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Software (poskytovaný i jako služba)  BLUEJET web CRM je autorským dílem ve 

smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a 

používá ochranu dle tohoto zákona. 

 

Poskytovatelem je rozuměno autor produktu, tedy společnost COMPEKON s.r.o. IČ: 47153075 

Nabyvatelem je rozuměno ten kdo produkt řádně využívá na základě platné smlouvy (SLA) či 

objednávky potvrzené poskytovatelem. 

Základní definice licenčních podmínek BLUEJET web CRM: 

1. Uživatel je fyzická osoba (zpravidla zaměstnanec společnosti či zaměstnanec 

smluvního partnera), které nabyvatel umožní se systémem pracovat. 

2. Licence BLUEJET web CRM se rozdělují na „aktivní“ a „neaktivní“ 

3. Licence není možné dále půjčovat pronajmout či převést. 

4. Každá licence je určena pouze pro jednoho (1) uživatele („login“ = jméno + heslo) 

5. Nabyvatel se zavazuje, že nebude využívat větší množství aktivních licencí než je 

stanovenou smlouvou (bod. 6.1.1, 7.4, 7.5) či objednávkou 

6. Nabyvatel se zavazuje, že jednu (1) aktivní licenci (login) bude využívat pouze 

jeden (1) uživatel. 

7. Počet neaktivních licencí není nijak omezen, ale tato licence nemá žádný přístup 

k BLUEJET. (Pokud zaměstnanec například firmu opustí, jeho licence se přepne do stavu 

neaktivní, přestože jeho data v systému zůstávají a je možné využít novou aktivní 

licenci vytvořenou pro jeho nástupce). 

8. Správa uživatelů a rolí (hierarchie privilegií) je v kompetenci (i na zodpovědnost) 

nabyvatele - přesně uživatele vybraného nabyvatelem s právy administrátora. 

9. Nabyvatel se zavazuje, že poučí uživatele o důležitosti střežit login - tedy 

nesdělovat své přístupové údaje jiným osobám (ať již vědomě či z nedbalosti). Jakékoli 

selhání z tohoto plynoucí je na zodpovědnost nabyvatele. 

10. Nabyvatel je povinen zajistit, že uživatelé budou mít dostatečně silné heslo 

(kombinace znaků a čísel, kombinace velkých a malých písmen). Jakékoli selhání 

z tohoto plynoucí je na zodpovědnost nabyvatele. 

11. Nabyvatel se zavazuje, že každý uživatel BLUEJET bude využívat systém 

doporučeným způsobem, nebude se dopouštět sabotáží (cílených útoků na stabilitu 

systému), nebude zasahovat do zdrojových kódů či pokročilých nastavení systému a 

jakýkoli problém bude hlásit prostřednictvím známé „hot-line“ (telefonicky či e-mailem). 

 

Změna licenčních podmínek vyhrazena. 
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