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SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO NÁSTROJE NORTONLIFELOCK 

 

STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI 
PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NORTONLIFELOCK (JAK JE DEFINOVÁNO) VÁM („VY“, RESP. V DRUHÉ 
OSOBĚ) POVOLUJE POUŽÍVAT SOFTWARE POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE PŘIJÍMÁTE VŠECHNY PODMÍNKY 
OBSAŽENÉ V TÉTO SMLOUVĚ O POUŽÍVÁNÍ („SMLOUVA“).  NORTONLIFELOCK ZNAMENÁ 
NORTONLIFELOCK INC., POKUD SE NACHÁZÍTE NA AMERICKÉM KONTINENTU, NEBO NORTONLIFELOCK 
IRELAND LIMITED, POKUD SE NACHÁZÍTE V EVROPĚ, NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ, V AFRICE, ASII 
A TICHOMOŘÍ NEBO AUSTRÁLII („NORTONLIFELOCK“, „MY“, RESP. V PRVNÍ OSOBĚ). JESTLIŽE S TĚMITO 
PRAVIDLY A PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPOSKYTNEME VÁM POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ SOFTWARU, 
TAKŽE NEBUDETE OPRÁVNĚNI SOFTWARE STAHOVAT, INSTALOVAT ANI POUŽÍVAT.  

 
1. Použití softwaru.   Software, který je součástí této smlouvy („software“) je naším majetkem nebo majetkem 
našich poskytovatelů licencí a je chráněn autorskými právy. Po přijetí těchto pravidel a podmínek si můžete software 
stáhnout a používat jej v počítači PC, počítači Mac, mobilním telefonu nebo mobilním zařízení („zařízení“), a to 
v období od data instalace softwaru, nebo do okamžiku automatické deaktivace softwaru a pozbytí jeho funkčnosti.  
Nesmíte (i) poskytnout dílčí licenci, pronajímat ani prodávat žádnou část softwaru ani jej poskytovat, nabízet nebo 
zpřístupňovat třetí straně; (ii) provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu, úpravy 
a překlad či jakékoli pokusy o zjištění jeho zdrojového kódu nebo ze softwaru vytvářet odvozená díla; (iii) používat 
software způsobem, ke kterému tato smlouva neopravňuje.  Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, si 
ponecháváme my nebo naši poskytovatelé licencí. Tato smlouva se vztahuje na všechna vydání, opravy nebo 
vylepšení softwaru, jež vám můžeme poskytnout. 

Je povoleno: 

A. Používat jednu kopii softwaru na jednom zařízení. Pokud je v dokumentaci nebo v příslušné dokumentaci transakce 
od autorizovaného distributora nebo prodejce, od kterého jste software získali, uveden větší počet kopií nebo zařízení, 
můžete software používat v souladu s těmito specifikacemi. 

B. Vytvořit jednu kopii softwaru pro účely zálohování nebo archivace nebo zkopírovat software 
na pevný disk zařízení a uschovat originál pro účely zálohování nebo archivace. 
 
Software může obsahovat funkce a vlastnosti od třetích stran nebo může přistupovat k obsahu na webových 
stránkách třetích stran. Na takové funkce, prvky a obsah se mohou vztahovat podmínky používání služeb a zásady 
ochrany osobních údajů třetích stran. 
 
2. Funkce softwaru a aktualizace obsahu; ukončení aktualizací obsahu nebo funkce softwaru. 
 
A. Za účelem optimalizace softwaru a získání nejaktuálnější verze softwaru souhlasíte s tím, že software může 
stáhnout a nainstalovat nové aktualizace a verze softwaru tak, jak je dle svého vlastního uvážení zpřístupníme. 
Souhlasíte s přijetím těchto nových aktualizací a dovolujete nám dodávat tyto nové aktualizace a verze do vašeho 
zařízení. Kromě toho můžeme pozměnit pravidla a podmínky, které se vztahují na používání softwaru, tak, aby 
odpovídaly těmto aktualizacím. Pokud budete software po oznámení těchto pravidel a podmínek nadále používat, 
předpokládá se, že jste tyto upravená pravidla a podmínky přijali.  Pokud s těmito aktualizovanými podmínkami 
nesouhlasíte, je nutné software přestat používat a odstranit všechny kopie softwaru ze zařízení. 

B. Obsah některých softwarových produktů je v určitých intervalech aktualizován, například včetně následujícího 
softwaru: antivirový software a software na ochranu před crimewarem používá aktualizované definice virů, software 
na ochranu před spywarem používá aktualizované definice spywaru, software na ochranu před nevyžádanou poštou 
používá aktualizovaná pravidla ochrany před nevyžádanou poštou, software pro filtrování obsahu a ochranu proti 
phishingu používá aktualizované seznamy adres URL, některý software brány firewall používá aktualizovaná pravidla 
brány firewall, produkty pro vyhodnocování zranitelnosti používají aktualizovaná data o zranitelných místech 
a software pro ověření webových stránek používá aktualizované seznamy ověřených webových stránek; souhrnně se 
tyto aktualizace nazývají aktualizace obsahu.  

C. Můžeme na základě našeho rozhodnutí po předchozím upozornění nebo bez předchozího upozornění ukončit 
poskytování aktualizací obsahu nebo ukončit funkci softwaru. Můžeme kdykoli přidat, změnit nebo odebrat funkce 
softwaru, a to jak po předchozím upozornění, tak i bez předchozího upozornění. 

3. Instalace, aktivace, účet Norton. 

A. V průběhu instalace může software odinstalovat nebo zakázat jiné bezpečnostní produkty nebo jejich funkce, 
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pokud jsou tyto produkty nebo funkce nekompatibilní se softwarem, nebo z důvodu zlepšení celkové funkčnosti 
softwaru a služeb. 

B.  V tomto softwaru mohou být použita technologická opatření, jejichž cílem je zabránit nelicencovanému 
a neoprávněnému používání softwaru. Souhlasíte s tím, že můžeme tato opatření používat k vlastní ochraně proti 
softwarové kriminalitě. Software může obsahovat technologii vynucení, která umožňuje provést pouze omezený počet 
jeho instalací a odinstalování v omezeném počtu zařízení. Aktivace softwaru s technologií vynucení může vyžadovat 
postup dle pokynů v příslušné dokumentaci.  V takovém případě bude tento software do aktivace uživatelem fungovat 
pouze po omezenou dobu. Aby mohla být ověřena pravost softwaru, můžete být požádáni během aktivace o zadání 
jedinečného aktivačního kódu dodaného se softwarem a provedení konfigurace zařízení ve tvaru alfanumerického 
kódu. Pokud neprovedete aktivaci během omezené doby uvedené v dokumentaci nebo po vyzvání, které vám 
software zobrazí, přestane software fungovat, dokud aktivaci nedokončíte. Poté bude funkčnost softwaru obnovena. 
V případě, že nejste schopni software aktivovat,  
nás můžete kontaktovat pomocí informací, které poskytneme během aktivace, nebo níže uvedeným způsobem. 

C.  Účet Norton. Pro přístup k softwaru a jeho využívání je zapotřebí platný účet NortonLifeLock (účet Norton). Pokud 
účet Norton nemáte, je nutné provést příslušnou registraci, a tím vytvořit účet Norton, abyste mohli software používat. 
Zcela odpovídáte za zachování důvěrnosti hesla ke svému účtu Norton. 
 
4. Soukromí.  Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Globální prohlášení o ochraně osobních 
údajů společnosti NortonLifeLock (https://www.nortonlifelock.com/privacy) popisuje, jak shromažďujeme, používáme 
a zpracováváme vaše údaje a data z vašich zařízení, když používáte náš software a přistupujete k němu.  
 
5. Žádná technická podpora. Nebudeme pro software poskytovat technickou podporu, ani nebudeme 
vydávat jeho aktualizace, upgrady či rozšíření. 
 
6. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI DALŠÍCH 
ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI 
PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVA NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ 
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. 
 
7.  ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY. V NĚKTERÝCH STÁTECH, VČETNĚ ČLENSKÝCH 
STÁTŮ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU, NENÍ OMEZENÍ NEBO ZŘEKNUTÍ SE 
ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY MOŽNÉ, A PROTO SE VÁS NEMUSÍ NÍŽE 
UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ TÝKAT. 
 
8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.  V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY 
A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JAKÁKOLI ZDE UVEDENÁ NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL, 
NENESEME MY ANI NAŠI POSKYTOVATELÉ LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI 
NIKOMU JINÉMU ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁT ZISKU 
NEBO ZTRÁT INFORMACÍ, I KDYŽ ŠKODY VZNIKLY NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ 
SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSME MY NEBO NAŠI POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI NA MOŽNOST 
TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. NAŠE ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST NAŠICH POSKYTOVATELŮ 
LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 10 USD (DESET AMERICKÝCH DOLARŮ).   
 
9. Omezená práva vlády Spojených států amerických.   V případě zakázek vlády Spojených států je software 
považován za komerční počítačový software podle definice v dokumentu FAR, části 12.212 a řídí se omezenými právy 
podle definice v dokumentu FAR, části 52.227-19 „Commercial Computer Software - Restricted Rights“ (Komerční 
počítačový software – omezená práva) a DFARS, části 227.7202 „Rights in Commercial Computer Software or 
Commercial Computer Software Documentation“ (Práva v komerčním počítačovém softwaru nebo dokumentaci 
komerčního počítačového softwaru) a dalších následných nařízení. Veškeré používání, úpravy, vydávání kopií, 
provozování, zobrazování nebo zpřístupnění softwaru vládou USA musí být zcela v souladu s podmínkami této 
smlouvy. 
 
10. Omezení vývozu. Berete na vědomí, že služby a související technická data (souhrnně „kontrolovaná 
technologie“) mohou podléhat zákonům Spojených států o dovozu a vývozu, konkrétně vývozním předpisům EAR 
(Export Administration Regulations) Spojených států, a zákonům každé země, kam je kontrolovaná technologie 
dovážena nebo dále vyvážena. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné zákony pro regulaci vývozu, 
včetně amerických obchodních embarg a sankcí a bezpečnostních požadavků, a platné vnitrostátní a místní zákony 
v rozsahu slučitelném se zákony USA a nebudete vyvážet, zpětně vyvážet nebo jinak zpřístupňovat žádnou 
kontrolovanou technologii v rozporu se zákony USA do žádné zakázané země, žádnému subjektu nebo osobě, pro 
kterou je vyžadována vývozní licence nebo jiné schválení vlády, přímo či nepřímo.  POUŽÍVÁNÍ NEBO VYUŽÍVÁNÍ 
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SOFTWARU SPOLEČNOSTI NORTONLIFELOCK V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI ČINNOSTÍ, MIMO JINÉ 
VČETNĚ NÁVRHU, VÝVOJE, VÝROBY, ŠKOLENÍ NEBO TESTOVÁNÍ CHEMICKÝCH, BIOLOGICKÝCH NEBO 
JADERNÝCH MATERIÁLŮ NEBO RAKET, BEZPILOTNÍCH LETADEL NEBO KOSMICKÝCH NOSIČŮ 
SCHOPNÝCH NÉST ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ, JE PODLE ZÁKONŮ USA ZAKÁZÁNO. POUŽÍVÁNÍ NEBO 
VYUŽÍVÁNÍ NAŠEHO PRODUKTU V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI ČINNOSTÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ NÁVRHU, 
VÝVOJE, VÝROBY, ŠKOLENÍ NEBO TESTOVÁNÍ CHEMICKÝCH, BIOLOGICKÝCH NEBO JADERNÝCH 
MATERIÁLŮ NEBO RAKET, BEZPILOTNÍCH LETADEL NEBO KOSMICKÝCH NOSIČŮ SCHOPNÝCH NÉST 
ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ, JE PODLE ZÁKONŮ USA ZAKÁZÁNO. 
 
Stažením, instalací nebo použitím softwaru vyjadřujete souhlas s výše uvedenými podmínkami a všemi příslušnými 
vývozními a dovozními regulačními zákony. Také ručíte za to, že nepracujete pro žádnou ze zakázaných zemí, 
nesídlíte v nich a nejste ani jejími občany či rezidenty, ani nejste na žádném seznamů zemí, subjektů nebo osob, pro 
které je vyžadována vývozní licence nebo jiné schválení vlády. Informace o vývozních zákonech, které jsou zde 
uvedeny, nemusí být nutně úplné. Další informace o vývozních zákonech získáte od Úřadu pro průmysl a bezpečnost 
(Bureau of Industry and Security, „BIS") Ministerstva obchodu USA. Další informace o úřadu BIS je možné získat na 
adrese: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Obecné podmínky. Pokud se nacházíte v Severní nebo Latinské Americe, řídí se tato smlouva zákony státu 
Kalifornie v USA. Pokud žijete v Asii, Tichomoří nebo Austrálii, řídí se tato smlouva zákony Singapuru.  V ostatních 
případech se tato smlouva řídí zákony Anglie a Walesu. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení platí, že nic z této 
smlouvy neruší platnost žádných práv, která pro vás mohou plynout z existujících zákonů na ochranu spotřebitele 
nebo jiných zákonů platných ve vašem právním řádu. Tato smlouva představuje celou smlouvu mezi vámi a námi 
ohledně softwaru a dále: (i) je nadřazena všem předchozím či současným ústním či písemným sdělením, návrhům 
a ujištěním ohledně předmětu smlouvy a (ii) je nadřazena jakýmkoliv sporným nebo dodatečným podmínkám 
jakýchkoliv cenových nabídek, objednávek, potvrzení nebo podobných sdělení mezi stranami. Jestliže nedodržíte 
některou ze zásadních podmínek obsažených v této smlouvě, bude její platnost ukončena. V takovém případě musíte 
přestat software používat a musíte zničit všechny jeho kopie. Odmítnutí záruk, zřeknutí se odpovědnosti za škody 
a omezení odpovědnosti za škody zůstává v platnosti i po ukončení platnosti smlouvy. Tato smlouva může být 
upravena pouze písemným dokumentem podepsaným vámi i námi. MÁTE DOTAZY?  KONTAKTUJTE NÁS NA 
ADRESE https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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