
Licenční smlouva 

Podmínky užití: (místní použití) 

 

Pečlivě si prostudujte tyto podmínky. 

Tyto smluvní podmínky (podmínky použití) jsou závazným právním dokumentem mezi vámi (vy nebo 

vaše) a společností Daikin Europe N.V., která má registrované sídlo na adrese Zandvoordestraat 300, 

8400 Oostende, Belgie (Daikin) a týká se použití aplikace Daikin Online Control Heating (software) a tvoří 

úplnou smlouvu mezi společností Daikin a vámi. Tyto podmínky použití nahrazují všechna ostatní 

ustanovení a podmínky vámi stanovení a práva obou stran se proto řídí výhradně ustanoveními a 

podmínkami zde stanovenými. 

Používáním softwaru souhlasíte s tím, že jste vázáni ustanoveními těchto podmínek použití. Pokud s 

těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte software žádným způsobem používat. 

Použití softwaru  

Na základě těchto smluvních podmínek používání vám společnost Daikin uděluje bezplatnou 

neexkluzivní a nepřenosnou licenci k používání softwaru na zařízeních s vhodným operačním systémem 

určených společností Daikin za účelem vzdáleného sledování a ovládání vašeho vybavení od společnosti 

Daikin ve vámi vybrané zemi v oblasti Evropy, Blízkého východu a Asie (ve které jsou produkty 

společnosti Daikin k dispozici). 

Tyto podmínky použití nezaručují žádné právo na použití žádným jiným způsobem, než je uvedeno výše. 

Obzvláště se zdůrazňuje, že jakákoliv redistribuce, prodej, pronájem, nájem nebo export softwaru v 

jakékoliv formě bez písemného svolení společnosti Daikin je výslovně zakázáno. Pokud není výslovně 

uvedeno v těchto podmínkách použití, nesmíte kopírovat, reprodukovat, modifikovat, přenášet nebo 

distribuovat software ani jeho část či takovou činnost usnadňovat třetí straně. Nepředáte žádnou 

informaci o softwaru, která je nezákonná. 

V případě, že je vámi software stažen, nainstalován nebo používán jako aplikace v systému společnosti 

Apple, budete za všech podmínek dodržovat příslušné smluvní podmínky společnosti Apple, které jsou k 

dispozici na adrese http://www.apple.com/legal/terms/, a také všechny smluvní podmínky třetích stran, 

které se vztahují na používání softwaru. 

V případě, že je vámi software stažen, nainstalován nebo používán jako aplikace v obchodě Google Play, 

budete za všech podmínek dodržovat příslušné smluvní podmínky obchodu Google Play, které jsou k 

dispozici na adrese http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html, a také všechny smluvní 

podmínky třetích stran, které se vztahují na používání softwaru. 

 



Software budiž stažen, nainstalován a používán na vaše náklady a výdaje ve vašem vlastním zařízení v 

souladu s těmito podmínkami použití. 

Registrace účtu 

Chcete-li používat některé funkce tohoto softwaru, musíte se nejprve registrovat. 

Společnost Daikin bude považovat jakékoli použití softwaru za využití uživatelem, který provedl 

registraci. Společnost Daikin nebude v žádném případě zodpovědná za žádné škody vyplývající z 

jakéhokoli zneužití nebo nesprávného použití zaregistrovaných účtů třetími stranami v důsledku vaší 

nevhodné správy zaregistrovaného účtu.   

Autorská práva 

Společnost Daikin vlastní veškerá práva či licence k (duševnímu) vlastnictví softwaru. Potvrzujete, že 

nenabýváte žádná práva související s těmito právy k duševnímu vlastnictví, s výjimkou případů výslovně 

uvedených v těchto podmínkách používání.  

Obchodní název / obchodní značky  

Veškeré obchodní názvy a obchodní značky zobrazené pomocí softwaru (pokud existují), které patří 

nebo budou patřit společnosti Daikin, jsou či budou výhradním vlastnictvím společnosti Daikin nebo 

jejích sesterských společností nebo jsou společnost Daikin či její sesterské společnosti držitelem 

příslušné licence. 

Vaše používání softwaru by nemělo být považováno za zaručující právo, odvozením ani jinak, na licenci 

nebo používání jakéhokoliv obchodního názvu nebo známky zobrazené v tomto softwaru (pokud 

existují). 

Prohlášení o záruce 

 Společnost Daikin zkompilovala obsah tohoto softwaru (včetně překladu) dle svého nejlepšího vědomí. 

Tento software (a jeho obsah) má však pouze informační charakter a nepředstavuje závaznou nabídku 

poskytovanou společností Daikin. Společnost Daikin neposkytuje záruku, že software bude bezchybný. 

Tento software a jeho obsah je poskytován "jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovné nebo 

odvozené, kromě jiného bez záruky nároku a záruky proti nedodržení práv nebo odvozených záruk 

prodejnosti či vhodnosti pro specifický účel; toto je poskytnuto vzhledem k jeho úplnosti, dostupnosti, 

přenosit, spolehlivosti softwaru nebo jeho obsahu a produktů a služeb zde prezentovaných. 

Tento software má přirozená omezení, kromě jiného může obsahovat možné návrhové chyby a 

programové nedostatky. Celé riziko kvality a funkčnosti softwaru je neseno vámi a je ve vaší 

odpovědnosti zajistit, aby software dělal to, co chcete, aby dělal, a to ještě před jeho použitím pro 

jakýkoliv účel (kromě testování). 

 



Omezená zodpovědnost 

 Používáním tohoto softwaru potvrzujete a akceptujete skutečnost, že tak činíte na své výhradní riziko. 

Souhlasíte s tím, že za žádných okolností nebude vznášet žádný nárok vůči společnosti Daikin nebo jejím 

přidruženým společnosti, zaměstnancům, subdodavatelům, agentům, zástupcům, konzultantům, 

instalačním technikům atd., za ztráty, škody, poškození, zranění, náklady, zastavení práce, ztrátu 

obchodních informací, přerušení obchodování, poruchu počítače nebo závad, kterou můžete utrpět vy 

nebo jiná strana v důsledku jakékoliv chyby související s použitím softwaru a jeho obsahu a to i v 

případě, že by si společnost Daikin mohla být vědoma takové potenciální ztráty. V maximálním rozsahu 

přípustném platným zákonem nebude společnost Daikin odpovědná za žádné přímé, nepřímé, obecné, 

zvláštní, náhodné, trestní nebo následné škody, náklady, výdaje nebo ztráty, které vzniknout z použití 

nebo nemožnosti používat software nebo interpretaci jeho obsahu. 

Náhrada škody 

Odškodníte společnost Daikin a její přidružené společnosti a budete je chránit před nároky, které mohou 

vzniknout ve spojení se ztrátami, škodami, poškozením, zraněním, náklady, zastavením práce, ztrátami 

obchodních informací, přerušením obchodování, poruchou počítače nebo závadami, které můžete 

utrpět vy nebo jiná strana v důsledku jakéhokoliv jednání nebo opomenutí společnosti Daikin nebo 

přidružených společností, ať už se jedná o zanedbání nebo nikoliv nebo jinou libovolnou příčinu, která 

souvisí s použitím softwaru. 

Dodatky 

Společnost Daikin si vyhrazuje právo občas vydat nové verze softwaru (včetně změn jeho funkcí nebo 

rozhraní), které mohou nahradit předchozí vydané verze softwaru, nebo aktualizovat jeho obsah, dle 

svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení. 

Společnost Daikin si vyhrazuje právo příležitostně upravit tyto podmínky používání dle svého uvážení a 

bez předchozího oznámení. Nesete odpovědnost za to, že se seznámíte s platnými podmínkami 

používání v okamžiku, kdy začnete používat tento software. 

Ochrana dat 

Je-li to vhodné, společnost Daikin shromažďuje vaše osobní data pouze proto, že jste zvolili stažení a 

používání softwaru a tím jste vyjádřili zájem o jeho obsah a podle toho mohou být vaše osobní údaje 

zpřístupněna členům našeho marketingového oddělení, nebo marketingového oddělení přidružených 

společností nebo nezávislých distributorů v oblasti EMEA, a oni vás mohou informovat o softwaru a jeho 

obsahu, nebo použít data pro anonymní analýzu pro marketingové nebo prodejní účely, například 

měření používání softwaru podle země/zeměpisného umístění. Nebudeme používat vaše osobní údaje k 

jiným účelům. 

 



Společnost Daikin bude mít kontrolu nad těmito osobními údaji a bude vždy jednat ve shodě s belgickým 

zákonem z 8. prosince 1992 o ochraně osobních údajů vzhledem k jejich zpracování a to i v pozdějším 

změněném znění (belgický zákon o ochraně osobních údajů) a příslušnými zavádějícími předpisy. 

V souladu s belgickým zákonem o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu a odstranění 

osobních údajů, které se týkají vaší osoby. Chcete-li toto právo využít, můžete tak učinit bezplatně a na 

požádání odeslané pomocí e-mailu na adresu info@daikineurope.com. 

  Různé 

Ustanovení těchto podmínek použití rovněž platí a váží vaše právní nástupce, správce, zákonné zástupce 

a vaše přípustné zplnomocněnce. 

Kromě případu zde výslovně uvedených, pokud některé ustanovení těchto podmínek použití bude 

shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude neplatnost nebo nevynutitelnost takového 

ustanovení nijak ovlivňovat ostatní ustanovení těchto podmínek použití a všechna ostatní ustanovení 

nijak nezasažená touto neplatností nebo nevynutitelností zůstanou zcela platná a účinná. V takových 

případech souhlasíte s tím, že se pokusíte nahradit takové neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 

jiným, platným nebo vynutitelným ustanovením, které dosáhne v maximálním možném rozsahu cílů a 

záměrů neplatného nebo nevynutitelného ustanovení. 

Platnost a interpretace těchto podmínek použití se bude řídit zákony Belgie a všechny nároky vzniklé na 

základě těchto podmínek použití budou vzneseny výhradně u soudu v Bruselu. 

Kontaktní údaje 

Pokud vyžaduje jakékoliv další informace nebo máte další otázky, kontaktujte nás na adrese 

info@daikineurope.com 
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Podmínky užití: (Použití cloudu) 

 

Pečlivě si prostudujte tyto podmínky. 

Tyto smluvní podmínky (podmínky použití) jsou závazným právním dokumentem mezi vámi (vy nebo 

vaše) a společností Daikin Europe N.V., která má registrované sídlo na adrese Zandvoordestraat 300, 

8400 Oostende, Belgie (Daikin) a týká se použití aplikace Daikin Online Control Heating (software) a tvoří 

úplnou smlouvu mezi společností Daikin a vámi. Tyto podmínky použití nahrazují všechna ostatní 

ustanovení a podmínky vámi stanovení a práva obou stran se proto řídí výhradně ustanoveními a 

podmínkami zde stanovenými. 

Používáním softwaru souhlasíte s tím, že jste vázáni ustanoveními těchto podmínek použití. Pokud s 

těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte software žádným způsobem používat. 

Používání softwaru 

Na základě těchto smluvních podmínek použití vám společnost Daikin poskytuje bezplatnou, nevýhradní 

a nepřenosnou licenci na používání softwaru na zařízeních s vhodným operačním systémem stanoveným 

společností Daikin pro účely vzdáleného monitorování a řízení vašeho zařízení Daikin v zemi vašeho 

výběru v oblasti EMEA (kde to je možné). 

Tyto podmínky použití nezaručují žádné právo na použití žádným jiným způsobem, než je uvedeno výše. 

Obzvláště se zdůrazňuje, že jakákoliv redistribuce, prodej, pronájem, nájem nebo export softwaru v 

jakékoliv formě bez písemného svolení společnosti Daikin je výslovně zakázáno. Pokud není výslovně 

uvedeno v těchto podmínkách použití, nesmíte kopírovat, reprodukovat, modifikovat, přenášet nebo 

distribuovat software ani jeho část či takovou činnost usnadňovat třetí straně. Nepředáte žádnou 

informaci o softwaru, která je nezákonná. 

V případě, že je vámi software stažen, nainstalován nebo používán jako aplikace v systému společnosti 

Apple, budete za všech podmínek dodržovat příslušné smluvní podmínky společnosti Apple, které jsou k 

dispozici na adrese http://www.apple.com/legal/terms/, a také všechny smluvní podmínky třetích stran, 

které se vztahují na používání softwaru. 

V případě, že je vámi software stažen, nainstalován nebo používán jako aplikace v obchodě Google Play, 

budete za všech podmínek dodržovat příslušné smluvní podmínky obchodu Google Play, které jsou k 

dispozici na adrese http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html, a také všechny smluvní 

podmínky třetích stran, které se vztahují na používání softwaru. 

Software budiž stažen, nainstalován a používán na vaše náklady a výdaje ve vašem vlastním zařízení v 

souladu s těmito podmínkami použití. 

 

 



Registrace účtu 

Chcete-li používat některé funkce tohoto softwaru, musíte se nejprve registrovat. 

Společnost Daikin bude považovat jakékoli použití softwaru za využití uživatelem, který provedl 

registraci. Společnost Daikin nebude za žádných okolností odpovědná za žádné škody vzniklé v důsledku 

zneužití nebo nesprávného použití potřebných účtů třetími stranami na základě vašeho chybného 

spravování registrovaného účtu.   

Autorská práva 

Společnost Daikin vlastní nebo je držitelem licence na všechna (duševní) autorská práva na software a 

jeho obsah a vy potvrzujete, že nepřebíráte žádná práva s ohledem na taková práva k duševnímu 

vlastnictví, kromě toho jako je specificky uvedeno v těchto podmínkách použití. 

Obchodní název / obchodní známky 

Veškeré obchodní názvy a obchodní značky zobrazené pomocí softwaru (pokud existují), které patří 

nebo budou patřit společnosti Daikin, jsou či budou výhradním vlastnictvím společnosti Daikin nebo 

jejích sesterských společností nebo jsou společnost Daikin či její sesterské společnosti držitelem 

příslušné licence. Vaše používání softwaru by nemělo být vykládáno tak, že implicitně či jinak uděluje 

jakoukoli licence či práva používat jakékoli obchodní názvy nebo obchodní značky zobrazené 

prostřednictvím softwaru (pokud existují). 

Vyloučení záruk 

Společnost Daikin sestavila obsah tohoto softwaru (včetně překladů) podle svých nejlepších znalostí. 

Tento software (a jeho obsah) má však pouze informační charakter a nepředstavuje závaznou nabídku 

poskytovanou společností Daikin. Společnost Daikin neposkytuje záruku, že software bude bezchybný. 

Tento software a jeho obsah je poskytován "jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovné nebo 

odvozené, kromě jiného bez záruky nároku a záruky proti nedodržení práv nebo odvozených záruk 

prodejnosti či vhodnosti pro specifický účel; toto je poskytnuto vzhledem k jeho úplnosti, dostupnosti, 

přenosit, spolehlivosti softwaru nebo jeho obsahu a produktů a služeb zde prezentovaných. 

Tento software má přirozená omezení, kromě jiného může obsahovat možné návrhové chyby a 

programové nedostatky. Celé riziko kvality a funkčnosti softwaru je neseno vámi a je ve vaší 

odpovědnosti zajistit, aby software dělal to, co chcete, aby dělal, a to ještě před jeho použitím pro 

jakýkoliv účel (kromě testování). 

Omezená odpovědnost 

Když používáte software, stvrzujete a přijímáte, že tak činíte na své vlastní riziko. Souhlasíte s tím, že za 

žádných okolností nebude vznášet žádný nárok vůči společnosti Daikin nebo jejím přidruženým 

společnosti, zaměstnancům, subdodavatelům, agentům, zástupcům, konzultantům, instalačním 

technikům atd., za ztráty, škody, poškození, zranění, náklady, zastavení práce, ztrátu obchodních 



informací, přerušení obchodování, poruchu počítače nebo závad, kterou můžete utrpět vy nebo jiná 

strana v důsledku jakékoliv chyby související s použitím softwaru a jeho obsahu a to i v případě, že by si 

společnost Daikin mohla být vědoma takové potenciální ztráty. V maximálním rozsahu, v jakém 

umožňuje zákon, společnost Daikin neponese odpovědnost za žádnou přímou, nepřímou, obecnou, 

zvláštní, náhodnou a/nebo následnou náhradu škody či náhradu škody s trestní odpovědností vyplývající 

z používání softwaru nebo výkladu jeho obsahu. 

Společnost Daikin není odpovědná za sítě, systémy nebo síťová připojení vaše nebo třetí strany, ani za 

podmínky nebo problémy, které vzniknout v důsledku nebo ve spojení se síťovým spojením vaším nebo 

třetí strany (například problémy se šířkou pásma, nadměrná latence, výpadky sítě) nebo způsobené sítí 

Internet. Nesete odpovědnost za konfiguraci, správu, zabezpečení a údržbu svých sítí a systémů a za 

zabezpečení integritu a zálohováním svých dat. 

Náhrada škody 

Odškodníte společnost Daikin a její přidružené společnosti a budete je chránit před nároky, které mohou 

vzniknout ve spojení se ztrátami, škodami, poškozením, zraněním, náklady, zastavením práce, ztrátami 

obchodních informací, přerušením obchodování, poruchou počítače nebo závadami, které můžete 

utrpět vy nebo jiná strana v důsledku jakéhokoliv jednání nebo opomenutí společnosti Daikin nebo 

přidružených společností, ať už se jedná o zanedbání nebo nikoliv nebo jinou libovolnou příčinu, která 

souvisí s použitím softwaru. 

Dodatky 

Společnost Daikin si vyhrazuje právo občas vydat nové verze softwaru (včetně změn jeho funkcí nebo 

rozhraní), které mohou nahradit předchozí vydané verze softwaru, nebo aktualizovat jeho obsah, dle 

svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení. 

Společnost Daikin si vyhrazuje právo příležitostně upravit tyto podmínky používání dle svého uvážení a 

bez předchozího oznámení. Nesete odpovědnost za to, že se seznámíte s platnými podmínkami 

používání v okamžiku, kdy začnete používat tento software. 

OCHRANA DAT 

Před použitím softwaru bude automaticky zjištěna IP adresa adaptéru vašeho zařízení Daikin, aby mohla 

probíhat komunikace mezi serverem a adaptérem kdykoliv si budete přát, aby tato komunikace 

probíhala. 

Společnost Daikin pouze zjistí vaše následující osobní údaje a tímto souhlasíte s tím, že je může také 

zpracovat: e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo, jméno, adresa, číslo mobilního telefonu, číslo 

pevné telefonní linky, jazyk, informace související se zařízením a identifikátory aplikace.   Vaše osobní 

údaje mohou být zpřístupněny členům našeho marketingového nebo vývojového oddělení, nebo 

marketingového nebo vývojového oddělení přidružených společností ve skupině Daikin v oblasti EMEA a 

oni vás mohou informovat o softwaru a jeho obsahu, nebo použít data pro anonymní analýzu pro 



marketingové nebo prodejní účely, například měření používání softwaru podle země/zeměpisného 

umístění. Nebudeme používat vaše osobní údaje k jiným účelům.   

Společnost Daikin bude mít kontrolu nad těmito osobními údaji a bude vždy jednat ve shodě s belgickým 

zákonem z 8. prosince 1992 o ochraně osobních údajů vzhledem k jejich zpracování a to i v pozdějším 

změněném znění (belgický zákon o ochraně osobních údajů) a příslušnými zavádějícími předpisy.  

V souladu s belgickým zákonem o ochraně osobních údajů máte právo na přístup a právo na opravu 

osobních údajů, které se týkají vaší osoby. Chcete-li toto právo využít, můžete tak učinit bezplatně a na 

požádání odeslané pomocí e-mailu na adresu info@daikineurope.com. 

Máte práv odstranit své osobní údaje pomocí softwaru. Po odstranění svých osobních dat z cloudu 

budou vaše data stále dostupná v protokolovacích souborech nebo zálohách a to po omezenou dobu. 

Souhlasíte tímto s tím, že DENV může používat vaše osobní data podle těchto podmínek použití a může 

tato data sdílet s jakoukoliv entitou náležející do skupiny Daikin nebo jinými stranami za předpokladu, že 

společnost Daikin zajistí, aby byly respektovány potřebné požadavky na ochranu data a byla provedena 

technická a organizační bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nesprávnému nebo nelegálnímu 

zpřístupnění vašich osobních dat nebo náhodné ztrátě či zničení nebo poškození vašich osobních dat. 

Souhlasíte tímto výslovně s tím, že společnost Daikin může převést vaše osobní údaje mimo EEA a využít 

cloudové služby k uložení vašich osobních dat. Společnost Daikin použijte komerčně přiměřené 

bezpečnostní technologie (například šifrování, ochrana heslem a ochrana bránou firewall) k ochraně 

vašich osobních dat před neoprávněným zpřístupněním. Společnost Daikin bude odpovědná pouze v 

případě, že bude stanoveno soudně, že nepodnikla komerčně přiměřená opatření na ochranu vašich 

osobních dat před neoprávněným zpřístupněním. 

Různé 

Ustanovení těchto podmínek použití rovněž platí a váží vaše právní nástupce, správce, zákonné zástupce 

a vaše přípustné zplnomocněnce. 

Kromě případu zde výslovně uvedených, pokud některé ustanovení těchto podmínek použití bude 

shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude neplatnost nebo nevynutitelnost takového 

ustanovení nijak ovlivňovat ostatní ustanovení těchto podmínek použití a všechna ostatní ustanovení 

nijak nezasažená touto neplatností nebo nevynutitelností zůstanou zcela platná a účinná. V takových 

případech souhlasíte s tím, že se pokusíte nahradit takové neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 

jiným, platným nebo vynutitelným ustanovením, které dosáhne v maximálním možném rozsahu cílů a 

záměrů neplatného nebo nevynutitelného ustanovení. 

Platnost a interpretace těchto podmínek použití se bude řídit zákony Belgie a všechny nároky vzniklé na 

základě těchto podmínek použití budou vzneseny výhradně u soudu v Bruselu. 

 



Kontaktní informace 

Pokud vyžaduje jakékoliv další informace nebo máte další otázky, kontaktujte nás na adrese 

info@daikineurope.com 

Než budete moci použít tuto aplikaci, musíte přijmout podmínky použití. 


