
LICENCE A PODMÍNKY POUŽITÍ REPDOC 2.0 

Vyhotoveno 07.01.2020 

 

repdoc 2.0 je elektronický informační systém od společnosti WM SE a je uživateli (dále jen nabyvateli 

licence) k dispozici výhradně online přes internet 

Registrací a následným použitím repdoc 2.0 držitel licence přijímá následující podmínky. 

 

PREAMBULE 

Elektronický informační systém repdoc 2.0 byl speciálně vyvinut pro použití v dílnách vozidel s cílem 

poskytnout dílně všechny relevantní údaje pro potřeby každodenních oprav a tím efektivněji navrhnout 

dílny a profesionálně je strukturovat. 

V rámci partnerství upravují tyto licenční podmínky práva a povinnosti smluvních partnerů. 

 

§ 1 - Užívací právo 

WM SE má výhradní právo zpřístupnit repdoc 2.0 svým zákazníkům. Držitel licence při tomto užívání 

uznává autorská práva tvůrce repdoc 2.0 a zavazuje se tato autorská práva dodržovat, pokud jde  

o všechny programy a datové struktury, které jsou přímo nebo nepřímo používány s repdoc 2.0. 

 

§ 2 - Rozsah použití, zákaz dalšího prodeje a podnájmu, jakož i reprodukce 

Držitel licence se zavazuje používat repdoc 2.0 pouze ve své vlastní společnosti a za žádných okolností 

k předávání přístupových údajů třetím stranám. Může však ponechat repdoc 2.0 na svých vlastních 

zaměstnancích, kterým není přiznáno žádné nezávislé právo na užívání, a kteří musí dodržovat 

specifikace stanovené nabyvateli licence, pokud jde o způsob použití. Držitel licence je povinen ukládat 

svým zaměstnancům stejné povinnosti, jaké by mu ukládala tato smlouva. 

Držiteli licence je výslovně zakázáno po omezenou dobu prodávat svá přístupová data do repdoc 2.0. Je 

zakázáno jakýmkoli způsobem zpřístupňovat repdoc 2.0 třetím stranám. Držitel licence si je vědom, že 

porušení licenčních smluv nebo jejich zneužití bude mít za následek postihy, které WM SE bude vůči 

držiteli licence uplatňovat. V každém případě porušení těchto povinností zaplatí nabyvatel licence,  

s výjimkou jakéhokoli pokračování, poskytovateli licence smluvní pokutu ve výši 150 000,00 CZK,  

s výhradou příslušných vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů EU a dalších nároků na 

náhradu škody. Držitel licence si vyhrazuje právo prokázat nižší poškození, poskytovatel licence si 

vyhrazuje právo prokázat vyšší poškození.  

 

§ 3 - Smluvní pokuta 

V každém jednotlivém případě porušení výše uvedeného § 2 je nabyvatel licence povinen zaplatit 

poskytovateli licence smluvní pokutu ve výši 150 000,00 CZK (tj. sto padesát tisíc CZK), s vyloučením 

jakéhokoli pokračování. Smluvní pokuta bude započtena proti jakýmkoli dalším nárokům na náhradu 

škody poskytovatelem licence. Držitel licence je výslovně oprávněn poskytnout důkazy o tom, že škoda 

vůbec nevznikla nebo že je podstatně nižší než smluvní pokuta. 



§ 4 - Aktualizace dat, zálohování dat a povinnost kontroly 

Nejnovější verze repdoc 2.0 je trvale k dispozici na internetu. Držitel licence si je vědom, že i při 

maximální péči v systémech IT nelze zcela vyloučit chyby v programech a datech. 

Držitel licence je proto povinen zkontrolovat věrohodnost a úplnost všech výsledků zpracování z repdoc 

2.0 a ve všech případech, kdy nastanou pochybnosti, provést podrobnou kontrolu. 

 

§ 5 - Udělení práv, recenze zákazníků, přístup na webovou stránku 

Používáním repdoc uděluje nabyvatel licence společnosti WM SE právo ukládat určitá data po dobu 

trvání příslušné licenční smlouvy. Jedná se v zásadě o: 

Údaje o nabyvateli licence 

Data z uložených nákupních košíků 

Údaje z objednávek 

Data z osobních nastavení v programu 

Údaje při předkládání návrhů na vylepšení nebo jiné informace 

Údaje o chování při používání 

WM SE vám uděluje licenci na přístup k veškerému obsahu a datům a osobní použití repdoc 2.0, ale ne 

ke stažení, po dobu trvání licenční smlouvy, pokud k tomu nedojde s výslovným písemným souhlasem 

WM SE. 

Tato licence nezahrnuje další prodej nebo komerční použití této webové stránky nebo jejího obsahu, 

shromažďování a používání informací o produktu, popisů nebo cen, odvozené použití této webové 

stránky nebo jejího obsahu, stahování nebo kopírování obsahu a dat ve prospěch jiného prodejce nebo 

využití programů pro těžbu dat, roboty nebo podobné programy pro získávání a extrakci dat. 

repdoc 2.0 nesmí být reprodukován, duplikován, kopírován, prodáván, přeprodáván nebo jinak používán 

pro komerční účely, ať už jako celek nebo částečně, bez výslovného písemného souhlasu WM SE. Bez 

výslovného písemného souhlasu nesmíte používat žádný rámeček nebo techniky rámečků k přidávání 

ochranných známek, log nebo jiných informací chráněných autorskými právy (jako jsou obrázky, text, 

rozložení stránky nebo formulář) od WM SE. Bez výslovného písemného souhlasu WM SE nesmíte 

používat žádné metaznačky ani jiný „skrytý text“ používající název nebo ochranné známky společnosti 

WM SE. 

Jakékoli neoprávněné použití bude mít za následek ukončení oprávnění nebo licence udělené společností 

WM SE v této části. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena. Obdržíte omezené, odvolatelné  

a nevýhradní právo na vytvoření hypertextového odkazu na repdoc 2.0 za předpokladu, že odkaz 

necharakterizuje WM SE nebo její produkty nebo služby falešným, zavádějícím, hanlivým nebo jinak 

nežádoucím způsobem. Bez výslovného písemného souhlasu nesmíte v rámci odkazu používat žádné 

logo WM SE ani jinou grafiku nebo ochranné známky chráněné autorskými právy. 

 

§ 6 - Shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů od našich zákazníků 

Informace, které od vás dostáváme, nám pomáhají přizpůsobit vaše používání repdoc 2.0 a neustále je 

vylepšovat. Tyto informace používáme ke zpracování objednávek, dodání zboží a poskytování služeb. 

Vaše údaje také používáme ke komunikaci s vámi o objednávkách, produktech, službách  



a marketingových nabídkách a také k aktualizaci našich datových záznamů a k udržování a udržování 

vašich zákaznických účtů u nás, jakož i k poskytování obsahu, jako např. návrhy na zlepšení anebo 

doporučení produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat. Vaše údaje také používáme ke zlepšování 

naší obchodní společnosti a našeho systému repdoc, k zabránění zneužití našich webových stránek nebo 

k umožnění třetím stranám provádět technické, logistické nebo jiné služby naším jménem. 

 

Další informace o typu, rozsahu, umístění a účelu shromažďování, zpracovávání a používání osobních 

údajů požadovaných WM SE k provádění objednávek, registraci k e-mailové oznamovací službě  

a předávání online kontroly naleznete v prohlášení o ochraně údajů. 

 

§ 7 - Povinnost péče 

Držitel licence je povinen zabránit neoprávněnému přístupu třetích osob k programu repdoc 2.0  

a dokumentaci přijetím vhodných opatření. Držitel licence bude výslovně informovat své zaměstnance 

o dodržování současných smluvních podmínek a autorských práv. Pokud zaměstnanec nabyvatele 

licence porušuje autorská práva, je nabyvatel licence povinen udělat vše pro objasnění porušení 

autorských práv, zejména neprodleně informovat poskytovatele licence o příslušném porušení.  

 

§ 8 - Místo příslušnosti 

Sídlo poskytovatele licence je dohodnuto jako výlučné místo jurisdikce. 
 

§ 9 - Závěrečná ustanovení 

9.1 Všechny dohody, které obsahují změnu, doplnění nebo specifikaci těchto smluvních podmínek, 

jakož i zvláštní dohody, musí být uzavřeny písemně. Pokud jsou deklarovány zástupci nebo osobami 

poskytovatele licence, jsou závazné, pouze pokud poskytovatel licence dá písemný souhlas. Tento 

požadavek na písemnou formu se vztahuje také na změny samotného požadavku na písemnou formu. 

9.2 Pokud by jedno nebo více ustanovení této smlouvy bylo nebo by se stalo neúčinným, má být toto 

ustanovení nahrazeno ustanovením, které se nejvíce blíží tomu, na čem by se strany dohodly, kdyby 

zohlednily tento bod. Jinak smlouva zůstane plně účinná. Totéž platí v případě mezery ve smlouvě. 

 

WM SE 

Pagenstecherstr. 121 

D-49090 Osnabrück 

 

 

https://ftp.repdoc.cz/documents/ochrana_dat_GDPR.pdf
https://ftp.repdoc.cz/documents/ochrana_dat_GDPR.pdf

