Projekt velké výzkumné infrastruktury ACTRIS – účast České republiky (ACTRIS-CZ - LM2015037)

NÁRODNÍ ATMOSFÉRICKÁ OBSERVATOŘ KOŠETICE

Všeobecné licenční podmínky
1. Tyto Všeobecné licenční podmínky
(dále jen „VLP“) vymezují základní
rozsah práv a povinností, při čerpání a
využívání poskytovaných produktů a
služeb Českým hydrometeorologickým
ústavem, se sídlem Na Šabatce 2050/17,
143 06 Praha 4, IČO 00020699, DIČ
CZ00020699,
e-mail:
podatelna@chmi.cz, telefon: 24403111,
zřízeného na základě Vl. nařízení č.
96/1953 Sb., částka 57 ze dne 27.
listopadu 1953 v pozdějším znění Opatření MŽP č. 17/17 ze dne 4. října
2017,
jako
zhotovitelem
a
poskytovatelem (dále jen „ČHMÚ“) a
Objednatelem, který na základě žádosti
o
OPEN
ACCESS
–
INFRASTRUKTURA ACTRIS –
účast České republiky
(dále jen
„ACTRIS-CZ“)
podanou
Národní
atmosférické observatoři Košetice (dále
jen „NAOK“), provozovanou ČHMÚ,
žádá o zpřístupnění Produktů a Služeb
ČHMÚ (tj. dat) naměřených v oblasti
NAOK.
2. Objednatel před podáním žádosti o
Produkty a Služby ČHMÚ a jejich
přijetím prohlašuje, že se seznámil s
těmito VLP a s veškerými dalšími
podmínkami pro jejich užití a uplatnění,
neboť na poskytování produktů a služeb
ze strany ČHMÚ se vztahují zákonné
úpravy autorského zákona č. 121/2000
Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
předpisů a licenční politiky ČHMÚ,
které je povinen Objednatel dodržovat.

bezplatné, avšak pouze tehdy, pokud
souvisí jeho poptávka s činností
v NAOK.
Poskytování Produktů a
Služeb ČHMÚ z jiných oblastí ČHMÚ
podléhá povinnosti uzavřít licenční
smlouvu a je vždy úplatné.
4. Objednatel je oprávněn žádat pouze
Produkty a Služby vytvořené a
zpracované
v rámci
ACTRIS-CZ,
vztahující se výlučně na NAOK.
5. ČHMÚ vyřizuje žádosti o poskytování
produktů a služeb ostatním
spolupracujícím subjektům ACTRIS-CZ
a to pouze tehdy pokud se vztahují
k NAOK.
6. Na obsah a množství poskytovaných
Produktů a Služeb ČHMÚ nevzniká
právní nárok.
7. Produkty a Služby ČHMÚ je oprávněn
požadovat Objednatel pouze na základě
podané písemné žádosti, které je
umístěná
na
www:
https://www.actris-ri.cz/cs/menu/data-asluzby/otevrenypristup/
8. Žádost o poskytnutí Produktů a Služeb
ČHMÚ se podává NAOK a rozhodnutí o
oprávněnosti nároku jejich poskytnutí a
dodání z NAOK závisí na vyjádření a
posouzení odborné rady ACTRIS-CZ

3. Vyžádané Produkty a Služby ČHMÚ
z oblasti NAOK pro objednatele jsou
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9. Poskytnuté Produkty a Služby ČHMÚ,
které obdrží Objednatel, mohou být
užity výhradně pro účely Objednatele,
jako koncového uživatele, jehož právo
s nimi nakládat je omezené autorským
zákonem.
10. Objednatel není povinen využít práva
užití Produktů a Služeb ČHMÚ v plném
rozsahu.
11. Objednatel je oprávněn Produkty a
Služby ČHMÚ užít pro realizaci své
činnosti a pro své osobní účely, dále je
může zahrnout do obsahu příloh či
podkladů, výpočtů, znaleckých posudků,
avšak není mu dovoleno je ve stavu,
jakým je obdržel, dále zprostředkovávat,
prodávat, nabízet či udělovat k nim
licenční práva třetím osobám.
12. ČHMÚ poskytuje své Produkty a Služby
ČHMÚ jako výhradní dodavatel
licenčních práv na území České
republiky
prostřednictvím
mezinárodních smluv, dohod či jiných
závazných vnitrostátních dokumentů.
13. Převzetí a dodání Produktů a Služeb
ČHMÚ bude realizováno na základě
předběžně dohodnutého způsobu a ve
stanovené lhůtě.
14. Právo užití Produktů a Služeb ČHMÚ
nastává
Objednateli
až
jejich
zpřístupněním nebo doručením a
převzetím.
15. Objednatel odpovídá
ČHMÚ za
vzniklou škodu, pokud se jí dopustí
svým jednáním porušením těchto VLP.
16. ČHMÚ je též oprávněn v dané věci i
požadovat
vydání
bezdůvodné
obohacení, pokud Objednateli prokáže

majetkový
prospěch
v souvislosti
s užitím Produktů a Služeb ČHMÚ
v souvislosti s porušením VLP.
17. ČHMÚ
nenese
žádnou
právní
odpovědnost vůči Objednateli a ani
třetím osobám za případnou škodu
vyplývající z užití a zpracování Produktů
a Služeb ČHMÚ získaných pod
označením a logem ČHMÚ na základě
poptávky Objednatele a Objednatel a
třetí osoby nejsou oprávněny takovou
škodu dožadovat nebo vymáhat po
ČHMÚ soudní cestou či jiným
obdobným řízením.
18. Výstupy
vzniklé
na
základě
realizovaného OPEN ACCESSU musí
obsahovat
poděkování
projektu
ACTRIS-CZ (ACTRIS-CZ - LM2015037).
19. Při podání žádosti o Produkty a Služby
ČHMÚ je ČHMÚ, jako správce
osobních údajů, oprávněn tyto osobní
údaje žadatelů zpracovávat v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, a s Nařízením 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). Bližší informace
týkající se zpracování osobních údajů se
nacházejí
stránkách
správce
https://intranet.chmi.cz/informace-provas/GDPR nebo je správce na požádání
poskytne.
-------------------------------------------------Tyto VOP obsahují znění 19 odstavců,
účinnost VOP je od 4. 12. 2018
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