Licenční ujednání pro koncové uživatele aplikace WSPK Smartbanking
Dříve, než začnete používat aplikaci WSPK Smartbanking (dále jen „Smartbanking“) přečtěte si toto
licenční ujednání (dále jen „Licence“).
Co je potřeba pro využívání aplikace Smartbanking?
Pro úplné využívání aplikace Smartbanking je nutné mít aktivovanou službu „s Internetbanking“ a
zaregistrované telefonní číslo pro zasílání autorizačních zpráv z internetového bankovnictví Waldviertler
Sparkasse Bank AG, přístup k síti internet (WiFi nebo datové služby) a autorizační heslo.
Pro koho je aplikace Smartbanking určena?
Aplikace je určena především pro klienty Waldviertler Sparkasse Bank AG se sídlem Sparkassenplatz 3,
Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der
Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím svého odštěpného závodu
umístěného v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2482. Aplikaci mohou používat i neklienti Waldviertler
Sparkasse Bank AG.
Podmínky poskytnutí Licence
 Aktivací aplikace souhlasíte s Produktovými obchodními podmínkami internetového
bankovnictví, platnými v době aktivace aplikace, a zavazujete se, že budete dodržovat Obecná
pravidla bezpečnosti uvedená na stránkách www.wspk.cz.


Používáním aplikace Smartbanking vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním podmínek této
Licence.



Licence se uděluje
- bez časového omezení
- bez lokálního omezení
- bezúplatně

Práva a povinnosti koncového uživatele
Aplikaci je možno používat pouze prostřednictvím funkcí určených pro koncového uživatele v souladu s
platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem
a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podmínkami stanovenými v této Licenci. Koncový
uživatel se zavazuje aplikaci nepoužívat jiným způsobem, než je výslovně uvedeno a dovoleno v této
Licenci. Bere na vědomí, že udělením Licence na něj nepřechází žádné majetkové právo k Aplikaci, ale
jen užívací právo za podmínek uvedených v této Licenci.


Koncový uživatel je oprávněn používat aplikaci jen pro své osobní nekomerční využití.



Koncový uživatel není oprávněn prodávat, převádět, pronajímat, půjčovat, poskytovat,
distribuovat, šířit a dále jiným způsobem přenášet práva vyplývající z této Licence nebo
prostřednictvím ní poskytovat další služby.



Koncový uživatel nemá právo na zhotovení kopie nebo více kopií Aplikace, prodávat, přiřazovat,
přenášet, distribuovat nebo odesílat Aplikaci nebo jakékoliv informace s ní související třetí
straně.



Tato licence se poskytuje na dobu neurčitou a podle práva České republiky. Waldviertler
Sparkasse Bank AG může poskytování Licence ukončit kdykoliv bez předchozího upozornění. Při
porušení podmínky této Licence, je Waldviertler Sparkasse Bank AG oprávněna licenci pro
používání Aplikace ukončit.

