Slovenské MDT Online
Všeobecné podmienky použitia
1 Definície
1.1 Vydavateľ a Spoluvydavateľ: The Universal Decimal Classification Consortium (UDCC), Holandsko a
Slovenská národná knižnica, Slovenská republika
1.2 Predplatiteľ/ Registrovaný užívateľ: Predplatiteľ/užívateľ služby Slovenské MDT Online
1.3 Služba: MDT Online, produkt umožňujúci prístup k úplným a najaktuálnejším tabuľkám Medzinárodného
desatinného triedenia (MDT) cez World Wide Web. Služba taktiež zahrňuje určité doplnkové funkcie zahrňujúce,
ale neobmedzujúce sa iba na už uvedené funkcie, aktualizácie softvéru a nové súbory dát, ktoré môžu byť
pripojené k MDT ONLINE počas predplateného obdobia.
1.4 Jazyk: Jazykom webového rozhrania MDT ONLINE a tabuliek MDT je slovenčina. V Slovenskom MDT Online
je vždy, keď nie je k dispozícií slovenský preklad, obsah tabuliek MDT poskytovaný v angličtine.
1.5 Server: Server Vydavateľa alebo tretej strany určený Vydavateľom, na ktorom je Služba nainštalovaná a
prístupná.
1.6 Predplatné/Registrácia: Prístup Predplatiteľa/Registrovaného užívateľa k Službe na dvanásť mesačné
obdobie začínajúce dátumom, kedy Predplatiteľ/Registrovaný užívateľ obdrží od Vydavateľa užívateľské meno
a heslo alebo prístup cez IP adresu. Toto obdobie je možné predĺžiť.
1.7 Autorizovaný užívateľ: Užívatelia, ktorí majú povolený prístup k Službe na základe Predplatného/Registrácie v
rámci obmedzení daných druhom predplatného/registrácie.
1.8 Predplatné/registrácia pre jedného užívateľa: Predplatné umožňujúce prístup k Službe pre jednotlivca.
Prístup je umožnený pomocou užívateľského mena a hesla z akéhokoľvek miesta, kde má užívateľ prístup k
sieti.

2 Práva a povinnosti užívateľov
2.1 Vydavateľ a spoluvydavateľ zaručuje Predplatiteľovi pre jeho Autorizovaných užívateľov a Registrovaných
užívateľov neexkluzívne a neprenosné právo prístupu k Službe cez Server, v zmysle týchto Všeobecných
podmienok použitia slovenskej verzie MDT Online. Prístupové práva pozostávajú z práva
Autorizovaných/Registrovaných užívateľov prezerať, vyhľadávať, zobrazovať a používať ďalšie funkcie Služby.
Prístupové práva nezahŕňajú právo predávať celý obsah alebo časť obsahu Služby tretím stranám mimo
prípady konkrétne určenými týmito Všeobecnými podmienkami použitia slovenskej verzie MDT Online.
2.2. Predplatné/registrácia pre jedného užívateľa môže byť v určitom čase použité iba jednou osobou bez ohľadu na
jej identitu. Súbežným užívateľom predplatné poskytuje prístupové právo k Službe a povoľuje v určitom čase
použitie danému počtu užívateľov bez ohľadu na ich identitu.
2.3 Predplatitelia/Registrovaní užívatelia a Autorizovaní užívatelia nezískavajú žiadne vlastnícke práva k dátam
alebo ich častiam poskytnutým na základe Predplatného; k proprietárnemu softvéru tvoriacemu základ Služby;
alebo k dokumentácií poskytnutej k prístupu k Službe.
2.4 Predplatitelia/Registrovaní užívatelia a Autorizovaní užívatelia nesmú:
a) Umožniť prístup k Službe osobám, ktoré nie sú Predplatitelia/Registrovaní užívatelia a Autorizovaní užívatelia;
b) Využiť akýkoľvek mechanizmus, ktorý by umožnil, aby počet užívateľov súbežne používajúcich Službu v rámci
Predplatného prekročil počet platených súbežných prihlásení;
c) Vytvárať lokálne elektronické kópie celého obsahu Služby alebo jeho časti nad rámec nutný pre normálne
použitie Služby;
d) Používať celý obsah Služby alebo jeho časti na komerčné účely;
e) Rozširovať celý obsah Služby alebo jeho časti medzi iné subjekty než Predplatiteľov/Registrovaných užívateľov
a Autorizovaných užívateľov ;
f) Akýmkoľvek spôsobom upravovať, robiť spätnú analýzu alebo vytvárať odvodené diela zo Služby;
g) Vykonávať činnosť, ktorá by mohla zaťažiť Server, ako napr. počítačové programy pre automatické sťahovanie
obsahu všeobecne známe ako internetové roboty.
2.5 Predplatiteľ zodpovedá za:
a) Vydávanie hesiel a užívateľských mien iba Autorizovaným užívateľom;
b Oboznámenie Autorizovaných užívateľov s týmito Všeobecnými podmienkami použitia slovenskej verzie MDT
Online a uskutočnenie opatrení na ochranu Služby pred neautorizovaným použitím;
c) Zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti Služby pre osoby používajúce užívateľské mená a heslá Predplatiteľa;
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d) Upozornenie Vydavateľa na akékoľvek neautorizované použitie Služby alebo iné porušenie týchto Všeobecných
podmienok použitia slovenskej verzie MDT Online alebo na stratu či ukradnutie užívateľských mien a hesiel;
e) Upozornenie Vydavateľa na nezrovnalosti a na akékoľvek chyby alebo nepresnosti obsahu Služby, ktoré
Predplatiteľ zistí.

3 Obdobie a ukončenie
3.1 Predplatné/registrácia je ročné, začína plynúť v deň obdržania prístupu Predplatiteľa k Službe od Vydavateľa a
končí jeden rok po tomto dátume.
3.2 Dva mesiace pred koncom obdobia Služby bude Predplatiteľ 3 krát upozornený e-mailom na dátum ukončenia
Služby. Pokiaľ nebude Predplatné/Registrácia obnovené, bude Služba ukončená na konci predplateného
obdobia. Pokiaľ bude obnovená behom šesťdesiatich (60) dní od jeho ukončenia, Predplatné bude reaktivované
podľa týchto Všeobecných podmienok použitia slovenskej verzie MDT Online.
3.3 Predplatné môže byť ukončené Vydavateľom pokiaľ sa Predplatiteľ dopustí porušenia týchto Všeobecných
podmienok použitia slovenskej verzie MDT Online.

4 Záruky a Zodpovednosť
4.1 Hoci sa Vydavateľ a Spoluvydavateľ snažili minimalizovať nepresnosti a chyby v poskytovaných dátach a
službách, dáta a služby sú poskytované “tak ako sú” bez záruk akéhokoľvek druhu, či už vyjadrených alebo
implicitných, zahrňujúcich, ale neobmedzujúcich sa na použiteľnosť referenčných materiálov pre daný účel.
4.2 Predplatiteľ/Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že internet je nezabezpečené, nestále, neregulované a
nespoľahlivé prostredie a že schopnosť Vydavateľa poskytovať a Predplatiteľa/Registrovaného užívateľa užívať
Službu môže byť závislá na tretích stranách (zariadenie, software, systémy, dáta a služby poskytované rôznymi
telekomunikačnými sieťami atď.)
4.3 Vydavateľ a Spoluvydavateľ nebudú v žiadnom prípade zodpovední Predplatiteľovi alebo akejkoľvek tretej
strane za akékoľvek škody vrátane finančných strát nebo iných incidentov či následných škôd vzniknutých z
okolností mimo ich primeranú kontrolu alebo z nemožnosti používania Služby.
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