kingdom Street, London W26B, Anglie (Nadace Vodafone) a její propagaci vede Vodafone v České
republice a místní výzkumní partneři Aplikace DreamLab (viz bod 3.1)
2.

Licence
2.1

Vodafone vám uděluje osobní, nepřenosnou, nevýhradní, odebratelnou licenci k instalaci a používání
Aplikace DreamLab ve formě objektového kódu pouze pro nekomerční účely na vašem Zařízení.

2.2

Nesmíte:
(a) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat zdrojový kód Aplikace DreamLab ani se pokoušet o
přístup k němu;
(b) prodávat, publikovat, pronajímat, půjčovat, udělovat podlicence, distribuovat ani jinak
zpřístupňovat Aplikaci DreamLab žádné třetí straně;
(c) obejít žádná technická omezení v Aplikaci DreamLab ani používat Aplikaci DreamLab ve snaze
nebo ve spojení s jakýmkoli zařízením, programem nebo službou určenou pro soubor s obsahem
nebo jinou práci, obcházet technická opatření používaná k řízení přístupu k souborům s obsahem
nebo práv k nim;
(d) upravovat Aplikaci DreamLab ani provádět díla odvozená od ní, zcela ani zčásti;
(e) odstraňovat žádná vlastnická upozornění ani štítky v Aplikaci DreamLab ani v jejích kopiích;
(f) používat Aplikaci DreamLab k porušování práv žádné osoby; ani
(g) používat Aplikaci DreamLab žádným způsobem, který není schválen těmito Podmínkami.

2.3
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Pokud si stáhnete Aplikaci DreamLab z Google Play™, kromě těchto Podmínek podléhá vaše použití
Aplikace
DreamLab
také
smluvním
podmínkám
Google
Play
(viz
https://play.google.com/intl/en_au/about/play-terms.html). V případě jakéhokoli rozporu mezi
těmito Podmínkami a smluvními podmínkami služby Google Play (podle okolností) mají přednost
tyto Podmínky.

2.4

3.

Pokud si stáhnete aplikaci DreamLab z obchodu Apple App Store, podléhá vaše používání Aplikace
DreamLab kromě těchto Podmínek také smluvním podmínkám služby Apple Store (viz
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. Pokud dojde k jakémukoli
rozporu mezi těmito Podmínkami a podmínkami služby Apple Store (podle okolností) mají přednost
tyto Podmínky.

Darování výpočetního výkonu
3.1
Aplikace DreamLab vám umožňuje darovat výpočetní výkon vašeho Zařízení následujícím partnerům
pro použití:
(i) Garvan Institute of Medical Research, 370 Victoria Street, Darlinghurst, NSW 2060 Austrálie
(ii) Imperial College London v South Kensingtonu, London SW7 2AZ, Spojené království
(iii) AIRC Foundation for Cancer Research, Viale Isonzo 25, 20135 Milan Itálie
(místní partner/partneři výzkumu):
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že projekty jsou provozovány třetími stranami, mimo jiné včetně
Místního Partnera Výzkumu, a mohou podléhat dalším smluvním podmínkám stanoveným takovou
třetí stranou nebo provozovatelem obchodu s aplikacemi (Podmínky třetích stran). Musíte
dodržovat všechny Podmínky třetích stran a souhlasíte s tím, že za projekt a jakékoli použití vašeho
Zařízení v rámci projektu a za kteroukoli třetí stranu, která ve vašem Zařízení používá Aplikaci
DreamLab, je výhradě odpovědná třetí strana, nikoli Vodafone nebo Nadace Vodafone.
3.2 Aplikace DreamLab vyžaduje, aby se vaše Zařízení (připojené ke zdroji elektrického nabíjení) nabíjelo.
Aby Aplikace DreamLab fungovala, vyžaduje také připojení k mobilní síti nebo Wi-Fi. Jste výhradně
zodpovědní za úhradu veškerých nákladů, které vám mohou vzniknout při přístupu k Aplikaci
DreamLab nebo jejím používání, spolu s poplatky za mobilní telekomunikační služby nebo poplatky
poskytovateli internetových služeb a jakékoli případné poplatky za překročení takovému poskytovateli,
pokud máte limitované množství dat, která si můžete stáhnout, spolu s náklady na Zařízení a jakékoli
další vybavení softwarem, který potřebujete pro připojení a používání Aplikace DreamLab.
3.3 Aplikace DreamLab je k dispozici v obchodech Global Google Play a Apple Store, což znamená, že si ji
můžete stáhnout a používat odkudkoli na světě.
3.4 Každý kalendářní měsíc si můžete zvolit množství dat, kterým přispějete při používání Aplikace
DreamLab. Pokud používáte mobilní síť, můžete se rozhodnout přispět 50 MB, 250 MB nebo 500 MB
dat. Pokud používáte připojení Wi-Fi, můžete se rozhodnout přispět 500 MB, 1 GB nebo neomezeným
počtem dat. Upozorňujeme, že Aplikace DreamLab funguje na základě kalendářního měsíce, který se
nemusí být krýt s obdobím vaší fakturace. Měsíční využití dat Aplikace DreamLab můžete zkontrolovat
v nastavení aplikace.

4.

3.5

Pokud používáte roaming, mohou data stát podstatně více než doma. Pokud se rozhodnete používat
Aplikaci DreamLab při roamingu v mobilní síti, bude vám za váš datový příspěvek účtován poplatek za
roaming. V aplikaci si můžete kdykoliv nastavit, zda-li má aplikace fungovat na mobilních datech, či
na Wi-Fi síti.

3.6

Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že přispíváte výpočetním výkonem a daty svého Zařízení na
podporu výzkumného projektu Místního Partnera / Partnerů Výzkumu. Nedáváte daňově uznatelný
dar Místnímu Partnerovi Výzkumu a společnost Vodafone ani Místní Partner Výzkumu vám nevystaví
potvrzení pro daňovou úlevu za žádné příspěvky prostřednictvím Aplikace DreamLab.

Duševní vlastnictví
4.1
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Berete na vědomí, že Aplikace DreamLab je vám poskytnuta v licenci a že na vás nepřecházejí žádná
vlastnická práva k Aplikaci DreamLab. Aplikaci DreamLab musíte používat pouze v souladu s těmito
Podmínkami a podmínkami třetích stran.

5.

4.2

Mezi společností Vodafone a vámi jsou všechna práva duševního vlastnictví, včetně úprav, překladů a
odvozených děl v Aplikaci DreamLab výhradním vlastnictvím Vodafone nebo Nadace Vodafone (nebo
jejích případných poskytovatelů licencí) a náleží Vodafone nebo Nadaci Vodafone nebo jsou na ně
převedena ihned po vytvoření.

4.3

Všechna Práva duševního vlastnictví k obsahu, softwaru a systémům ve vlastnictví nebo v licenci
Vodafone a Nadace Vodafone, pokud jde o Aplikaci DreamLab, včetně obrázků, textu, log, názvů,
návrhů, ochranných známek a autorských práv, jsou vyhrazena společnosti Vodafone a Nadaci
Vodafone nebo případně jejím poskytovatelům licencí.

4.4

„Vodafone“ „Nadace Vodafone“, „Místní Partner/Partneři Výzkumu“ a každé z jejich přidružených log
jsou ochranné známky společnosti Vodafone a Partnera Výzkumu a všechna práva jsou vyhrazena.

Aktualizace
5.1

Společnost Vodafone vám může čas od času zpřístupnit aktualizace Aplikace DreamLab
(Aktualizace). Tyto aktualizace mohou bez omezení poskytovat:
(a) drobné opravy chyb,
(b) odstranění závad a
(c) vylepšení funkčnosti DreamLab.

5.2
6.

Společnost Vodafone odpovídá za údržbu a podporu DreamLab pouze v rozsahu požadovaném
platnými zákony.

Ochrana osobních údajů
Společnost Vodafone bude používat vaše osobní údaje v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů
poskytnutým společně s Aplikací DreamLab (Prohlášení o ochraně osobních údajů). Další informace o tom,
jak společnost Vodafone zpracovává vaše osobní údaje a vaše práva spojená s těmito údaji, naleznete v
prohlášení o ochraně osobních údajů.

7.

Ukončení
Tyto podmínky jsou platné, dokud nebudou ukončeny společností Vodafone nebo vámi. Mohou být
nahrazeny společností Vodafone tím, že zpřístupní jakékoli jejich aktualizace. Pokud některou z nich
nedodržíte, budou automaticky ukončeny. Pokud budou ukončeny, musíte okamžitě zničit všechny kopie
Aplikace DreamLab a následující Oddíly těchto Podmínek přetrvají: Oddíly 9 až 17 a jakékoli další Oddíly, které
mají přetrvat.

8.

Prohlášení o produktu
8.1
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Aplikace DreamLab je poskytována „tak, jak je“. Společnost Vodafone odpovídá za řešení vašich
nároků nebo nároků kterékoli třetí strany týkajících se Aplikace DreamLab, mimo jiné zejména:
(a)

nároků z odpovědnosti za výrobek;

(b)

jakéhokoli tvrzení, že Aplikace DreamLab nesplňuje kterýkoli platný zákonný nebo
regulační požadavek; a

(c)

nároků vyplývajících z platných právních předpisů na ochranu spotřebitele.

8.2 Společnost Vodafone neponese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které ona nebo vy jste
nemohli rozumně očekávat v době, kdy jste poprvé začali používat Aplikaci DreamLab, nebo která jsou
mimo vaši kontrolu. Společnost Vodafone nebude odpovídat ani za:
(a) za žádné služby poskytované jinou osobou nebo organizací; nebo
(b) žádné ztráty nebo škody, kterým byste mohli předejít nebo je snížit opatrností nebo přijetím
přiměřených kroků.
8.3 Všechny stížnosti a nároky je třeba směřovat na společnost Vodafone.
9.

10.

Odpovědnost
9.1

S výhradou ustanovení 9.2 jsou jakékoli zastoupení, příslib, podmínka, záruka nebo závazek, které by
byly v těchto Podmínkách obsaženy právními předpisy, obecným právem, vlastním kapitálem,
obchodem, zákazníkem nebo použitím, vyloučeny v maximální míře povolené zákonem.

9.2

Nic v těchto Podmínkách nevylučuje, neomezuje ani neupravuje jakoukoli záruku, právo nebo
opravný prostředek pro spotřebitele, který vám poskytují příslušné právní předpisy na ochranu
spotřebitele nebo platné právo, které nelze vyloučit, omezit nebo změnit dohodou.

9.3

Pokud nelze odpovědnost společnosti Vodafone právoplatně vyloučit, je podle volby společnosti
Vodafone omezena na:
(a)

opětovné poskytnutí přístupu a používání Aplikace DreamLab; nebo

(b)

úhradu nákladů na opětovné získání přístupu a používání Aplikace DreamLab.

9.4

S výhradou tohoto odstavce 9 a v rozsahu povoleném zákonem, je maximální souhrnná odpovědnost
společnosti Vodafone za jakékoli ztráty, škody a nároky vzniklé v důsledku nebo vašeho používání
Aplikace DreamLab podle těchto Podmínek nebo v souvislosti s ním, včetně odpovědnosti za
porušení, z nedbalosti nebo protiprávního jednání nebo z důvodu jakéhokoli jiného jednání, ať už
vznikne jakkoli, ať už jde o obyčejové právo, zákonné nebo jiné, omezena na částku 3 000 Kč.

9.5

Společnost Vodafone ani Nadace Vodafone neodpovídají (ať už smluvně, občanskoprávně (včetně
nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, práva na odškodnění nebo jinak) za: (i) žádnou ztrátu
(přímou nebo nepřímou) zisku, výnosu, očekávané úspory nebo dobré pověsti; (ii) žádnou ztrátu nebo
poškození dat; nebo (iii) žádné nepřímé nebo následné ztráty, bez ohledu na to, zda byly uvažovány
při uzavření těchto Podmínek. Žádná ze stran nevylučuje žádnou odpovědnost, kterou nelze vyloučit
platnými zákony.

Odškodnění
10.1

Souhlasíte s tím, že k Aplikaci DreamLab přistupujete a používáte ji na své vlastní riziko.

10.2

Za všech okolností odškodníte společnost Vodafone a budete i nadále odškodňovat, chránit a bránit
společnost Vodafone a její ředitele, zástupce a zaměstnance (Odškodněné strany) před a proti všem
závazkům, nákladům a výdajům, které kterákoli z nich utrpí nebo jí vzniknou, včetně zejména všech
přiměřených právních poplatků vzniklých Odškodněným stranám, které vznikly v souvislosti s
některým z následujících bodů, s výjimkou případů, kdy je jakákoli odpovědnost, ztráta nebo škoda
způsobena výhradně a přímo úmyslným svévolným jednáním nebo nedbalostí Odškodněné strany:
(a)
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jakékoli neoprávněné použití nebo zveřejnění Aplikace DreamLab z vaší strany;

(b)

jakékoli ztráty nebo škody vzniklé z jakéhokoli zranění, smrti nebo škody na hmotném
majetku, které vzniknou v důsledku plnění těchto Podmínek z vaší strany, nebo v souvislosti
s nimi;

(c)

jakékoli porušení těchto podmínek z vaší strany; a

(d)

jakékoli nedbalosti, nezákonného nebo protiprávního nebo úmyslného činu nebo
opomenutí v souvislosti s těmito Podmínkami;

(e)

jakýkoli nárok třetí strany v důsledku nebo vyplývající z:
(i)

použití Aplikace DreamLab jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě, která nebyla
společností Vodafone výslovně písemně schválena ani odsouhlasena;

(ii)

používání Aplikace DreamLab způsobem nebo pro účely, které nebyly přiměřeně
zamýšleny nebo nebyly písemně schváleny společností Vodafone;

(iii)

úpravy, změny, sloučení nebo pozměnění Aplikace DreamLab bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Vodafone; nebo
jakéhokoli úmyslného, nezákonného nebo nedbalostního jednání nebo opomenutí
z vaší strany.

(iv)
10.3
11.

Nic v těchto Podmínkách vás nedovoluje obhajovat, uzavírat smír nebo urovnat jakýkoli nárok nebo
řízení jménem společnosti Vodafone.

Vzdání se práv
Pokud se společnost Vodafone rozhodne nevykonat nebo nevymáhat jakékoli právo, které má proti vám v
určitém čase, nebrání to společnosti Vodafone v pozdější snaze o uplatnění tohoto práva vůči vám.
12. Oddělitelnost
Pokud z nějakého důvodu soud příslušné jurisdikce shledá, že kterákoli z podmínek nebo jiných ustanovení
těchto Podmínek je nevynutitelná, zůstávají zbývající podmínky a ostatní ustanovení v plné platnosti a
účinnosti.

13.

Postoupení
Podle těchto Podmínek nesmíte postoupit, poskytovat dílčí licenci ani jinak převádět svá práva (pokud
existují).

14.

Celá dohoda
Tyto Podmínky a všechny dokumenty začleněné do Podmínek odkazem tvoří úplnou dohodu mezi
společností Vodafone a vámi v souvislosti s Aplikací DreamLab.

15.

Rozhodné právo
Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s anglickým právem a každá ze stran se zavazuje podřídit
se výhradní jurisdikci anglických soudů.

16.

Ostatní ujednání
Společnost Vodafone může povolit jiné osobě, aby jejím jménem vykonávala kterékoli z jejích závazků
plynoucích z těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že společnost Vodafone může převést naše práva a
povinnosti podle těchto Podmínek na jinou společnost Vodafone.
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17.

Kontakt Vodafone
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto Podmínek nebo potřebujete kontaktovat společnost Vodafone
ohledně Aplikace DreamLab, kontaktujte prosím aplikace@vodafone.cz.
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