
TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA (ďalej len „zmluva EULA“) je 

zmluvou medzi spoločnosťou BlackBerry Limited (ďalej len „spoločnosť BlackBerry“) a vami (buď vo 

vlastnom mene alebo v mene spoločnosti či iného subjektu ako jej splnomocneného zástupcu). 

Zmluva EULA sa vzťahuje na vaše práva používať softvér operačného systému Android, ktorý je 

vlastníctvom spoločnosti BlackBerry a/alebo jej dcérskych spoločností, alebo ak sa spoločnosť BlackBerry 

alebo jej dcérske spoločnosti výslovne považujú za poskytovateľov takéhoto softvéru, ďalej sa vzťahuje na 

vaše práva používať všetky aktualizácie a/alebo doplnky daného softvéru, ak je súčasťou zariadenia v čase 

predaja alebo ak je inak dostupný na stiahnutie (napríklad z predajne Google Play) a inštaláciu na zariadenie 

ako aplikácia (ďalej ako „softvér“), a vzťahuje sa aj na vaše práva používať všetky súvisiace služby, pokiaľ 

sa na daný softvér alebo služby nevzťahujú iné podmienky. 

Licenčná zmluva spoločnosti BlackBerry o riešení a/alebo iné podmienky, no nie zmluva EULA, sa 

vzťahujú na podnikový softvér a/alebo ponuky podnikových služieb spoločnosti BlackBerry a jej 

pridružených spoločností vrátane (okrem iného): BlackBerry Enterprise Service, Watchdox, SecuSmart, 

AtHoc, Good, Movirtu, akýkoľvek iný podnikový softvér a podnikové služby pre zariadenia, ktoré 

využívajú operačný systém Android, a akýkoľvek podnikový softvér a podnikové služby príležitosstne 

identifikované na stránke www.blackberry.com/enterprise. 

STIAHNUTÍM, INŠTALOVANÍM A/ALEBO POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU A/ALEBO SLUŽIEB 

SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY EULA. AK SPĹŇATE PODMIENKY TEJTO 

ZMLUVY EULA, MÁTE PRÁVO POUŽÍVAŤ SOFTVÉR A/ALEBO SLUŽBY. 

1. VEK PLNOLETOSTI. Ak chcete uzavrieť túto zmluvu EULA, musíte mať aspoň trinásť (13) 

rokov a musíte byť buď dospelý, emancipovaný maloletý, alebo mať súhlas rodiča alebo zákonného 

zástupcu a byť plne spôsobilý. 

2. ROZSAH LICENCIE. V súlade s podmienkami tejto zmluvy EULA a akýmikoľvek inými 

podmienkami, ktoré súvisia so softvérom alebo službami, vám spoločnosť BlackBerry poskytuje 

vlastnú, odvolateľnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na sťahovanie, inštaláciu a používanie 

softvéru a na používanie všetkých súvisiacich služieb na vaše vlastné interné alebo osobné použitie. 

Softvér je licencovaný a nepredáva sa na základe tejto zmluvy EULA. 

3. SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN. Aby ste nadobudli, používali alebo získali prístup k softvéru či 

službám (alebo ich častiam), môžeme od vás požadovať, aby ste nadobudli, sprístupnili a/alebo 

používali softvér alebo služby tretích strán. Musíte zaručiť, že máte povolenie na získanie, 

používanie a prístup k softvéru tretích strán, a že dodržiavate všetky pravidlá používania, ktorými 

sa riadi digitálny obchod tretej strany, od ktorej získate daný softvér alebo služby tretích strán. 

Softvér môže zahŕňať aj programy tretích strán, ktoré licencuje spoločnosť BlackBerry na základe 

tejto zmluvy EULA, nie tretia strana. Poznámky (ak sú uvedené) k softvéru alebo programom tretej 

strany sú zahrnuté len na informatívne účely. 

4. POPLATKY A ODBER SLUŽIEB. Softvér a/alebo služby (alebo ich časti) môžu byť 

spoplatnené. Vaša licencia na sťahovanie, inštalovanie a používanie softvéru a služieb je 

podmienená úhrade príslušných licenčných poplatkov. Ak nadobúdate softvér a služby (alebo ich 

časť) na základe odberu služieb alebo ako súčasť bezplatnej skúšobnej verzie, vyššie uvedená 

licencia sa vzťahuje len na časové obdobie, za ktoré je požadovaný odber služieb uhradený, alebo 

len na skúšobné obdobie. 

5. REKLAMA. Softvér môže obsahovať reklamy tretích strán, pokiaľ neodoberáte softvér alebo 

služby, ktoré výslovne vylučujú reklamy tretích strán.  

6. OBMEDZENIE POUŽÍVANIA. Okrem prípadov povolených v časti 2 (Rozsah licencie) 

nesmiete: (i) sťahovať, inštalovať ani používať softvér či využívať služby, (ii) kopírovať, 

upravovať, prenášať, prispôsobovať, meniť ani vytvárať odvodené diela na základe softvéru alebo 

služby, a to v celom rozsahu ani sčasti, (iii) prenajímať, ďalej licencovať, predávať ani nijak 



prenášať softvér či služby tretím stranám, (iv) riešiť žiadne technické obmedzenia vrátane všetkých 

opatrení proti pirátstvu v softvéri či službách, ani 

(v) spätne dešifrovať, dekompilovať, rozoberať, ladiť, pripájať, falšovať, ani pirátsky kopírovať 

žiadny softvér či služby, okrem prípadov, keď je neprípustné, aby spoločnosť BlackBerry 

zakazovala takéto činnosti na základe platných zákonov napriek príslušnému obmedzeniu. 

7. AKTUALIZÁCIE. Spoločnosť BlackBerry môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť dostupnosť 

akéhokoľvek softvéru alebo služieb s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho. Softvér ani 

služby nesmiete využívať spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť, alebo ktorý by mohol narušiť 

ich používanie ďalšími osobami. Softvér ani služby nesmiete nijak používať pri pokuse o získanie 

neoprávneného prístupu k akejkoľvek službe, údajom, účtu alebo sieti. 

8. PODPORA. Spoločnosť BlackBerry zabezpečí zákazníkom odoberajúcim sotfvér alebo služby 

bezplatnú podporu prostredníctvom webových formulárov, a to počas trvania odberu služieb. 

9. ZRUŠENIE SLUŽIEB. Kedykoľvek môžete prestať využívať softvér a služby a zrušiť ich odber. 

Nemusíte o tom informovať spoločnosť BlackBerry. Vaša licencia na základe tejto zmluvy EULA 

automaticky vyprší: (a) na konci skúšobného obdobia, ktoré neobnovíme ani nenahradíme 

alternatívnou ponukou, (b) keď prestanete hradiť príslušné poplatky alebo keď porušíte túto zmluvu 

EULA, (c) keď spoločnosť BlackBerry ukončí všeobecnú prístupnosť softvéru alebo služby, alebo 

(d) keď vám zašleme oznámenie o danom ukončení. Po vypršaní licencie zaniknú všetky práva, 

ktoré ste získali na základe tejto licencie, ďalej musíte vymazať alebo odstrániť softvér zo všetkých 

produktov, ktoré vlastníte a riadite, a musíte okamžite prestať používať softvér a všetky služby. 

10. ÚPLNÉ ZNENIE ZMLUVY. Táto zmluva EULA a podmienky používania doplnkov, aktualizácií 

a služieb, ktoré používate, predstavujú celú dohodu o softvéri a službách. 

11. ROZHODNÉ PRÁVO. Táto zmluva EULA sa riadi a vykladá podľa zákonov provincie Ontário, 

Kanada, s výnimkou všetkých právnych predpisov upravujúcich kolízne normy. Súdy v Toronte, 

Ontário, Kanada majú nevýlučnú právomoc. Ak súdy vo vašej krajine neuznávajú zákony provincie 

Ontário, Kanada, potom sa táto zmluva EULA bude riadiť miestnymi zákonmi a bude sa vykladať 

podľa nich. 

12. PRÁVNY ÚČINOK. Táto zmluva EULA opisuje určité zákonné práva. Podľa zákonov vašej 

krajiny môžete mať iné práva. Môžete mať aj práva vzhľadom na stranu, od ktorej ste získali softvér 

tretej strany. Táto zmluva EULA nemení vaše práva podľa zákonov vašej krajiny, ak to zákony 

vašej krajiny nedovoľujú. 

13. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY. SOFTVÉR A SLUŽBY SÚ LICENCOVANÉ „AKO SÚ“ A 

SLÚŽIA LEN NA ZÍSKANIE PRÍSTUPU A POUŽÍVANIE V SÚLADE S 

DOKUMENTÁCIOU OD SPOLOČNOSTI BLACKBERRY. RIZIKO SPOJENÉ S 

POUŽÍVANÍM ZNÁŠATE VY. SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ 

ZÁRUKY ANI PODMIENKY. PODĽA VAŠICH MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV 

MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA SPOTREBITEĽA ALEBO ZÁKONNÉ ZÁRUKY, 

KTORÉ TÁTO ZMLUVA EULA NEMÔŽE ZMENIŤ. V ROZSAHU POVOLENOM 

MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ BLACKBERRY VYLUČUJE 

PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA 

KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. 

14. AUSTRÁLIA. PODĽA AUSTRÁLSKYCH ZÁKONOV O PRÁVACH SPOTREBITEĽA 

MÁTE ZÁKONOM DANÉ ZÁRUKY A NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH NIE JE 

URČENÉ NA OVPLYVNENIE TÝCHTO PRÁV. ZÁSTUPCU SPOLOČNOSTI 

BLACKBERRY MÔŽETE KONTAKTOVAŤ NA ČÍSLE 1 800 039 536. 

15. OBMEDZENIA A VÝNIMKY. OD SPOLOČNOSTI BLACKBERRY MÔŽETE ZÍSKAŤ 

KOMPENZÁCIU LEN ZA PRIAME ŠKODY DO VÝŠKY SUMY, KTORÚ STE 



SPOLOČNOSTI BLACKBERRY ZAPLATILI ZA SOFTVÉR ALEBO SLUŽBY ZA 

POSLEDNÉ TRI MESIACE PRED UDALOSŤOU, KTORÁ JE PRÍČINOU VAŠEJ 

REKLAMÁCIE. NEMÔŽETE ZÍSKAŤ KOMPENZÁCIU ZA INÉ ŠKODY VRÁTANE 

NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, STRATY ZISKOV, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO 

NÁHODNÝCH ŠKÔD. 

16. UPLATŇOVANIE OBMEDZENÍ. Toto obmedzenie sa vzťahuje: (A) na všetko, čo súvisí so 

softvérom a službami, a (B) platí, aj keď spoločnosť BlackBerry vedela alebo mala vedieť o 

možnosti vzniku škôd. Vyššie spomenuté obmedzenie alebo výnimka sa nevzťahujú na: (I) vás v 

rozsahu, v akom vaša krajina neumožňuje spoločnosti BlackBerry vylúčiť ani obmedziť vlastnú 

zodpovednosť, pričom v takom prípade bude zodpovednosť spoločnosti BlackBerry obmedzená a 

vylúčená v rozsahu povolenom zákonmi vašej krajiny, a (II) vo vzťahu k akémukoľvek obsahu 

tretej strany (vrátane kódu), internetových stránok tretích strán, softvéru a údajom tretích strán, 

pričom v takomto prípade sa zodpovednosť spoločnosti BlackBerry vylúči v celom rozsahu. 

17. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM 

OSOBNÝCH ÚDAJOV. Spoločnosť BlackBerry sa zaväzuje zachovávať súkromie a bezpečnosť 

vašich osobných údajov. Používanie softvéru a služieb spoločnosti BlackBerry môže mať za 

následok spracovanie vašich osobných údajov. Spracovanie vašich osobných údajov zahŕňa 

zhromažďovanie, používanie, spracovanie, prenos, ukladanie alebo zverejňovanie vašich osobných 

údajov. S osobnými údajmi spracovávanými spoločnosťou BlackBerry, pridruženými 

spoločnosťami spoločnosti BlackBerry a jej poskytovateľmi služieb sa bude zaobchádzať v súlade 

so zásadami spoločnosti BlackBerry o ochrane osobných údajov (ktoré sú v tejto zmluve EULA 

zahrnuté odkazom a ktoré si môžete prečítať na stránke www.blackberry.com/legal). 


