
 

Zásady přípustného používání, verze 2.0 (1. července 2021)  Neomezeno         1/1 

Zásady přípustného používání 
Červenec 2021 
 
 

Tyto zásady přípustného používání (dále jen „ZPP“) stanoví 
podmínky, které musíte vy a osoby jednající vaším jménem 
dodržovat při používání námi zpřístupněných online služeb (dále 
jen „Cloudové služby“).  
 
1. Přihlašovací údaje 

Platí následující zásady: 
• nebudete používat falešnou identitu k získání přístupu ke 

Cloudovým službám; 
• budete pečlivě uchovávat přihlašovací údaje a bezpečnostní 

tokeny a chránit je před neoprávněným přístupem, 
zveřejněním nebo použitím;  

• nezískáte přístup ke Cloudovým službám jinak než 
prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo jiným námi 
povoleným způsobem;  

• nebudete obcházet ani zveřejňovat ověření či zabezpečení 
svého uživatelského účtu, základní technologie nebo 
jakéhokoli hostitele, síť nebo účet, který s ním souvisí; a 

• zajistíte, aby přihlašovací údaje nebyly sdíleny s jinými 
osobami a aby je používala pouze osoba, které byly 
přiděleny. Přihlašovací údaje můžeme změnit, pokud máme 
dle vlastního uvážení za to, že je změna nezbytná. 

2. Zákaz nezákonného, škodlivého nebo urážlivého používání 
nebo obsahu 

Cloudové služby nebudete používat ani nebudete podporovat, 
propagovat, usnadňovat nebo instruovat jiné osoby k jejich 
používání nezákonným, škodlivým nebo urážlivým způsobem 
nebo k přenosu, ukládání, zobrazování, distribuci nebo jinému 
zpřístupňování obsahu, který je nezákonný, škodlivý, podvodný, 
porušující práva nebo urážlivý. Vaše používání Cloudových 
služeb a váš obsah uložený v rámci Cloudových služeb nebude: 
• porušovat zákony, předpisy nebo práva jiných osob;  
• poškozovat ostatní osoby nebo naši pověst, včetně nabízení 

nebo šíření podvodného zboží, služeb, schémat nebo 
propagačních akcí, schémat pro rychlé vydělávání peněz, 
Ponziho či pyramidových schémat, phishingu, farmaření 
nebo jiných klamavých praktik; 

• v rámci svého obsahu nebo jako jeho součást uvádět, 
ukládat nebo odesílat hypertextové odkazy nebo 
umožňovat přístup k externím webovým stránkám nebo 
datovým zdrojům, včetně vložených widgetů nebo jiných 
přístupových prostředků, k nimž nemáte oprávnění nebo 
které jsou nezákonné; 

• hanlivé, obscénní, urážlivé, narušující soukromí nebo jinak 
nevhodné. 

3. Zákaz porušování omezení pro používání 
Nebudete: 
• dále prodávat, převádět, poskytovat podlicence, půjčovat, 

pronajímat nebo zveřejňovat Cloudové služby nebo 
používat Cloudové služby v rámci outsourcingu obchodních 
procesů nebo jiného outsourcingu nebo služby sdílení času 
(pokud to není námi výslovně povoleno); 

• zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat nebo jinak 
upravovat, vytvářet odvozená díla, slučovat, manipulovat, 
opravovat nebo se pokoušet zjistit zdrojový kód Cloudových 
služeb nebo jejich základní technologie (s výjimkou případů, 
kdy je toto omezení v rozporu s platnými právními předpisy 
vaší jurisdikce);  

• přistupovat ke Cloudovým službám z jakéhokoli místa, které 
je zakázáno nebo podléhá sankcím či licenčním 
požadavkům podle platných zákonů a nařízení o sankcích 
a/nebo kontrole (re)exportu, včetně zákonů a nařízení 
Evropské unie, Spojených států amerických a/nebo jiných 
příslušných zemí, a budete nahrávat pouze obsah 
nepodléhající kontrole (např. klasifikace „N“ v EU a „N“ pro 
ECCN nebo „EAR99“ v USA), pokud to nepovolují platné 

zákony o kontrole (re)exportu nebo příslušné vládní licence 
či souhlasy. 

4. Zákaz zneužívání 
Nebudete: 
• používat Cloudové služby způsobem, jehož cílem je vyhnout 

se jakýmkoli omezením a zákazům používání těchto 
Cloudových služeb (například omezením přístupu 
a ukládání) a jejich monitorování, popř. s cílem se vyhnout 
poplatkům; 

• přistupovat ke Cloudovým službám nebo je používat za 
účelem provedení testu výkonu, výroby konkurenčního 
produktu nebo služby nebo kopírování jejich funkcí či 
uživatelského rozhraní; 

• narušovat řádné fungování nebo zabezpečení některého 
z našich systémů; 

• distribuovat, zveřejňovat, odesílat nebo usnadňovat zasílání 
nevyžádaných hromadných e-mailů nebo jiných zpráv, 
propagace, reklamy nebo nabídek, včetně komerční 
reklamy a informačních oznámení. Nebudete měnit nebo 
zakrývat hlavičky e-mailů nebo přebírat identitu odesílatele 
bez jeho výslovného souhlasu. 

5. Zákaz narušování zabezpečení  
Cloudové služby nebudete používat způsobem, který by mohl 
vést k ohrožení nebo usnadnit ohrožení zabezpečení 
samotných Cloudových služeb nebo základní technologie. 
Zejména platí, že: 
• přijmete přiměřená opatření proti bezpečnostním útokům, 

virům a škodlivému kódu ve vašem systému, na místním 
hardwaru, softwaru nebo službách, které používáte 
k připojení ke Cloudovým službám a/nebo k přístupu k nim; 

• nebudete provádět penetrační testy Cloudových služeb 
nebo základní technologie bez našeho výslovného 
předchozího písemného souhlasu; a 

• nebudete používat k přístupu ke Cloudovým službám nebo 
k jejich používání zařízení, která nesplňují bezpečnostní 
zásady standardní v daném odvětví (např. ochranu heslem, 
ochranu proti virům, úroveň aktualizací a oprav). 

6. Monitorování, podávání zpráv a audit 
Berete na vědomí, že my a naši subdodavatelé můžeme 
prostřednictvím Cloudových služeb sledovat dodržování 
těchto ZPP. Vyhrazujeme si právo vyšetřit jakékoli porušení 
těchto ZPP. Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení těchto ZPP, 
neprodleně nám to oznámíte a na naši žádost nám 
poskytnete pomoc při zastavení, zmírnění nebo nápravě 
porušení. My, naši subdodavatelé nebo oprávnění zástupci 
můžeme po rozumném předchozím upozornění provést audit 
dodržování těchto ZPP ve vašich prostorách, na pracovních 
stanicích a serverech. Můžeme odstranit, zakázat přístup 
nebo upravit jakýkoli obsah nebo zdroj, který porušuje tyto 
ZPP nebo jakoukoli jinou dohodu, již jsme s vámi uzavřeli 
v souvislosti s používáním Cloudových služeb. Jakoukoli 
činnost, u které máme podezření, že porušuje zákon nebo 
nařízení, můžeme nahlásit příslušným orgánům činným 
v trestním řízení, regulačním orgánům nebo jiným vhodným 
třetím stranám. Pokud nějaká třetí strana tvrdí, že vaše 
používání Cloudových služeb nebo váš obsah porušuje práva 
této třetí strany nebo jakýkoli zákon či nařízení, můžeme 
sdílet příslušné informace o zákazníkovi. 

7. Autorská práva / DMCA. Společnost Siemens bude reagovat 
na oznámení o porušení autorských práv  týkající se obsahu 
v souladu se svými zásadami ochrany autorských práv. Zásady 
ochrany autorských práv jsou k dispozici na adrese 
www.siemens.com/sw-terms/dmca. 

http://www.siemens.com/sw-terms/dmca
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