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BeeSafe s.r.o. („BeeSafe“) Zmluvné podmienky

1. BeeSafe (ďalej len ako „Aplikácia“) je aplikácia, ktorá umožňuje - (a) sledovať Vaše kontakty
prostredníctvom automaticky odosielaných upozornení; (b) automaticky odoslať upozornenie
Vami vopred definovaným kontaktom, ak v určenom časovom intervale od začiatku spustenia
časovača nepotvrdíte, že ste v bezpečí; a (c) pre tento účel odoslať upozornenie
(prostredníctvom SMS, e-mailu, alebo cez upozornenie v Aplikácii) Vašim bezpečnostným
kontaktom prostredníctvom: zatrasenia telefónu, stlačenia tlačidla “Som v nebezpečenstve”
a / alebo stlačením externého tlačidla pripojeného k Vášmu smartfónu. (ďalej ako „Služba“)

2. Aplikácia a Služba sú služby VÝLUČNE komunikačné a informatívne. BeeSafe výslovne
alebo implicitne nereprezentuje žiadnym spôsobom, že používanie Aplikácie alebo Služby by
odrádzalo od vzniku nezákonného konania alebo poskytlo akékoľvek vyjadrenie týkajúce sa
odpovede vašich vopred určených kontaktov.

3. Spoločnosť BeeSafe alebo jej pridružené spoločnosti môžu z času na čas rozšíriť rozsah
poskytovaných služieb. Používaním týchto nových služieb, ktoré sú k dispozícii, súhlasíte, že
budete viazaní týmito podmienkami - ("Zmluvné podmienky").

4. Aby sa predišlo pochybnostiam a bez ohľadu na čokoľvek obsiahnuté v Zmluvných
podmienkach, súhlasíte s tým, že BeeSafe si vyhradzuje výhradné právo obmedziť, zrušiť
alebo pozastaviť akúkoľvek časť Služby alebo celú Službu v plnom rozsahu alebo čiastočne,
kedykoľvek bez poskytnutia akéhokoľvek dôvodu alebo vysvetlenia a bez akéhokoľvek
ručenia Vám.

5. Tieto Zmluvné podmienky budú platné od dátumu kedy stiahnete a začnete používať
Aplikáciu a môžu sa z času na čas meniť a dopĺňať, pričom naďalej budete viazaný(á)
Zmluvnými podmienkami, tak ako je spomenuté vyššie.

6. Vaše používanie a pokračovanie v používaní Aplikácie a Služby bude znamenať, že
akceptujete všetky Zmluvné podmienky, ako aj akékoľvek inherentné riziká v Aplikácii a
Službe. Pokračovanie v používaní Aplikácie a Služby po prijatí akýchkoľvek aktualizácií alebo
zmien týchto podmienok znamená prijatie týchto zmien.

Používanie Aplikácie a Služby

7. Ak chcete Službu používať, musíte si stiahnuť Aplikáciu. Aby sme Vám poskytli túto Službu,
je nevyhnutné preniesť Vaše osobné údaje mimo miesta Vášho trvalého pobytu nášmu
poskytovateľovi služieb alebo strategickému partnerovi ("zámorské subjekty"). Robíme
primerané kroky, aby sme zabezpečili, že uvedené zámorské subjekty sú zmluvne zaviazané,
že nebudú používať Vaše osobné informácie z akéhokoľvek iného dôvodu než poskytnúť
Službu, ktorú sme zmluvne zadali, aby sme poskytli a adekvátne ochránili Vaše osobné
informácie.
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8. Spoločnosti BeeSafe by ste mali poskytnúť presné, pravdivé a úplné informácie (vrátane,
ale nie výlučne — telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa, vek - (a) viac ako 16 rokov
(použítím aplikácie a služby súhlasíte vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť so
spracovaním údajov určených na Vašu identifikáciu a lokalizáciu polohy); (b) menej ako 16
rokov (použítím aplikácie a služby , uvediete e-mail kontakt na Vášho zákonneho zástupcu,
ktorý na jeho zodpovednosť súhlasí so spracovaním údajov určených na Vašu identifikáciu
a lokalizáciu polohy) a uchovávať Vaše údaje presné a aktuálne.

Beriete na svoju zodpovednosť osobné údaje svojich kontaktov a ich informovania pre účel,
pre ktorý ich uvádzate v aplikácií. Aplikácia tieto údaje ďalej nespracúva.

9. Pri používaní Aplikácie a Služby ručíte, súhlasíte a prisľubujete že:

- informácie, ktoré ste poskytli, sú pravdivé a presné;

- nesmiete podvodne používať Aplikáciu alebo Službu;

- Službu nesmiete používať v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami;

- budete dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia, kódexy, pravidlá, oznámenia,
pokyny a / alebo smernice príslušných orgánov alebo akékoľvek oznámenia, pokyny,
smernice alebo osnovy, ktoré spoločnosť BeeSafe poskytuje v súvislosti s Aplikáciou a
Službou;

- nebudete používať Aplikáciu a Službu na akékoľvek nelegálne alebo podvodné
činnosti;

- nebudete používať Aplikáciu a Službu na účely, o ktorých viete, že sú nepravdivé,
zavádzajúce, alebo nepresné;

- nebudete používať Aplikáciu a Službu na monitorovanie a sledovanie osôb bez ich
povolenia alebo na zdieľanie týchto osôb bez ich súhlasu; a

- nebudete používať Aplikáciu a Službu na účely, ktoré by porušovali akékoľvek
práva duševného vlastníctva, ktoré existujú v rámci Aplikácie alebo Služby.

10. Spoločnosť BeeSafe si vyhradzuje právo odmietnuť používanie alebo ukončiť používanie
Služieb podľa vlastného uváženia a to aj vtedy, ak nesúhlasíte s vyššie uvedenými
záväzkami, a bez zodpovednosti alebo nákladov pre spoločnosť BeeSafe



11. Ste výlučne zodpovedný(á) za činnosť, ktorá sa vyskytuje vo Vašom účte, a ste
zodpovedný(á) za zachovanie dôvernosti Vášho účtu. Bez predchádzajúceho výslovného
súhlasu používateľa nikdy nebudete používať účet iného používateľa. Bezodkladne budete
spoločnosť BeeSafe písomne informovať o akomkoľvek neoprávnenom používaní Vášho
účtu alebo inom porušení bezpečnosti súvisiacom s účtom, o ktorom viete.

12. Použitie Aplikácie na poskytnutie Služby musí byť na vlastnom uvážení spoločnosti
BeeSafe. Ak spoločnosť BeeSafe odmietla používanie Aplikácie, spoločnosť BeeSafe nie je
povinná poskytnúť žiadny dôvod na takéto odmietnutie alebo odpovedať na akúkoľvek
žiadosť o informácie.

Poplatky

13. Poplatky Vám budú účtované za používanie Služby v príslušných stanovených sadzbách
zverejňovaných príležitostne. Spoločnosť BeeSafe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť
tieto sadzby (bez predchádzajúceho upozornenia) na ktorúkoľvek Službu. Akékoľvek zmeny
týkajúce sa poplatkov nadobúdajú účinnosť odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke
BeeSafe alebo v iných termínoch, ktoré môžu byť stanovené.

Zariadenie

14. Budete naďalej výhradne zodpovedný(á) za to, aby ste zabezpečili, že zariadenie
mobilného telefónu, ktoré používate, je kompatibilné a je schopné vyhovieť Aplikácii alebo
Službe. Budete naďalej zodpovedať za poplatky za Službu aj v prípade, že nebudete môcť
používať Aplikáciu alebo Službu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

15. Služba je poskytovaná na báze "TAK AKO JE" bez akéhokoľvek vyjadrenia alebo záruky
akéhokoľvek druhu, či už výslovného alebo implicitného. Aplikácia a Služba používate na
vlastné riziko. Spoločnosť BeeSafe a jej prepojené a pridružené spoločnosti odmietajú a
vylučujú všetky záruky súvisiace s obsahom, informáciami a službami súvisiacimi alebo v
súvislosti so Službami vrátane, ale nie výhradne, všetkých záruk obchodovateľnosti,
vhodnosti na určitý účel, titulu, kompatibility, bezpečnosti a presnosti. Spoločnosť BeeSafe
nezaručuje, že Služba bude neprerušovaná, včasná alebo bezchybná.

16. Spoločnosť BeeSafe a jej prepojené a pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nebudú
zodpovedné voči Vám alebo komukoľvek inému za akúkoľvek stratu alebo zranenie vrátane
straty: používania, údajov, príjmov alebo ziskov alebo akýchkoľvek nepriamych,
mimoriadnych, príkladných následných škôd v rámci žaloby za porušenie vyplývajúce z alebo
v súvislosti s vaším prístupom, používaním alebo neschopnosťou prístupu alebo použitia
Služby.
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17. Spoločnosť BeeSafe nezodpovedá za žiadne nesplnenie svojich povinností podľa tejto
zmluvy, ak takéto zlyhanie vyplýva z akejkoľvek príčiny mimo kontroly BeeSafe, vrátane ale nie
výlučne: mechanického, elektronického alebo komunikačného zlyhania alebo degradácie.

18. Uznávate a rozumiete, že:

a, Aplikácia a Služba sú len komunikačné a informačné služby medzi Vami a Vašimi vopred
určenými kontaktmi;

b, Spoločnosť BeeSafe neposkytuje žiadne vyjadrenie ani záruku, pokiaľ ide o odpoveď vášho
kontaktu alebo čas odozvy pri aktivácii Aplikácie a Služby;

c, Aplikácia a Služba nebudú fungovať tam, kde nie je prístupnosť alebo dostupnosť mobilných
telekomunikačných služieb;

d, informácie o polohe poskytnuté Aplikáciou a Službou sú iba približné a presné na zhruba
niekoľko sto metrov až niekoľko kilometrov;

e, fungovanie Aplikácie a Služby závisí od správnej funkcie mobilného telefónu, vrátane
schopnosti mobilného telefónu získať prístup k mobilným telekomunikačným službám;

f, Spoločnosť BeeSafe neposkytuje žiadne vyjadrenie, že použitie Aplikácie alebo Služby môže
účinne zabrániť vzniku akýchkoľvek zákonných alebo nezákonných činov, ktoré Vás môžu
alebo nemusia ovplyvniť;

g, akékoľvek a všetky nepriame alebo nepriame občianske dôsledky vyplývajúce z
akýchkoľvek zákonných alebo protiprávnych konaní alebo opomenutí tretích strán voči Vám
budú úplne a úplne spočívať proti uvedeným tretím stranám a nie voči spoločnosti BeeSafe a
jej prepojeným spoločnostiam alebo pridruženým spoločnostiam, a preto spoločnosť BeeSafe
nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo zranenie vyplývajúce z alebo v
súvislosti s vyššie uvedeným.

Obmedzenie zodpovednosti

19. Je dohodnuté, že strany si navzájom nedodržiavajú povinnosť starostlivosti vzhľadom na
zmluvný vzťah, ktorý je tu uvedený. Povinnosti a záväzky všetkých strán sú obmedzené na
plnenie prísnych Zmluvných podmienok výslovne uvedených v tomto dokumente.

Náhrada škody

20. Súhlasíte s tým, že budete obhajovať, odškodňovať a zastávať sa spoločnosti BeeSafe, jej
súvisiacich a pridružených spoločností, nepostihnuteľným voči akejkoľvek pohľadávke alebo
dopytu, strate a / alebo škodám súvisiacim s alebo vyplývajúcim z:
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(a) používania Aplikácie alebo Služby Vami a / alebo treťou stranou (vami
autorizovanou alebo nie);

(b) Vami akéhokoľvek porušenia týchto Zmluvných podmienok; alebo

(c) Vaším porušením akýchkoľvek práv iného prostredníctvom používania Aplikácie
alebo Služby.

Záver

21. Spoločnosť BeeSafe si vyhradzuje právo zrušiť, vypovedať, ukončiť alebo pozastaviť
službu z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia bez upozornenia. Súhlasíte s tým, že
BeeSafe nenesie zodpovednosť voči Vám ani žiadnej inej strane za takéto zrušenie,
odstúpenie, ukončenie alebo pozastavenie.

22. Ukončenie Aplikácie alebo Služby Vás nezbavuje žiadnej povinnosť platiť akumulovanú
čiastku a / alebo poplatky spojené s Aplikáciou alebo Službou až do dátumu ukončenia
(vrátane).

Súhlas

Potvrdzujem, že informácie, ktoré som dodal(a), sú presné a správne. Prečítal(a) som,
rozumiem a týmto súhlasím so zberom a spracovaním svojich osobných údajov v súlade s
vyhlásením “Dohoda o súkromí” spoločnosti BeeSafe a súhlasím so Zmluvnými
podmienkami Služby. Ďalej súhlasím s tým, že vyhlásenie “Dohoda o súkromí” spoločnosti
BeeSafe tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvných podmienok Služby.

Dátum: 24.6.2018
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