
Pred prijatím si prosím prečítajte novú  časť 4 (týkajúcu sa služby Noah Mobile), pretože 
obsahuje podmienky pre používanie našej novej služby. 

Licenčná zmluva Noah 4 

Stiahnutím a inštaláciou tohto software Vy (ďalej len “užívateľ”) akceptujete túto licenčnú 
zmluvu a všetky podmienky, ktoré obsahuje (ďalej len “licenčná zmluva”).  
 

Software Noah (ďalej len software) a všetky duševné práva vzťahujúce sa k tomuto software 
sú vlastníctvom HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, DK 2100 Copenhagen, Dánsko (HIMSA).  

1. UDELENIE LICENCIE 

Táto licenčná zmluva (ďalej len “Licencia”), ak ju akceptujete, Vás vzhľadom k jej 
podmienkam, oprávňuje výlučne na používanie software Noah 4TM (ďalej len “software”) 
vrátane všetkých patch-ov a súvisiacej dokumentácie (ďalej len “domentácia”). HIMSA si 
vyhradzuje právo upraviť alebo doplniť podmienky uvedené v tomto dokumente podľa 
podmienok akceptovaných pri inštalácii alebo aktualizácii software Noah.  

Táto licencia na Vás neprevádza vlastnícke práva Software, ale ueľuje Vám len obmedzené 
právo pužívania Software podľa podmienok tejto licencie. 

Software môže byť počas 45 dní voľne používaný s vloženým licenčným súborom. Počas tejto 
doby môžete zkúpiť a nainštalovať trvalý licenčný súbor. Ak po uplynutí platnoti dočasnej 
licencie pri ďalšom používaní software nenainštalujete platný súbor tvalej licencie, porušíte 
tým autorské práva HIMSA a môže byť od Vás požadovaná náhrada škody spôsobená ďalším 
neoprávneným používaním software.  

Podľa Zakúpenej trvalej licencie vám HIMSA umožní: 

Software môže byť počas 45 dní voľne používaný s vloženým licenčným súborom. Počas tejto 
doby môžete zkúpiť a nainštalovať trvalý licenčný súbor. Zakúpením trvalej licencie vám 
HIMSA umožní: 

• Kopírovať software v jednom alebo viacerých počítačoch, ktoré vlastníte a majú 
rovnakého konečného užívateľa  na jednej zadanej poštovej adrese. Ak chcete spustiť 
software na počítačoch na viac než jednom mieste, musíte si zakúpiť samostatný licenčný 
balíček pre každé miesto. 

• Vytvoriť jednu kópiu software na účely zálohovania. 
• Preniesť práva používať software na inú osobu, ak (a) táto osoba súhlasí s podmienkami 

tejto zmluvy, (b) pri prenose práv na túto osobu odovzdať tejto osobe všetok software, 
dokumentáciu a médiá, na ktorých je software  uložený a (c) zničiť všetky zostávajúce 
kópie softvéru a dokumentácie. 

HIMSA si vyhradzuje právo zhromažďovať informácie týkajúce sa používania software Noah 
pre vlastné účely. 

 



  

 
2. OBMEDZENIA 

Zaväzujete sa, že súhlasíte so všetkými podmienkami o dodržiavaní autorských práv týkajúcich 
sa zhotovovania  čiastočných a/alebo úplných kópií software. V žiadnom prípade nesmiete 
umožniť tretej strane používanie software, akokoľvek porušovať práva duševného vlastníctva, 
patentov, obchodnej značky alebo obchodného tajomstva. 

Bez výslovného povolenia  je v krajine používania software zakázané: 
  

• Spätne analyzovať a meniť zdrojový kód software. 

• Pokúšať sa obmedziť akýkoľvek systém software. 

• Pokúšať sa o prístup k údajom alebo meniť údaje v databáze Noah z vonkajšej strany 
software. 

• Požičiavať, prenajímať, poskytovať sublicencie, akýmkoľvek spôsobom kopírovať alebo 
prenášať software (s výnimkou prípadov uvedených vyššie). 

• Zakrývať alebo odstraňovať ochranné známky autorských práv HIMSA, ktoré sú 
zobrazené v software, dokumentácii,na obrazovke, alebo inde v súvislosti so software.  

HIMSA si vás na dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že akékoľvek porušenie vyššie uvedených 
obmedzení bude mať za následok podanie súdnej žaloby. 

  

3. PODMIENKY LICENČNEJ ZMLUVY 

Táto licenčná zmluva vstúpi do platnosti ("dátum platnosti") Vaším stiahnutím a uložením 
software, alebo prvým použitím software, pričom týmto vyjadrujete súhlas s licenčnou 
zmluvou. Platnosť licenčnej zmluvy môže byť ukončená jednou zo zmluvných strán.  

HIMSA môže, podľa vlastného uváženia, deaktivovať software a/alebo ukončiť platnosť tejto 
licencie pri nedodržaní niektorej z týchto podmienok keď (i) nuhradíte včas licenciu alebo 
udržiavacie poplatky, (ii) umožníte tretej strane vykonať zásahy do software ako jeho 
prispôsobovanie, úpravy, mazanie častí, vytváranie dodatkov a pod. (iii) oprávnite tretiu 
stranu alebo povolíte tretej strane neoprávnené vytvorenie kópie software alebo (iv) nebudete 
konať v zhode s niektorou z podmienok tejto licenčnej zmluvy.  
 

Ďalej si HIMSA vyhradzuje právo jednostranne písomne vypovedať túto licenčnú zmluvu s 
tým, že písomne oznámi jej vypovedanie najmenej šesť (6) mesiacov vopred. Po ukončení 
platnosti tejto licenčnej zmluvy, ste povinný ukončiť akékoľvek používanie software 
a bezodkladne zmazať všetky kópie software vrátane záložných  kópií. 
 
Táto licenčná zmluva môže byť z Vašej strany ukončená ku koncu kalendárneho roka, jej 
vypovedanie však musíte HIMSA písomne oznámiť najmemnej šesť (6) mesiacov vopred.  

 



4.  NOAH MOBILE  

Noah Mobile je funkcia v  softvéri, ktorá umožňuje aplikáciám HIMSA a členských spoločností 
HIMSA získať prístup k dátam uloženým v databáze Noah a ich spracovanie. 

Táto časť 4 v licencii obsahuje niektoré špecifické predpisy pre funkciu Noah Mobile. Ostatné 
predpisy v tejto licencii sa vzťahujú na Noah Mobile, ako aj na predpisy v tejto sekcii. 

Pri inštalácii alebo upgrade softvéru je funkcia Noah Mobile vypnutá. 

Ak chcete použiť funkciu Noah Mobile, je nutné povoliť túto funkciu v dialógu nastavení Noah 
Mobile. Ak už nechcete používať Noah Mobile, môžete ju znova vypnúť. 

Pokiaľ nezmeníte nastavenia, bude prístup k údajom obmedzený, ako je opísané v dialógu 
nastavení pre Noah Mobile. 

Predtým ako použijete funkciu Noah Mobile, je nutné uzavrieť zmluvu s poskytovateľom(mi) 
aplikácie. (HIMSA alebo členskou spoločnosťou HIMSA). 

HIMSA nepreberá žiadnu zodpovednosť za funkčnosť ktorejkoľvek z aplikácíí členských 
spoločností. 

HIMSA poskytuje iba API umožňujúce aplikáciám členských spoločností byť naprogramované 
tak, aby mohli využívať službu Noah Mobile Cloud a teda aj prístup k Noah databáze, pokiaľ je 
povolená funkcia Noah Mobile a povolili ste aplikácii prístup. 

Ak aplikácia Noah Mobile pristupuje k  databáze Noah cez internet, dáta pacienta sú 
spracovávané prostredníctvom služby Noah Mobile Cloud. 

Ak pristupuje cez lokálnu sieť, žiadne dáta pacienta sa nevymieňajú prostredníctvom Noah 
Mobile Cloud. Vymieňajú sa iba technické informácie o Noah Server a aplikácii Noah Mobile. 

Noah Mobile Cloud je služba zahrnutá v poplatku za vašu licenciu. Slúži iba na overenie a 
poskytnutie užívateľského prístupu ku Noah databáze z aplikácie, na uistenie sa, či prístup pre 
aplikáciu bol povolený Noah serverom, a na zabezpečenie bezpečnej výmeny dát medzi 
aplikáciou a Noah databázou. Žiadne dáta nie sú trvalo uchovávané v Noah Mobile Cloud. 

Služba Noah Mobile Cloud je umiestnená na overenej IT platforme. Aktuálneho hosting 
partnera možno nájsť v bielej knihe o Noah Mobile, kde si tiež podrobnejšie môžete prečítať o 
nastavení zabezpečenia. 

HIMSA bude venovať  úsilie tomu, aby sa zabezpečilo, že služba Noah Mobile Cloud bude v 
prevádzke po celý rok. Akceptujete však,  že HIMSA nezaručuje žiadnu konkrétnu dobu 
prevádzky alebo dostupnosti. 

Dôrazne odporúčame, aby ste si nastavili silné zabezpečenie a kontrolu prístupu v zariadení, 
kde je nainštalovaná aplikácia členskej spoločnosti. 



  
5.  ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ  

Vezmite na vedomie, že software je vyvinutý treťou stranou a všetky jeho súčasti sú 
vlastníctvom HIMSA a teda všetky získané  informácie a správy o používaní software sa 
vracajú HIMSA. 

Získavané sú informácie o konfigurácii vašej  informačnej technológie vrátane inštalácie, ale so 
zameraním na skupinu počítačov, ale na počítač na ktorom software je nainštalovaný. Získané 
Informácie tiež obsahuje informáciu o používaní Noah.  

HIMSA nebude získavať akéhoľvek informácie súvisiace s pacientmi. 

HIMSA bude používať získané informácie za účelom zlepšenia software a zaistenia správneho 
použitia  jednotlivých kópií software s platnou licenciou. HIMSA použije získané informácie v 
súlade so zásadami o ochrane osobných údajov.  
 

6. ÚDRŽBA 

Údržba môže zahŕňať: 

Ďalší vývoj software pokiaľ ide o: 

Úmysel HIMSA ďalej vyvíjať software so zameraním na: 

a) zlepšenie kvality software a korekciu chýb a nedostatkov, ak je to možné; 

b) aktualizáciu a úpravu software podľa požiadaviek používateľa. 

Údržba môže zahŕňať opatrenia, ktoré zmenia a/alebo obmedzia funkčnosť software. 

Dokumentácia môže byť aktualizované v súvislosti s dodaním nových verzií software. 

Technická údržba bude poskytnutá verziám software vybraného HIMSA a len pre také časové 
úseky, ktoré je to HIMSA umožnené.  

7.  OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

Vlastníctvo software HIMSA je chránené zákonom o autorských právach a medzinárodnými 
dohovormi. Softvér nesmie byť použitý alebo kopírovaný s výnimkou prípadov povolených v 
tejto zmluve. 



8. VYLÚČENIA NÁROKOV ZO ZÁRUKY 

Potvrdzujete, že ste oboznámení o dôležitých funkčných charakteristikách software a nesiete 
riziko, že software nebude spĺňať Vaše priania a požiadavky. V prípade pochybností 
prekonzultujte požiadavky so zamestnancami HIMSA alebo špesialistami tretej strany pred  
akceptovaním Licencie.   

Akceptujete, že software, ako ktorýkoľvek štandardný software, nemusí byť bezchybný a bez 
nedostatkov a HISA nenesie zodpovednosť za jeho zlyhanie spôsobené chybami alebo 
nedostatkami.  

HIMSA zaručuje súlad software s dokumentáciou len počas tridsať (30) dní, od dátumu 
úhrady. 

Nie na mieste záruka služba spadá do tejto limitovanej záruky. Táto limitovaná záruka neplatí 
ak porušíte túto licenciu alebo ak chyba softvéru vyplynula z nesprávneho pochopenia 
dokumentácie alebo vyplynula z dodatkov, modifikácie alebo zmeny na software nevykonanou 
HIMSA, alebo bola zapríčinená poruchou, alebo nesprávnym používaním software. Akékoľvek 
opravné softvérové súbory budú dodané alebo výmena software bude v rámci záruky 
vykonaná len počas zvyšku pôvodnej záručnej doby.  

Akceptujete, že HIMSA nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie ovplyvňujúce váš 
informačný systém/počítač bez ohľadu na dôvod porušenia. Za dodržiavanie bezpečnosti 
a aktulizácie Vášho informačného systému/počítača ste výhradne zodpovedný.  

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUCHY 

Odstránenie akejkoľvek poruchy software, za ktorú HIMSA zodpovedá, a ku ktorému je HIMSA 
zaviazaná obmedzenou zárukou HIMSA vykoná v stanovenej lehote. Pri výskyte chyby alebo 
nedostatku software, pri ktorej software nepracuje v súlade s dokumentáciou, HIMSA po 
zvážení vymení software alebo Vám uhradí pomernú časť licenčného poplatku, ktorý 
zodpovedá hodnote nefunkčného software. Nemáte žiadne ďalšie opravné prostriedky, s 
výnimkou, ak to vyžadujú záväzné právne predpisy vašej jurisdikcie. 

 

10. VÝHRADA JEDNEJ ZÁRUKY   

VYHLÁSENIE  HIMSA. PRE TU VYJADRENÉ A STANOVENÉ ZÁRUKY HIMSA, JEJ DODÁVATEĽMI 
ALEBO PREDAJCAMI TÍTO ODMIETAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, ICH  PRÍSĽUB 
VYHLÁSENIA VYJADRENÉ ALEBO Z VYJADRENIA VYPLÝVAJÚCE, VRÁTANE ZÁRUK  
PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, TÝKAJÚCE SA TECHNICKÉHO ČI 
PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA, KOMPONENTOV, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE, 
VYTVORENÝCH  PREDMETNOU SOFTVÉROVOU APLIKÁCIOU, ZÁRUK TECHNICKEJ POMOCI 
AKLEBO INÝCH ČLŃKOV VYDANÝCH HIMSA. 

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY 



  
HIMSA A JEJ DODÁVATELIA ALEBO CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY V ŽIADNOM PRÍPADE 
NEZODPOVEDAJÚ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, NÁROKY ALEBO VÝDAVKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, 
VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK NÁSLEDNÝCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD ALEBO 
AKÉHOKOĽVEK UŠLÉHO ZISKU ALEBO AKÝCHKOĽVEK STRÁT NA ÚSPORÁCH, AJ KEĎ 
ZÁSTUPCA HIMSA BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKEJTO STRATY, ŠKODY ALEBO 
NÁROKOV. PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA A VÝNIMKY SA POUŽIJÚ V ROZSAHU 
PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVNEHO PORIADKU VÁŠHO ŠTÁTU. CELKOVÁ 
ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ADOBE, JEJ DODÁVATEĽOV A CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV 
PODĽA TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO ZMLUVOU, SA OBMEDZUJE NA SUMU 
ZAPLATENÚ ZA SOFTVÉR, AK VÔBEC 

12. PRÁVA TRETÍCH STRÁN 

Ak si uplatní tretia strana nárok voči vám na akékoľvek časti software vytvoreného HIMSA 
(HIMSA nenesie žiadnu zodpovednosť za ktorúkoľvek čast software pochádzajúceho od tretích 
strán vrátane rozhraní so software) porušuje tým autorské práva alebo iné práva duševného 
vlastníctva (ďalej len "nárok"), bude si HIMSA od vás vymáhať  úhradu všetkých  nákladov za 
spôsobenú škodu vrátane nákladov na právne zastúpenie v konaní na miestne príslušnom 
súde, do ktorého právomoci vec spadá, za predpokladu, že: (i ) túto skutočnosť HIMSA 
písomne neoznámite najneskôr do piatich (5) dní od výslovného uplatnenia  nároku, (ii) 
HIMSA môže prevziať výhrady právneho konania vybavenia nároku a všetky súvisiace činnosti 
s konaním, a (iii) - na vlastné náklady poskytnete  HIMSA pomoc, informácie a spoluprácu s 
inštitúciou, ktorá bude HIMSA zastupovať podľa vlastnej voľby ak bude nutné vymôcť 
povinnosti podľa tohto ustanovenia. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené nenesie HIMSA žiadnu zodpovednosť za (i) akýkoľvek nárok za 
škody spôsobené požívaním software v kombinácii s produktmi alebo službami, ktoré nie sú 
poskytované HIMSA a (ii) zmeny software vykonané inou osobou než HIMSA. 

V prípade uplatnenia alebo pokusu o uplatnenie nároku (i) tretej strany na akúkoľvek časť 
software, ktorý si táto uplatní na miestne príslušnom súde, môže HIMSA proti tomuto nároku 
postupovať z dôvodu porušenia práv treťou osobou (ii)  používaniu alebo jeho akejkoľvek 
časti môže zabrániť svojím rozhodnutím miestne príslušný súd alebo (iii) môže HIMSA na 
základe rozhodnutia súdu na vlastné náklady (i) udeliť vám právo pokračovať v používaní 
software alebo jeho časti, alebo (ii) vymeniť alebo upraviť sofware, aby bol v stave 
spôsobilom na používanie za predpokladu, že takéto úpravy alebo výmena vám poskytnú 
rovnaký výsledok. Ak ani jedna z uvedených možností nevedie k náprave môže HIMSA, ak je 
to ekonomicky najvýhodnejšie, úplne alebo čiastočne - licenciu ukončiť s okamžitou 
platnosťou a vrátiť vám licenčný poplatok, rovnako ako licenčný poplatok za niektoré časti 
softvéru, ktoré sú nepoužiteľné. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v tomto článku vrátane 
nárokov na náhradu škody a / alebo pomerné zníženie - sa riadi obmedzením zodpovednosti 
podľa bodu 10. 

13. SÚLAD PRÁVNYCH PREDPISOV 

TÁTO LICENCIA SA RIADI, TREBA JU VYKLADAŤ LEN V SÚLADE SO ZÁKONMI DÁNSKEHO 
KRÁĽOVSTVA A NEBRAŤ DO ÚVAHY JEHO USTANOVENIA, KTORÉ MÔŽU VIESŤ K POUŽITIU 
AKÝCHKOĽVEK INÝCH ZÁKONOV AKO DÁNSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV. 



AKÝKOĽVEK SPOR ALEBO NÁROK VZNIKNUTÝ V SÚVISLOSTI S TOUTO LICENCIOU ALEBO JEJ 
PORUŠENÍM, UKONČENÍM ALEBO ZNEUŽITÍM BUDE RIEŠIŤ DÁNSKY SÚD. 

VŠETKY VZNIKNUTÉ PRÁVNE SPORY BUDE RIEŠIŤ AKO SÚD PRVÉHO STUPŇA MESTSKÝ SÚD 
V KODANI. 

BEZ OHĽADU NA VYŠŠIE UVEDENÉ MÔŽE HIMSA V PRÍPADE NEDODRŽANIA PLATBY Z VAŠEJ 
STRANY, PORUŠENIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PORUŠENIA OBCHODNÉHO 
TAJOMSTVA ALEBO PORUŠENIA LICENČNÝCH PODMIENOK ZAČAŤ KONANIE PROTI VÁM NA 
SÚDE PODĽA SVOJHO VLASTNÉHO VÝBERU. 
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	12. PRÁVA TRETÍCH STRÁN
	Ak si uplatní tretia strana nárok voči vám na akékoľvek časti software vytvoreného HIMSA (HIMSA nenesie žiadnu zodpovednosť za ktorúkoľvek čast software pochádzajúceho od tretích strán vrátane rozhraní so software) porušuje tým autorské práva alebo in...
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