LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM
Před instalací nebo používáním softwaru, kterého se týká tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („licenční smlouva“), si
prosím tuto licenční smlouvu pečlivě přečtěte. Týká se mimo jiné softwaru Info Input Express, Capture Pro, Info Input Solution
(transakční verze i dávková verze), Alaris Asset Management, Alaris Smart Touch a dalšího softwaru poskytovaného nebo jinak
zpřístupňovaného společností Kodak Alaris pro obchodní účely, na který se výslovně nevztahuje samostatná licenční smlouva.
Instalací nebo používáním softwaru souhlasíte s tím, že budete vázáni touto licenční smlouvou, a prohlašujete a zaručujete se, že:
(i) pokud jste zaměstnancem, zástupcem nebo jiným zprostředkovatelem obchodní společnosti, státního orgánu nebo jiné
organizace nebo právnické osoby používající software v souvislosti s činností organizace, máte právo, pravomoc a oprávnění
uzavřít tuto licenční smlouvu jménem dané organizace nebo subjektu a zavázat tuto organizaci nebo subjekt k dodržování
podmínek této licenční smlouvy, nebo (ii) pokud jste jednotlivcem používajícím softwarem pro vlastní účely, jste starší 18 let a
jste jinak právně způsobilí uzavřít tuto závaznou smlouvu. Pokud s podmínkami této licenční smlouvy nesouhlasíte, neprovádějte
instalaci softwaru ani nepoužívejte software nebo související dokumentaci pro jakékoli účely.
Společnost Kodak Alaris si vyhrazuje právo tuto licenční smlouvu na základě vlastního uvážení a kdykoli bez předchozího
upozornění změnit a aktualizovat. Pokračující používání softwaru po provedení takové změny představuje váš souhlas s tím, že
budete dodržovat aktualizovanou licenční smlouvu, která bude dostupná na webových stránkách společnosti Kodak Alaris:
http://legal.kodakalaris.com. Všechny odkazy na tuto licenční smlouvu budou považovány za odkazy na tuto licenční smlouvu
v jejím aktuálním upraveném a aktualizovaném znění.
Pokud vám byl software dodán v rámci Evropského hospodářského prostoru, poskytuje vám ho na základě licence společnost
Kodak Alaris Limited, a pokud vám byl software dodán z jiné oblasti, poskytuje vám ho na základě licence společnost Kodak
Alaris Inc. Termín „Kodak Alaris“ tak, jak je používaný v této licenční smlouvě, označuje společnost Kodak Alaris Inc.,
případně společnost Kodak Alaris Limited.
ANIŽ BY TÍM BYLA DOTČENA PŘÍPADNÁ OPAČNÁ USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, TATO LICENČNÍ
SMLOUVA VÁM NEUDĚLUJE ŽÁDNOU LICENCI (VÝSLOVNĚ, ODVOZENĚ NEBO JINAK) A ZÁROVEŇ VÝSLOVNĚ
VYLUČUJE JAKÉKOLI PRÁVO TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, KTERÝ JSTE NEZÍSKALI ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEBO
KTERÝ NENÍ LEGITIMNÍ SCHVÁLENOU KOPIÍ SOFTWARU.
1. UDĚLENÍ LICENCE. Společnost Kodak Alaris vám za podmínky a na základě vašeho striktního dodržování všech
podmínek uvedených v této licenční smlouvě uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou, dále (formou sublicence) nepostupitelnou
(s výjimkou poskytnutí sublicence řádně oprávněným dílčím uživatelům) omezenou licenci na používání softwaru po dobu
platnosti, a to výhradně pro účely, které jsou konkrétně vymezeny nebo zamýšleny v příslušné objednávce, faktuře nebo jiné
dokumentaci nebo specifikacích, které vám společnost Kodak Alaris sdělila jako zamýšlené použití, a v každém případě – pokud
není se společností Kodak Alaris písemně a s podpisem dohodnuto jinak – výhradně v souvislosti s vašimi vlastními interními
obchodními účely (což může zahrnovat služby zadávání externích procesů, řízené služby pro klienta koncového uživatele nebo
podobné nabídky služeb), nikoli však v souvislosti s nabídkami softwaru jako služby nebo nabídkou samostatného softwaru.
V souvislosti s libovolným softwarem, u něhož společnost Kodak Alaris omezuje počet instancí, které můžete instalovat, spouštět
nebo jinak používat současně, nebo v souvislosti s nímž účtuje licenční poplatek za každou instanci softwaru, musíte k používání
dalších instancí nad rámec první instance nebo větší počet instancí, než za jaký jste zaplatili, získat další licence. Licence udělená
podle této smlouvy vám neposkytuje žádná práva na budoucí aktualizace, upgrady nebo doplnění softwaru, které mohou být
v budoucnosti k dispozici. Pokud vám společnost Kodak Alaris poskytne aktualizace, upgrady nebo doplnění softwaru, jejich
použití se bude řídit touto licenční smlouvou. Na software se mohou vztahovat podmínky jiných externích poskytovatelů, které
tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je budete ve všech ohledech dodržovat. Informace týkající se podmínek externích
poskytovatelů vztahujících se na určitý software, kterého se týká tato licenční smlouva, najdete na webových stránkách
společnosti Kodak Alaris: http://legal.kodakalaris.com. Všechna práva konkrétně neudělená v této licenční smlouvě jsou
vyhrazena. Touto licenční smlouvou nejsou udělena žádná práva na používání názvu, log ani ochranných známek společnosti
Kodak Alaris nebo jejích poskytovatelů licencí. Tato licenční smlouva není smlouvou o prodeji softwaru ani jiného duševního
vlastnictví. Všechna práva, vlastnictví a účasti na softwaru a související dokumentaci (včetně v ní obsažených práv duševního
vlastnictví) vlastní společnost Kodak Alaris nebo její poskytovatelé licencí.
2. OMEZENÍ POUŽITÍ. Nesmíte (i) zpětně překládat, dekompilovat ani analyzovat software; (ii) upravovat, přizpůsobovat,
měnit, překládat software ani z něj vytvářet odvozená díla; (iii) slučovat software nebo jej integrovat do softwaru nebo řešení
třetích osob kromě případů, které jsou konkrétně specifikovány jako zamýšlené použití v příslušné objednávce, faktuře nebo jiné
dokumentaci nebo specifikacích, které vám poskytla společnost Kodak Alaris (zejména v souvislosti se softwarem Info Input
Express, Capture Pro a Info Input Solution (transakční i dávková verze); (iv) kombinovat nebo podrobovat software podmínkám
libovolné licence typu Open Source (tak, jak tento termín čas od času definuje Open Source Initiative a jak je aktuálně
publikováno na webových stránkách na adrese: Http://www.opensource.org/osd.html),), což by mohlo způsobit, že se na software
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budou vztahovat podmínky nebo že bude licencován podle podmínek dané licence typu Open Source; (v) extrahovat ze
softwaru údaje ani obsah; (vi) kopírovat ani distribuovat software jinak, než povoluje tato licenční smlouva nebo požaduje
zákon, mimo jiné včetně sublicencování, pronajímání, půjčování nebo poskytování softwaru formou leasingu třetí osobě, nebo
(vii) jinak používat software způsobem, který tato licenční smlouva nepovoluje. Pokud je vám software poskytován výhradně pro
účely interního testování a hodnocení, pak jej nesmíte v žádném případě používat pro komerční nebo výdělečné účely. Musíte (x)
chránit software před neoprávněným zpřístupněním s vynaložením nejméně stejné míry péče, jakou byste vynaložili na ochranu
vlastního zdrojového kódu softwaru a chráněných informací; (y) mít po celou dobu bezpečně uložené všechny kopie softwaru
v libovolné formě a (iii) písemně oznámit společnosti Kodak Alaris jakékoli neoprávněné zpřístupnění softwaru nebo přístup
k němu, o nichž se dozvíte.
3. ÚDRŽBA. U určitého softwaru máte buď možnost, nebo povinnost zakoupit si u společnosti Kodak Alaris údržbové služby.
Pokud jste zaplatili poplatek za údržbu způsobilého softwaru, budou po dobu, na kterou byla uhrazena platba, platit také
následující podmínky, pokud nedojde k předčasnému ukončení údržbových služeb nebo této licenční smlouvy. Během doby
poskytování údržbových služeb může společnost Kodak Alaris provádět aktualizace softwaru dostupné zdarma široké veřejnosti
nebo zákazníkům společnosti, které budou obsahovat opravy chyb a/nebo nové či vylepšené funkce. V rámci údržbových služeb
budete mít právo získávat všechny tyto aktualizace vydané během doby platnosti údržbových služeb. Toto právo se nevztahuje na
upgrady, samostatné moduly nebo budoucí produkty, které společnost Kodak Alaris vyvíjí a licencuje jako samostatný produkt
nebo které neposkytuje široké veřejnosti nebo svým zákazníkům zdarma. Instalace a implementace všech aktualizací nebo nových
verzí softwaru a libovolných datových konverzí požadovaných v souvislosti s nimi je výhradně vaší povinností.
4. ÚDAJE A OCHRANA SOUKROMÍ. Software může během používání vyžadovat nebo sbírat určité omezené údaje o vás.
Software může také sbírat údaje týkající se toho, jaký obsah jeho prostřednictvím odesíláte a komu ho posíláte (dále („údaje
o přenosech“). Software může také využívat soubory cookie nebo jiné pasivní sledovací mechanismy a nástroje ke sběru údajů,
a to k usnadnění používání softwaru. Společnost Kodak Alaris si vyhrazuje právo prostřednictvím vlastní společnosti nebo třetí
strany shromažďovat souhrnné neosobní údaje od všech uživatelů softwaru týkající se například toho, kolikrát uživatel software
spustil nebo se do něj přihlásil, konkrétních funkcí softwaru použitých uživatelem a typů a počtu chyb, ke kterým u softwaru
dojde (dále „souhrnné údaje“). Společnost Kodak Alaris použije souhrnné údaje k vyhodnocování celkového využití softwaru
zákazníky za účelem určení toho, jak je software využíván a jak lze software a ostatní stávající nebo nové produkty vylepšit,
zdokonalit a vyvinout. Společnost Kodak Alaris může také sdílet souhrnné údaje: (I) s dodavateli, kteří jí pomáhají poskytovat a
vyvíjet produkty a služby, (ii) s externími obchodními partnery, se kterými společnost Kodak Alaris poskytuje společné výhody,
(iii) pokud je společnost Kodak Alaris přesvědčena, že to zákony povolují nebo že tím nebudou porušeny zákony nebo její
smluvní povinnosti; (iv) nebo pokud je společnost Kodak Alaris přesvědčena, že je jinak potřeba chránit její práva nebo majetek
nebo že je nutno chránit zájmy ostatních uživatelů softwaru. Společnost Kodak Alaris může sdílet souhrnné údaje a údaje
o přenosu: (i) se svými pobočkami, (ii) pokud se společnost Kodak Alaris dle svého uvážení rozhodne, že toto sdílení je nezbytné
k dodržení příslušných zákonných požadavků nebo žádostí státních orgánů s příslušnou pravomocí, a (iii) pokud je společnost
Kodak Alaris přesvědčena, že to může zmírnit její odpovědnost při skutečném nebo potenciálním soudním řízení.
V nepravděpodobném případě, že bude celá společnost Kodak Alaris nebo její část prodána nebo jinak převedena na třetí osobu,
převede společnost příslušné souhrnné údaje a údaje o přenosech novému vlastníkovi převedené společnosti.
5. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ SMLOUVY. Doba platnosti této licenční smlouvy a licence udělené na jejím základě
(dále jen „doba platnosti“) začíná datem vaší první instalace nebo použití a bude platná: (i) do ukončení licenční smlouvy nebo
(ii) u libovolného softwaru poskytovaného na základě předplatného nebo softwaru, na jeho používání se vztahují jiná časová
omezení, do okamžiku uplynutí daného předplatného nebo časového omezení. Licenční smlouvu může kdykoli ukončit tím, že
přestanete software používat. Společnost Kodak Alaris bude oprávněna licenční smlouvu s okamžitou platností a bez předchozího
upozornění ukončit: (x) pokud nebudete dodržovat podmínky této licenční smlouvy, nebo (y) pokud společnost Kodak Alaris
z libovolného důvodu a bez uvedení důvodu neobdrží licenční poplatek za daný software, a to na základě výhradního a výlučného
uvážení společnosti Kodak Alaris. Souhlasíte s tím, že při ukončení nebo uplynutí doby platnosti této licenční smlouvy
z libovolného důvodu odinstalujete a odstraníte software ze všech umístění a odstraníte nebo zničíte všechny jeho kopie
v libovolné formě. Ustanovení této licenční smlouvy, která by na základě jejích výslovných podmínek nebo z její povahy a
záměru měla zůstat v platnosti i po skončení její doby platnosti, budou platit i po ukončení nebo uplynutí doby platnosti této
licenční smlouvy.
6. VLASTNICTVÍ. Vlastnické právo a všechna práva duševního vlastnictví a vlastnická práva k softwaru zůstávají a náležejí
společnosti Kodak Alaris a jejím pobočkám a jejím nebo jejich příslušným poskytovatelům licencí. Získáváte licenci pouze na
používání softwaru, nikoli vlastnictví softwaru nebo jiný podíl na něm. Potvrzujete, že software ve zdrojovém kódu zůstává
důvěrným obchodním tajemstvím společnosti Kodak Alaris a souhlasíte, že jej budete chránit dle požadavků této licenční
smlouvy a platných zákonů, v každém případě s uplatněním přinejmenším komerčně přiměřených norem ochrany běžných
v daném odvětví. Nedodržení tohoto bodu bude mít za následek automatické ukončení této licenční smlouvy a společnost Kodak
Alaris bude oprávněna požadovat všechny dostupné právní a spravedlivé prostředky nápravy.
7. POVINNOSTI NABYVATELE LICENCE. Souhlasíte s tím, že bude respektovat a dodržovat všechny platné zákony a
předpisy, mimo jiné včetně všech zákonů týkajících se duševního vlastnictví (včetně zákonů o autorských právech, zákonů
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o ochranných známkách, o ochraně patentů, zákonů týkajících se obchodních tajemství a všech dalších podobných zákonů a
ochranných předpisů). Přebíráte zodpovědnost za provozování softwaru a dále za instalaci, použití a výsledky vzniklé používáním
softwaru. Prohlašujete a zaručujete, že disponujete legálním právem a schopností uzavřít tuto licenční smlouvu a že máte řádná
práva ke všem informacím nebo materiálům, které přenášíte pomocí softwaru, a to včetně případných přihlašovacích údajů.
8. OMEZENÍ ZÁRUKY. Výhradně v souvislosti se softwarem, za nějž společnost Kodak Alaris přijímá licenční poplatek, se
společnost zaručuje, že po dobu třiceti (30) dnů od nákupu dané licence bude tento software, pokud bude řádně nainstalován do
systémů splňujících všechny příslušné požadavky a pokud bude provozován v souladu s jeho specifikacemi, bude v zásadě
fungovat v souladu s příslušnými specifikacemi a bude obsahovat zásadní funkce, které jsou v těchto specifikacích popsány.
SPOLEČNOST KODAK ALARIS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU A DOKUMENTACE. SPOLEČNOST KODAK ALARIS V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU
POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SVÝM JMÉNEM A JMÉNEM SVÝCH POBOČEK A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH
POSKYTOVATELŮ LICENCÍ VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ,
ZÁKONNÉ NEBO JINÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE
NĚKTERÉ ČÁSTI VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA
VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE ČAS OD
ČASU LIŠÍ.
9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Software používáte výhradně na vlastní riziko. Společnost Kodak Alaris ani její pobočky
nebo její nebo jejich poskytovatelé licencí, dodavatelé, obchodníci, zaměstnanci, zástupci ani zprostředkovatelé nebudou vůči
vám v žádném případě odpovědní z důvodu vašeho používání nebo nesprávného použití softwaru či spoléhání se na software.
SPOLEČNOST KODAK ALARIS ANI JEJÍ POBOČKY ANI JEJÍ NEBO JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ,
DODAVATELÉ NEBO PRODEJCI NEBUDOU V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI TRESTNÍ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ
PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTY POUŽITÍ, NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB,
ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO ÚDAJŮ NEBO NÁKLADŮ NA REKONSTRUKCI
TĚCHTO ÚDAJŮ, ZTRÁTY GOODWILLU NEBO JINÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU NEBO
NESCHOPNOSTÍ JEJ POUŽÍVAT, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST NA RIZIKO VZNIKU TĚCHTO
ŠKOD UPOZORNĚNA.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KODAK ALARIS A JEJÍCH POBOČEK A JEJÍCH
NEBO JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, DODAVATELŮ A PRODEJCŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO SOFTWARU,
TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NEBO JEJÍ PŘEDMĚTNÉ ZÁLEŽITOSTI NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI NA ZÁKLADĚ
JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE NEBO NA ZÁKLADĚ TEORIE SPRAVEDLNOSTI, VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY,
PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), UVEDENÍ NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ (KROMĚ PŘÍMÉHO PODVODU),
ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI NEBO JINAK, NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU
JSTE SPOLEČNOSTI KODAK ALARIS ZAPLATILI ZA SOFTWARE, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM DANÉHO NÁROKU.
V JURISDIKCÍCH, KTERÉ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ŠKODY, BUDE ODPOVĚDNOST
SPOLEČNOSTI KODAK ALARIS OMEZENA NEBO VYLOUČENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM
ZÁKONY V DANÉ JURISDIKCI. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NEBUDE POVAŽOVÁNO ZA
USTANOVENÍ VYLUČUJÍCÍ NEBO OMEZUJÍCÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KODAK ALARIS V SOUVISLOSTI
SE: (I) ZTRÁTOU NEBO ŠKODOU ZPŮSOBENOU ÚMYSLNĚ NEBO HRUBOU NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI KODAK
ALARIS NEBO JEJÍMI VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY; (II) ÚJMOU NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍM ZPŮSOBENÝM
VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI NEBO ZPROSTŘEDKOVATELI SPOLEČNOSTI KODAK
ALARIS, (III) JINOU ODPOVĚDNOSTÍ, KTEROU NELZE PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ VYLOUČIT.
10. ODŠKODNĚNÍ. Odškodníte a ochráníte společnost Kodak Alaris a její pobočky a její nebo jejich poskytovatele licencí a
vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce a zprostředkovatele v souvislosti s libovolným nárokem, ztrátou nebo škodou (včetně
přiměřených odměn a nákladů na právní zastoupení), které budou přímo nebo nepřímo způsobeny: (i) používáním softwaru vámi,
vašimi zaměstnanci, zprostředkovateli nebo zákazníky jinak než v souladu s podmínkami této licenční smlouvy, (ii) vaším
porušením podmínek externího poskytovatele týkajících se softwaru, (iii) vaším porušením podmínek této licenční smlouvy a (iv)
jakýmkoli nedbalostním nebo úmyslným nesprávným jednáním z vaší strany nebo ze strany vašich zaměstnanců, zástupců nebo
zprostředkovatelů.
11. EXPORT. Nesmíte používat ani jinak vyvážet nebo reexportovat software, pokud to není autorizováno právem Spojených
států nebo zákony jurisdikce, ve které byl software pořízen. Zejména nesmí být software mimo jiné vyvážen ani reexportován (i)
do (nebo státnímu příslušníkovi ani obyvateli takové země) žádné země, na které USA vystavily embargo (mimo jiné včetně
Kuby, Íránu, Iráku, Libye, Severní Korey, Srbska, Súdánu a Sýrie) ani (b) nikomu na seznamu Ministerstva financí USA zvlášť
určených příslušníků zemí ani na seznamu Ministerstva obchodu USA osob vyloučených z obchodování a právnických osob
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vyloučených z obchodování. Použitím softwaru prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v takové zemi, tato země vás neřídí
ani nejste jejím občanem ani obyvatelem ani nejste na takovém seznamu.
12. USTANOVENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ. Pokud jste software pořídili v zemi Evropského společenství, nesmí
být žádná část této licenční smlouvy považována za omezení práv daných směrnicí Evropského společenství o právní ochraně
počítačových programů (91/250/EHS).
13. FEDERÁLNÍ UŽIVATELÉ A NÁKUPY. Tento oddíl se týká všech nákupů softwaru federální vládou Spojených států
nebo pro ni nebo libovolným primárním dodavatelem nebo subdodavatelem (na libovolné úrovni) podle libovolného kontraktu,
grantu, smlouvy o spolupráci nebo jiné činnosti s federální vládou. Software je „komerční položka“, jak je definována v části 48
C.F.R. 2.101 (říjen 2004), která sestává z „komerčního počítačového softwaru“ a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému
softwaru“, jak jsou tyto výrazy použity v částech 48 C.F.R. 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4 (říjen 2004). Pokud jste součástí
vlády USA nebo její libovolné agentury nebo ministerstva, software je licencován (i) pouze jako komerční položka a (ii) a pouze
s těmi právy, která jsou udělena dále. Software je poskytován s omezenými právy. Používání, duplikování nebo zpřístupňování
vládou USA je omezeno ustanoveními bodu (b)(3) ustanovení o právech na technické údaje a počítačový software v nařízení
DFARS 252.227-7013 nebo případně bodech (c)(1) a (2) ustanovení o komerčním počítačovém softwaru – omezených právech
v nařízení 48 CFR 52.227-19.
14. EKONOMICKÉ SANKCE. Budete dodržovat všechny platné zákony, předpisy a pravidla nařízená libovolným státním
orgánem, agenturou, regulačním orgánem nebo jiným subjektem vykonávajícím regulační pravomoci nebo funkce, mimo jiné
včetně Bezpečnostního výboru OSN, Spojenými státy americkými (včetně Úřadu pro řízení zahraničních aktiv („OFAC“)
Ministerstva financí Spojených států a Ministerstva vnitra Spojených států), Evropské unie, Velké Británie, finanční správy jejího
Veličenstva, Hongkongu, peněžní správy Hongkongu a dalších úřadů vydávajících sankce a uvalujících obchodní, ekonomické
nebo finanční sankce nebo obchodní embarga („ekonomické sankce“). Souhlasíte s tím, že se nebudete přímo ani nepřímo
podílet ani nepovolíte třetím osobám jednajícím vaším jménem, aby se podílely na transakcích týkajících se: (i) libovolné země,
území nebo jiných jurisdikcí, na které se vztahují ekonomické sankce, (ii) libovolných osob, které jsou cílem nebo předmětem
ekonomických sankcí, nebo (iii) libovolného porušení ekonomických sankcí. Aniž by tím byla omezena obecná platnost výše
uvedeného, nesmíte a nebudete software přímo ani nepřímo používat ani jinak obchodovat se třetími osobami ani nakládat
s materiály, zbožím nebo součástmi softwaru, které jsou umístěny v zemi nebo jiné jurisdikci nebo odvozeny ze země nebo jiné
jurisdikce, na které se jakkoli vztahují ekonomické sankce nebo které jsou ekonomickými sankcemi zakázány. Dále výslovně
potvrzujete, že nebudete přímo ani nepřímo objednávat, obchodovat, prodávat ani jinak provozovat ekonomické aktivity nebo se
zapojovat do ekonomických aktivit v následujících zemích: (1) Írán; (2) Súdán; (3) Severní Korea; (4) Sýrie; (5) Kuba; (6)
Bělorusko; (7) Zimbabwe; (8) Myanmar (Barma); (9) Krymská a Sevastopolská oblast (Ukrajina) a (10)
vojenské/obranné/energetické sektory v Rusku.
15. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ PROTI ÚPLATKÁŘSTVÍ. Budete dodržovat všechny požadavky a zákazy zákonů nebo
nařízení proti korupci, úplatkářství nebo poskytování nezákonných provizí: (i) v jurisdikcích, ve kterých byl software pořízen, (ii)
požadavky zákona Spojených států o zahraničních korupčních praktikách („FCPA“), (iii) požadavky zákona Velké Británie
o úplatkářství z roku 2010 („britský zákon o úplatkářství“) a (iv) v jiných jurisdikcích vztahujících se na vaše používání softwaru,
v každém případě tak, jak jsou tyto zákony aktuálně platné nebo účinné (dále souhrnně jen „protikorupční zákony“).
Prohlašujete a zaručujete se, že jste obeznámeni se všemi protikorupčními zákony a k datu této licenční smlouvy provozujete své
podnikání v souladu s nimi a že v souvislost se získáním, instalací a používání softwaru a dodržováním a plněním svých
povinností vyplývajících z této licenční smlouvy jste se vy ani vaši zaměstnanci, zástupci nebo zprostředkovatelé nepodíleli na
činnosti, která by představovala trestný čin podle zákona FCPA, pokud by byla prováděna ve Spojených státech, nebo na činnosti,
která by představovala trestný čin podle britského protikorupčního zákona, pokud by byla prováděna ve Velké Británii. Pokud se
dozvíte o skutečném porušení tohoto bodu nebo budete mít podezření na jeho porušení, nebo v případě skutečného, chystaného
nebo hrozícího regulačního vyšetřování v souvislosti s takovým porušením nebo v jiné souvislosti s protikorupčními zákony to
ihned oznámíte písemně společnosti Kodak Alaris.
16. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ. Společnost Kodak Alaris může během doby platnosti smlouvy a po dobu šesti (6) měsíců po
jejím ukončení požadovat informace nebo provést kontrolu, aby ověřila, zda dodržujete podmínky této licenční smlouvy.
V případě takové žádosti o informace nebo vyšetřování budete přiměřeně spolupracovat a poskytnete přístup k příslušným
záznamům, systémům, vybavení, informacím a pracovníkům a společnosti Kodak Alaris vynaloží přiměřené úsilí, aby
nepřiměřeně nezasahovala do vašich obchodních činností.
17. OSTATNÍ USTANOVENÍ.
17.1 Úplná smlouva. Tato licenční smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Kodak Alaris ohledně softwaru
a předmětu této licenční smlouvy a nahrazuje všechna ostatní písemná nebo ústní sdělení, ujednání nebo dohody týkající se dané
předmětné záležitosti.
17.2 Oznámení. Veškerá oznámení určená společnosti Kodak Alaris podle této licenční smlouvy budou zasílána právnímu
oddělení na adresulegal@kodakalaris.com.
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17.3 Rozhodné právo. Pokud byl software dodán v rámci Evropského hospodářského prostoru, řídí se tato licenční smlouva
zákony Anglie a Walesu. Pokud byl tento software pořízen mimo Evropský hospodářský prostor, řídí se tato licenční smlouva
zákony státu New York. Tato licenční smlouva se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a její použití je
výslovně vyloučeno. Pokud z libovolného důvodu shledá některý soud příslušné jurisdikce jakékoli ustanovení nebo jeho části
nevynutitelným, zbytek licenční smlouvy zůstává v plné platnosti.
17.4 Vyšší moc. Společnost Kodak Alaris nebude odpovědná za nesplnění těchto povinností, pokud toto nesplnění bude přímo či
nepřímo způsobeno povstáním, terorismem, vládním úkonem nebo opatřením, požárem, povodní, explozí, poruchou přístrojů,
nedostatkem materiálu, potížemi s dopravou nebo pracovníky, nehodou nebo jinou událostí, která je mimo přiměřenou kontrolu
společnosti Kodak Alaris.
17.5 Postoupení. Žádná práva ani povinnosti vyplývající z této licenční smlouvy nesmíte postoupit, převést, přenést ani předat
jako subdodávku bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kodak Alaris. Jakýkoli pokus o postoupení nebo převedení
v rozporu s tímto bodem bude neplatný a neúčinný. Společnosti Kodak Alaris může kdykoli postoupit nebo převést všechna svá
práva nebo povinnosti vyplývající z této licenční smlouvy bez vašeho předchozího písemného souhlasu libovolné pobočce nebo
osobě, která nabyla veškeré jmění společnosti Kodak Alaris nebo jeho podstatnou část.
17.6 Vztah. Vztah mezi smluvními stranami je vztahem nezávislých dodavatelů. Tato licenční smlouva se uzavírá výlučně ve
prospěch jejích smluvních stran a jejich příslušných nástupců a povolených postupníků. Žádné ustanovení této smlouvy, výslovné
ani předpokládané, neuděluje jiné osobě nebo subjektu žádná zákonná nebo ekvitní práva, výhody nebo prostředky nápravy
jakékoli povahy vyplývající z této licenční smlouvy, ani to není jeho účelem.
17.7 Zřeknutí se. Případné zřeknutí se libovolných ustavení této licenční smlouvy ze strany společnosti Kodak Alaris nebude
účinné, pokud nebude výslovně provedeno písemně a podepsáno společností Kodak Alaris. Případné neuplatnění nebo opožděné
uplatnění libovolného práva, prostředku nápravy, pravomoci nebo výhody vyplývající z této licenční smlouvy nezpůsobí ani
nebude vykládáno jako zřeknutí se daného práva, prostředku nápravy, pravomoci nebo výhody. Jednorázové nebo částečné
uplatnění libovolného práva, prostředku nápravy, pravomoci nebo výhody na základě této licenční smlouvy nevylučuje jejich jiné
nebo další uplatnění nebo uplatnění jiného práva, prostředku nápravy, pravomoci nebo výhody.

****KONEC DOKUMENTU****
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