Licenční ujednání Trovarit AG pro zájemce o software (zákazníky) pro užívání IT-Matchmaker v
rámci licence IT-Matchmaker light,
Cáchy, 1. března 2010
§ 1 Předmět
1.1 Společnost Trovarit AG, vedená v obchodním registru v Cáchách, v Německu, provozuje
internetovou platformu IT-Matchmaker® pro evaluaci, výběr a výběrová řízení v oblasti
podnikového softwaru. IT-Matchmaker® podporuje společnosti hledající softwarová řešení při
definici požadavků, analýze IT a s IT spojených služeb, stejně jako při zpracování IT výběrových
řízení a projektů. IT-Matchmaker® zároveň podporuje poskytovatele IT řešení při získávání
zákaznických kontaktů, při efektivním zpracování výběrových řízení, stejně jako při řízení
implementačních projektů. Pro použití "IT-Matchmaker" zájemcem o IT řešení, příp. služeb, platí v
rámci licence IT-Matchmaker light následující podmínky užití, které definují smluvní vztah mezi
uživatelem IT-Matchmaker® a společností Trovarit. Registrací na "IT-Matchmaker" jsou tyto
podmínky akceptovány.
1.2 Roman Slanina, podnikající s IČO 04000129, je obchodní zástupce společnosti Trovarit AG pro
IT-Matchmaker v České republice a na Slovensku. Je oprávněn pod svým jménem prodávat a
fakturovat příslušné licence. Pokud příjemce získá licenci pro IT-Matchmaker od Romana Slaniny,
jsou následující licenční ujednání platná beze změny.
1.3 Trovarit rozlišuje následující druhy uživatelů IT-Matchmaker: jako „zákazník (zájemce)“ jsou
označeny společnosti, které hledají IT, nebo IT blízké řešení nebo služby, s cílem tyto v budoucnu
využívat pro svou činnost. „Poskytovatelé“ jsou producenti IT-řešení, stejně jako jejich obchodní
partneři (včetně „Value Added Reseller“, „Independent Software Vendor“, „Systémových
integrátorů“ atd.) a jiní poskytovatelé IT služeb. Společnosti a jednotlivci, kteří pracují pro
„zákazníka“ při výběru IT řešení nebo služeb a přitom nejsou současně „poskytovatelem“
takového řešení, jsou označováni jako „poradci“.
1.4 Zákazníci mohou na základě svých individuálních požadavků pomocí "IT-Matchmaker light"
analyzovat a kvalifikovat vhodná IT řešení a služby, stejně jako dokumentovat výsledky analýzy ve
formě takzvaného „Top20-Reportu“. Pro tento účel jsou k dispozici nejrůznější možnosti
vyhledávání, které zohledňují mimo jiné technické a funkční požadavky zákazníka na IT řešení,
stejně jako reference poskytovatelů.
§ 2 Registrace/aktivace zákaznické licence
2.1 Uživatel se musí před využíváním IT-Matchmaker registrovat.
2.2 Uživatel zodpovídá za pravdivost a kompletnost údajů uvedených při registraci. Uživatel je
povinen bezodkladně oznámit jakoukoliv změnu uživatelských dat společnosti Trovarit AG.
Uživatel nesmí používat pseudonymy, nebo jiná zástupná jména.

2.3 Dokončením registrace předává uživatel smluvu o užívání IT-Matchmaker za následně popsaných
podmínek k potvrzení. Trovarit potvrzuje tuto smlouvu aktivací uživatele pro IT-Matchmaker. Touto
akceptací vstupuje smlouva mezi uživatelem a společností Trovarit v platnost.
2.4 Registrace na IT-Matchmaker, stejně jako aktivace zákaznického účtu jsou bezplatné.
Předpokladem pro aktivaci je kompletní zadání oficiální firemní adresy, stejně jako dalších
povinných údajů vyžadovaných v registračním formuláři. Uživatel smí využívat “IT-Matchmaker“
po dobu tří(3,0) měsíců od data registrace. V případě nekompletnosti nebo nepravdivosti údajů
zadaných při registraci, nebo v případě pochyb o způsobu využívání "IT-Matchmaker," si
společnost Trovarit vyhrazuje právo odmítnout aktivaci uživatelského účtu, stejně jako právo
kdykoliv zablokovat dříve aktivovaný účet.
2.5 “IT-Matchmaker“ smějí používat je „zájemci (zákazníci)“, tedy fyzické nebo právnické osoby, které
hledají softwarová řešení pro budoucí využití při své podnikatelské činnosti. „Poradcům“ dle 1.3 je
využití „IT-Matchmaker“ povoleno jen v případě, že pracují na zakázku „zájemce (zákazníka)“ a
tuto skutečnost uvedou na IT-Matchmaker. Soukromé osoby a poskytovatelé IT služeb a řešení
využívat IT- Matchmaker v roli „zájemce (zákazníka)“ nesmí.

§ 3 Licenční ujednání a povinnosti zákazníka
3.1 Zákazník má možnost s licencí "IT-Matchmaker light," pomocí zadaných kritérií, definovat
požadavky na softwarové řešení, vyhodnotit vhodnost na IT-Matchmakeru uvedených IT řešení a
poskytovatelů pro své záměry, shlédnout dodatečné informace a reference, stejně jako vytvořit
seznam upřednostňovaných řešení („seznam oblíbených“). Jakmile vytvoří seznam oblíbených,
může si během doby trvání licence vyžádat jeden (1) report, na kterém budou pro každé řešení,
příp. poskytovatele ze seznamu oblíbených uvedeny výsledky rešerše včetně dostupných
informací o poskytovateli, produktu a referencích („Top20 Report“). Pro tento report může být
vybráno maximálně 20 řešení. Společnost Trovarit dodá tento „Top20-Report“ v elektronické
podobě během dvou pracovních dní od objednání.
3.2 Data, obsahy, katalogy kritérií a výsledky analýz na IT-Matchmaker podléhají ochraně autorských
práv. Jejich použití, rozmnožování nebo předávání je povoleno výlučně pro interní potřeby
společnosti zájemce v rámci prováděného výběrového projektu, pro který bylo schváleno využití
IT-Matchmaker. Zájemci je především zapovězeno obsahy, katalogy, data a výsledky analýz
jakkoliv zveřejňovat nebo předávat třetím stranám. Právo využívat IT-Matchmaker je určeno
platnou licencí pro „IT-Matchmaker“ a zaniká vypršením nebo odebráním licence. Výjimkou
z časově omezeného využívání je „Top20-Report“. Tento report je možné využívat po
neomezenou dobu, ale výlučně pro interní potřebu společnosti zákazníka. V případě zneužití si
společnost Trovarit vyhrazuje nárok na odškodnění.
3.3 Pokud společnost Trovarit AG aktivuje registrovanému uživateli přístup k IT-Matchmaker, je jí
dovoleno data uživatele, uvedená v rámci registračního formuláře, stejně jako ve vyhledávacím
profil během rešerše, předat až patnácti (15) poskytovatelům IT řešení nebo služeb, kteří
odpovídají vyhledávacímu profilu zájemce. V případě, že zájemce neudělí souhlas s předáním dat
poskytovatelům, zaváže se na místo toho k platbě licenčního poplatku za využívání IT-

Matchmaker. Výše tohoto poplatku je určena aktuálním ceníkem pro zájemce, který je k zobrazení
na www.it-matchmaker.cz.
3.4 Pokud společnost Trovarit AG aktivuje registrovanému uživateli přístup k IT-Matchmaker, je jí
dovoleno doplnit data uvedená v registračním formuláři nebo ve vyhledávacím profilu, pokud je to
nutné pro účelné využití a provoz IT-Matchmaker.
§ 4 Služby Trovarit AG/Omezené ručení
4.1 Společnost Trovarit AG prostřednictvím „IT-Matchmaker“ poskytuje uživatelům internetu platformu
pro evaluaci softwarových řešení a jejich poskytovatelů. Trovarit AG není zúčastněn na smlouvách
uzavřených mezi poskytovatelem a zákazníkem. Smluvní vztah existuje v tomto smyslu výlučně
mezi poskytovatelem a zákazníkem. V důsledku toho nepřebírá společnost Trovarit žádnou
odpovědnost nebo záruku za pravdivost a kompletnost dat poskytovatelů, jako jsou popis,
vlastnosti, ceny a dostupnost skrze „IT-Matchmaker“ nabízených softwarových řešení a služeb.
4.2 Společnost Trovarit AG nijak neručí za to, že portál „IT-Matchmaker“ bude k dispozici bez výpadků
nebo chyb, stejně jako neručí za případné technické chyby nebo výpadky v důsledku přetížení.
Společnost Trovarit AG si vyhrazuje právo změnit obsah a rozsah „IT-Matchmaker“, především
také systémové předpoklady, doby přístupu nebo uživatelská práva. Společnost Trovarit bude o
takových opatřeních odpovídajícím způsobem informovat.

§ 5 Ochrana a bezpečnost data
5.1 Předání dat zákazníka prostřednictvím internetu probíhá na vlastní riziko. Společnost Trovarit
využívá data uvedená zákazníkem výlučně v souladu s následujícím vyrozuměním o ochraně dat,
stejně jako pro zamýšlené provedení Matchingu v rámci licence "IT-Matchmaker light".
5.2 Vyrozumění o ochraně dat: Zájemce(zákazník) odsouhlasením těchto všeobecných obchodních
podmínek prohlašuje, že souhlasí s tím, že data, která zadal v rámci registračního formuláře,
stejně jako v rámci vyhledávacího profilu na „IT-Matchmaker“, může společnost Trovarit AG,
v souladu s §3.3 těchto všeobecných podmínek, předat pro účely přímého marketingu až patnácti
(15) IT poskytovatelům, kteří odpovídají vyhledávacímu profilu zájemce. Mimo to souhlasí
zájemce s tím, že společnost Trovarit bude uchovávat data, která zadal v rámci registračního
formuláře, stejně jako v rámci vyhledávacího profilu na „IT-Matchmaker“, a může je předat
společnostem propojeným s Trovarit AG za účelem přímého marketingu a průzkumu trhu.
Zákazník může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využitím jeho dat pro účely přímého marketingu,
stejně jako jeho souhlas s předáváním těchto dat společnostem spojeným s Trovarit AG, a to
písemně zasláním e-mailu na adresu: support@it-matchmaker.cz.
5.3 Je povinností zákazníka zajistit bezpečnost poskytnutých dat. Jakákoliv odpovědnost společnosti
Trovarit AG v souvislosti se ztrátou nebo smazáním dat je vyloučena do té míry, kdy byla
bezpečnost dat odpovídajícími prostředky zajištěna zákazníkem.

§ 6 Odpovědnost/Osvobození
Smluvní či mimosmluvní odpovědnost společnosti Trovarit AG za vzniklé škody vzniká v pouze
v případě záměrných pochybení nebo při významném porušení povinnosti. Za poškození na zdraví
nebo životě osob odpovídá společnost Trovarit také pouze v případě porušení povinnosti

§ 7 Závěrečná ujednání
7.1 Pro tuto smlouvu, její plnění a z ní plynoucí nároky platí výlučně německé právo.
7.2 Místo plnění je sídlo společnosti Trovarit AG, spadá do jurisdikce soudu v Cáchách v Německu.
7.3 Platnost ujednání v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek je možné ukončit výlučně
formou písemné dohody se společností Trovarit AG. Pokud jsou jednotlivá ujednání těchto
všeobecných obchodních podmínek neúčinná, nebo by měla být neúčinná, není tím dotčena
účinnost ostatních ujednání.
Cáchy, 1. března 2010
Představenstvo Trovarit AG

