Licenčné podmienky
I.
Základné ustanovenia
(1) Tieto licenčné podmienky (ďalej len „Podmienky“)
upravujú nakladanie s produktami „ZÁKLADNÝ REPORT“
„KOMPLETNÝ REPORT“ a „ŠPECIÁLNY REPORT“, ktoré
sú výstupmi projektu prieskumu trhu zameraného na
nákupné správanie slovenského spotrebiteľa digitálnej
éry s názvom „Digital conzoomer“ a ktoré obsahujú report
hlavných zistení, záverov a interpretácií tohto projektu
(ďalej len „Dielo“), nadobudnutými na základe zmluvy
uzatvorenej medzi spoločnosťou MARK/BBDO Bratislava,
s.r.o., so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31
363 300, zapísanou v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6139/B (ďalej
len „Poskytovateľ“) a Vami, fyzickou alebo právnickou
osobou (ďalej len „Nadobúdateľ“).

(5) Licencia je udelená na neobmedzený čas.
(6) Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas
na použitie Diela v rozsahu udelenej Licencie (sublicencia)
ani postúpiť Licenciu na tretiu osobu.
V.
Záverečné ustanovenia
(1) Poskytovateľ je oprávnený od licenčnej zmluvy odstúpiť
v prípade, ak Nadobúdateľ poruší niektorú z povinností
vyplývajúcich mu z týchto Podmienok, a to najmä v
prípade, ak Nadobúdateľ použije Dielo spôsobom, ktorý
je v rozpore s týmito Podmienkami alebo s povinnosťami
vyplývajúcimi Nadobúdateľovi zo všeobecne záväzných
právnych predpisov. Licenčná zmluva v takomto prípade
zaniká ku dňu doručenia odstúpenia Nadobúdateľovi.

(2) Tieto Podmienky upravujú práva a záväzky strán
vzniknuté na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej  medzi
Poskytovateľom a Nadobúdateľom, ktorá sa považuje za
uzatvorenú doručením záväzného potvrdenia objednávky
zo strany Poskytovateľa Nadobúdateľovi.

(2) Pokiaľ by sa mali stať jednotlivé ustanovenia
týchto Podmienok neplatnými, neúčinnými alebo
nevykonateľnými nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť
ostatných ustanovení týchto Podmienok. Namiesto
neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

II.
Predmet licenčných podmienok
(1) Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na
používanie Diela (ďalej len „Licencia“), a to v rozsahu a
spôsobom podľa týchto Podmienok.

(3) Práva a povinnosti Poskytovateľa a Nadobúdateľa týmito
Podmienkami neupravené sa spravujú príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä
príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorsky zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský
zákon“).

III.
Odmena za udelenie Licencie
(1) Odmena za udelene Licencie na použitie Diela bola
zahrnutá v cene za Dielo.
IV.
Spôsob použitia Diela a rozsah Licencie
(1) Nadobúdateľ je oprávnený používať Dielo len na svoje
interné účely a na účely citácií pre PR a marketing.
(2) Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach uvedené inak,
Nadobúdateľ nie je oprávnený použiť Dielo ktorýmkoľvek
zo spôsobov uvedených v ustanovení § 19 ods. 4 písm.
a) až f) Autorského zákona, teda Nadobúdateľ nie je
oprávnený celkom ani sčasti, trvale ani dočasne spracovať
Dielo, spojiť Dielo s iným dielom, zaradiť Dielo do databázy,
vyhotoviť rozmnoženinu Diela, verejne rozširovať originál
Diela alebo jeho rozmnoženinu predajom alebo inou
formou prevodu vlastníckeho práva, verejne rozširovať
originál Diela alebo jeho rozmnoženinu nájmom alebo
vypožičaním,  verejne ho vystaviť, verejne ho vykonať ani
uskutočniť jeho verejný prenos.
(3) Poskytovateľ udeľuje
nevýhradnú.
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(4) Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v územne
neobmedzenom rozsahu.
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