LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM
SOFTWARU SEAGATE

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM
UŽIVATELEM („EULA“). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ,
NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO POUŽÍVÁNÍ CELÉHO TOHOTO PRODUKTU NEBO
JEHO ČÁSTI (VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV POUZE, SOFTWARU A SOUVISEJÍCÍCH
SOUBORŮ („SOFTWARE“), HARDWARU („HARDWARE“), DISKU(Ů), NEBO JINÝCH
NOSIČŮ) (SOUHRNNĚ „PRODUKT“) AKCEPTUJETE VY A VAŠE SPOLEČNOST (DÁLE
TAKÉ JAKO „NABYVATEL LICENCE“) VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY.
POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEPOKRAČUJTE DÁLE
KLIKNUTÍM NA „SOUHLASÍM“ A NESTAHUJTE, NENASTAVUJTE, NEINSTALUJTE
ANI NEUŽÍVEJTE TENTO SOFTWARE.
1. Majetková práva. Tato smlouva EULA se vztahuje k Softwaru nebo produktům společnosti
Seagate Technology LLC a přidružených společností, které společnost Seagate ovládá nebo jsou
s ní pod společnou kontrolou, případně společnost Seagate ovládají. Jedná se zejména
o společnosti působící pod názvem nebo značkou LaCie (dále jen společně jako „Seagate“ nebo
„my“). Společnost Seagate a její dodavatelé jsou majiteli veškerých práv, právních titulů a podílů
na Softwaru, včetně veškerých práv k duševnímu vlastnictví s ním spojenými. Software je
poskytován formou licence, nikoliv prodáván. Struktura, organizace a kód Softwaru představují
využitelná obchodní tajemství a důvěrné informace náležející společnosti Seagate a jejím
dodavatelů. Software je chráněn podle autorským právem a dalšími zákony a úmluvami na
ochranu duševního vlastnictví, včetně avšak nikoliv pouze, autorskoprávních zákonů Spojených
států a dalších zemí. Pojem „Software“ neznamená „Software třetích stran“ a ani se na něj
nevztahuje. Pojem „Software třetích stran“ vymezuje software licencovaný společností Seagate,
poskytovaný třetími stranami, který může být dodáván v konkrétní verzi Softwaru, na nějž
vlastníte licenci. Na Software třetích stran se nevztahují níže uvedené podmínky, ale je předmětem
odlišných podmínek, které stanoví poskytovatelé licencí k tomuto Software třetích stran.
Podmínky pro Vaše užití Softwaru třetích stran jsou předmětem příslušných licenčních ustanovení
vyjma ustanovení článku 1, článku 5 a článku 6 uvedených v této smlouvě které se vztahují rovněž
k podmínkám pro užití Softwaru třetích stran. Na stránce
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ http://www.lacie.com/support můžete
získat a prohlédnout si příslušné licence anebo oznámení k tomuto Softwaru třetích stran
dodanému se Softwarem, který jste obdrželi na základě této smlouvy EULA. Zavazujete se plnit
podmínky uvedené v příslušných licencích k Softwaru třetích stran v souvislosti s příslušným
Softwarem třetích stran. Na stránce http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support lze popřípadě zobrazit odkazy URL se zdrojovým kódem Softwaru
třetích stran.
2. Licence Produktu. Za předpokladu splnění podmínek této smlouvy EULA vám společnost
Seagate poskytuje osobní, nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci na instalaci a používání
jedné (1) kopie Softwaru na jednom (1) zařízení umístěném ve vašich prostorách a to interně a
pouze k účelům popsaným v připojené dokumentaci. Užívání softwaru třetí strany uloženého na
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nosiči poskytnutém spolu s Produktem může být předmětem samostatného licenčního ujednání;
takové licenční ujednání může být obsaženo v souboru „Read me“ umístěném na nosiči, které je
dodáno spolu s Produktem. Software zahrnuje komponenty, prostřednictvím kterých lze získat a
užívat jisté služby poskytované třetí stranou („Služby třetích stran“). Užití Služeb třetích stran je
předmětem Vaší smlouvy s příslušným poskytovatelem služby třetí strany. Pokud není v této
licenční smlouvě výslovně uvedeno jinak, tato smlouva EULA vám neposkytuje žádná práva
duševního vlastnictví k Produktu. Společnost Seagate a její dodavatelé si vyhrazují všechna práva,
která vám nejsou výslovně udělena.
2.1
Software. Jako Nabyvatel licence si smíte pořídit jednu kopii Softwaru výhradně jako
záložní kopii pro účely obnovy při poškození. Jako Nabyvatel licence nesmíte Software
pozměňovat nebo upravovat ani vytvářet nový instalační soubor Softwaru. Držitelem licence k
Softwaru je společnost Seagate, která jej také distribuuje, výhradně k použití se svými produkty
pro ukládání dat a Software se nesmí používat s jinými takovými produkty, než od společnosti
Seagate.
3. Omezení. Jako Nabyvatel licence nesmíte:
a.
Vytvářet odvozená díla založená na Produktu nebo jakékoli jeho části nebo složky
včetně, avšak nikoliv pouze, Softwaru;
b.
Vytvářet reprodukce Produktu v celku nebo části;
c.
Není-li výslovně stanoveno jinak v článku 11 níže, prodávat, postupovat,
poskytovat licenci, předávat, nebo jinak převádět nebo dávat k dispozici Produkt
jako celek nebo některou jeho část jakékoli třetí straně;
d.
Měnit, překládat, dekompilovat, nebo se pokoušet dekódovat Produkt nebo
jakékoli jeho části nebo složky v jiném rozsahu než, v jakém jsou tyto činnosti
výslovně povoleny příslušnými předpisy;
e.
Používat Produkt k poskytování služeb třetím stranám;
f.
Podnikat jakékoli kroky vedoucí k zahrnutí Software pod libovolné licenční
ujednání open source, pokud již není předmětem takového ujednání; a
g.
Odstraňovat nebo měnit jakákoli majetkoprávní upozornění nebo známky na
Produktu.
4. Aktualizace. Pokud jako Nabyvatel licence obdržíte aktualizaci, vyšší verzi (upgrade) Produktu
či jeho novou verzi (dále vše jako „Update“), musíte vlastnit platnou licenci k verzi předchozí,
abyste mohl aktualizaci použít. Všechny Update, které vám budou poskytnuty, podléhají
termínům a podmínkám této licenční smlouvy EULA. Jestliže obdržíte Update, máte právo i
nadále používat předcházející verzi (verze) Softwaru, k nimž jste získali práva. Společnost
Seagate nemá žádnou povinnost podporovat předcházející verze Softwaru, jakmile bude Update
dostupný. Společnost Seagate nemá podle této smlouvy EULA žádnou povinnost poskytovat
podporu, údržbu, aktualizace nebo modifikace.
5. ŽÁDNÁ ZÁRUKA. TENTO PRODUKT A SOFTWARE TŘETÍ STRANY JSOU
NABÍZENY „VE STAVU, JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A NEPOSKYTUJE SE K NIM/NEVZTAHUJE
SE NA NĚ PŘÍMO ANI NEPŘÍMO ŽÁDNÁ ZÁRUKA. SPOLEČNOST SEAGATE A JEJÍ
DODAVATELÉ TÍMTO VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ JAKÉKOLIV ZÁRUKY AŤ PŘÍMÉ NEBO
NEPŘÍMÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z OBECNÝCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ, ALE NIKOLIV
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POUZE, ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI KE
ZVLÁŠTNÍM ÚČELŮM A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST SEAGATE
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN A NEPOSKYTUJE ZÁRUKY V
SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN
PODSTUPUJETE NA VLASTNÍ RIZIKO.
6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU, VČETNĚ NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ A JINÉ
ŠKODY. SPOLEČNOST SEAGATE ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI
DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU
POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SANKČNÍ,
NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV
POUZE, ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, Z
PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZRANĚNÍ OSOB, ZTRÁTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, Z NESPLNĚNÍ
JAKÝCHKOLI POVINNOSTÍ, VČETNĚ POVINNOSTI JEDNAT V DOBRÉ VÍŘE NEBO
S ŘÁDNOU PÉČÍ, Z NEDBALOSTI NEBO Z JAKÉHOKOLIV JINÉHO DŮVODU)
VZNIKLÉ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM NEBO
NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT PRODUKT NEBO JAKOUKOLI JEHO ČÁST ČI SLOŽKU NEBO
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ČI KTEROUKOLI ZE SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEBO JINAK NA
ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO LICENČNÍ
SMLOUVY EULA A TO ANI V PŘÍPADĚ PŘESTUPKU, TRESTNÉHO ČINU (VČETNĚ
NEÚMYSLNÉHO), NEPRAVDIVÉHO PROHLÁŠENÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI,
PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTÍ SEAGATE, JEJÍMI
POSKYTOVATELI LICENCÍ NEBO JEJÍMI DODAVATELI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE
SPOLEČNOST SEAGATE NEBO JEJÍ DODAVATELÉ BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST
VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD A BEZ OHLEDU NA ZMAŘENÍ ÚČELU TÉTO SMLOUVY A
NA MOŽNÉ NÁROKY POŠKOZENÉHO.
7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. BEZ OHLEDU NA VÝŠI ŠKOD, KTERÉ BY VÁM JAKO
NABYVATELI LICENCE MOHLY Z JAKÝCHKOLI DŮVODŮ VZNIKNOUT, JE VÝŠE
CELKOVÉ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI SEAGATE PODLE VŠECH USTANOVENÍ
TÉTO SMLOUVY EULA OMEZENA A MAXIMÁLNÍ ODŠKODNĚNÍ VÁS JAKO
NABYVATELE LICENCE ZA VEŠKERÉ VÝŠE UVEDENÉ ŠKODY ZE STRANY
SPOLEČNOSTI SEAGATE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ÚPLATU ZAPLACENOU
NABYVATELEM LICENCE ZA TENTO PRODUKT SPOLEČNOSTI SEAGATE.
POSKYTOVATELÉ LICENCE NEBO DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI SEAGATE NAVÍC
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY.
8. Ochrana osobních údajů. Společnost Seagate se při shromažďování, využívání a zveřejňování
osobně identifikovatelných údajů spojených s vaším používáním produktu řídí Vyhlášením
společnosti Seagate o ochraně osobních údajů, které je dostupné na adrese
http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/ . Jak je dále uvedeno v zásadách ochrany
osobních údajů společnosti Seagate, určité produkty mohou obsahovat řídicí panel, který
umožňuje uživatelům spravovat nastavení produktu, například využívat anonymní statistické
údaje o užívání osobních údajů. Společnost Seagate může shromažďovat, využívat a zveřejňovat
vaše údaje v souladu s nastaveními řídicího panelu, která jste u produktu zvolili, nebo v případě
převodu podle článku 11 přijímáte nastavení, která zvolil předchozí nabyvatel licence, dokud sami
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tato nastavení nezměníte.
9. Slib odškodnění. Akceptováním smlouvy EULA se jako nabyvatel licence zavazujete k tomu,
že odškodníte a nahradíte škodu vzniklou společnosti Seagate, jejím vedoucím pracovníkům,
zaměstnancům, zástupcům, dceřiným společnostem, pobočkám a dalším partnerům z jakýchkoli
přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních, následných či sankčních škod způsobených,
vztahujících se k, či vyplývajících z vašeho užívání Produktu nebo z jakékoli jiné skutečnosti
související s Produktem včetně a neomezeně i z užití kterékoli ze Služeb třetích stran.
10. Dodržování podmínek mezinárodního obchodu. Software a jakákoli související technická data
zpřístupněná ke stažení podle této smlouvy EULA podléhají právním předpisům Spojených států
(„USA“) o clech a kontrole vývozu a současně mohou také podléhat právním předpisům o clech a
kontrole vývozu země, kde má ke stažení Produktu dojít. Podle práva USA, Software a jakákoliv
související technická data zpřístupněná ke stažení podle této smlouvy EULA se dále nesmí
prodávat, pronajímat, nebo jakkoli zpřístupňovat do zemí nebo pro koncové uživatele vyloučené
z mezinárodního obchodu (seznam vyloučených zemí a koncových uživatelů lze nalézt na
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) ani koncovým uživatelům
zapojeným do činností týkajících se zbraní hromadného ničení, včetně, avšak nikoliv pouze,
činností souvisejících s navrhováním, vývojem, výrobou nebo používáním jaderných zbraní,
materiálů nebo zařízení, řízených střel nebo s nimi souvisejících projektů, a chemických či
biologických zbraní. Jako Nabyvatel licence prohlašujete, že nejste občan, státní příslušník ani
rezident Kuby, Iránu, Severní Koreje, Súdánu nebo Sýrie ani nejste pod kontrolou jejich vlád; a že
nejste ani jakýmkoliv jiným vyloučeným koncovým uživatelem ve smyslu právních předpisů USA
o kontrole vývozu a že nejste účasten činností spojených se šíření zbraní hromadného ničení, Dále
prohlašujete, že nebudete stahovat ani jinak exportovat nebo reexportovat Software ani žádná
související technická data přímo nebo nepřímo do výše zmíněných zemí nebo občanům, státním
příslušníkům nebo rezidentům těchto zemí ani jakýmkoliv jiným vyloučeným koncovým
uživatelům nebo pro jakákoliv jiná vyloučená koncová užití.
11. Všeobecné podmínky. Tato smlouva EULA mezi Nabyvatelem licence a společností Seagate
se bude řídit a vykládat podle zákonů státu Kalifornie bez ohledu na ustanovení mezinárodního
práva soukromého. Smlouva EULA představuje úplnou dohodu mezi společností Seagate a vámi
jako Nabyvatelem licence týkající se používání Produktu nabyvatelem licence a nahrazuje
jakékoliv předchozí dohody uzavřené mezi Nabyvatelem licence a společností Seagate se stejným
předmětem. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy EULA prohlásí příslušný soud za odporující
zákonu, bude takovéto ustanovení změněno a interpretováno tak, aby co nejlépe vystihovalo účel
původního ustanovení v maximálním možném rozsahu povoleném právními předpisy a ostatní
ustanovení smlouvy EULA zůstanou nadále v platnosti a účinnosti. Produkt a veškerá související
technická data jsou poskytována s omezenými právy. Používání, kopírování, nebo předávání
vládou USA podléhá omezení, jak stanoví odstavec (c)(1)(iii) DFARS 252.227-7013 The Rights
in Technical Data and Computer Product (Práva v oblasti technických dat a počítačových produktů)
případně odstavce (c)(1) a (2) v 48 CFR 52.227-19 Commercial Computer Product – Restricted
Rights (Komerční počítačové produkty – omezená práva). Výrobcem je společnost Seagate. Jako
Nabyvatel licence nejste oprávněn tuto smlouvu EULA nebo jakákoliv práva z ní vyplývající
převést nebo postoupit třetí osobě s výjimkou případů jednorázového, trvalého převedení této
smlouvy EULA na jiného koncového uživatele za předpokladu, že (i) si neponecháte žádné kopie
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Softwaru, Hardwaru, nosičů, tištěných materiálů, aktualizací a této smlouvy EULA, a (ii) koncový
uživatel, na kterého budou tato smlouva EULA a Software převedeny, uzavře před vlastním
převedením novou smlouvu EULA. Jakékoliv postoupení v rozporu s ustanovením tohoto článku
bude neplatné od samého počátku. Seagate, logo společnosti Seagate a další názvy Seagate a loga
jsou ochranné známky společnosti Seagate.
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