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Platform Usage Guidelines Pokyny k používání
platformy
By using the platform and services, you agree to the

Používáním této platformy a služeb souhlasíte s níže

conditions below. Please read them carefully.

uvedenými podmínkami. Pečlivě si je přečtěte.

1.

1.

Your Transporeon
account

1. Your company defines if you are authorised to

1. Vaše společnost stanoví, zda máte oprávnění

use the platform to access certain services. You

používat platformu za účelem přístupu k určitým

are always responsible for maintaining the confid-

službám. Vždy nesete odpovědnost za zachování

entiality of your account and password and for re-

důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení

stricting access to your account. You adhere to se-

přístupu do svého účtu. Abyste dostáli své

curity principles to support your responsibility

odpovědnosti, dodržujete bezpečnostní zásady a

and agree to the following:

souhlasíte s následujícím:

•

not to share your password with third parties

•

nebudete sdílet své heslo s třetími stranami

•

perform password changes as soon as there

•

nebudete měnit heslo, pokud nemáte

•

•

are suspicions of compromise or unauthor-

podezření, že by jej někdo mohl prolomit

ised disclosure of your password

nebo neoprávněně prozradit

to use complex and unique passwords with a

•

budete používat složitá a jedinečná hesla,

mix of upper-case and lower-case letters,

která tvoří velká a malá písmena, čísla a

numbers and symbols

symboly

not to access the platform, once your existing

•

nebudete přistupovat na platformu, jakmile

contract (employment agreement or agree-

dojde k vypršení stávající smlouvy s vaší

ment of other nature) with your company

společností (pracovní smlouva nebo jiná

ended

dohoda)

2. If you have suspicion that unauthorised parties
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Váš účet Transporeon

2. Máte-li podezření, že na váš účet mohou mít

may have access to your user account, inform

přístup neoprávněné strany, oznamte to své

your company and change your password imme-

společnosti a okamžitě si změňte heslo.

diately.

Kdykoli je třeba, můžete využít pomoci od

You can involve the Transporeon support teams

Transporeon týmů podpory

(support@transporeon.com) on demand.

(support@transporeon.com).
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2.

Conduct on the
platform

2.

Chování na platformě

You may use the platform and services to communic-

Platformu a služby můžete používat ke komunikaci s

ate with other companies and may enter and ex-

ostatními firmami a můžete si vyměňovat informace

change information such as comments, photos, PDF

v podobě komentářů, fotografií, PDF souborů a další

files and other information only if:

informace pouze, když:

1. The content is not illegal, obscene, otherwise

1. Obsah není nezákonný, nemravný, jinak

harmful to third parties or objectionable.
2. You agree not to use the platform for any pur-

poškozující třetí strany nebo nepřijatelný.
2. Souhlasíte, že platformu nebudete používat pro

pose that is racist, discriminatory or obscene or in

žádné účely, jež jsou rasistické, diskriminační

any other way infringing anybody’s rights. You will

nebo obscénní, ani žádným dalším způsobem

not use or save such infringing data on the plat-

porušujícím práva ostatních. Takové údaje, jež

form.

porušují předpisy, nebudete na platformě
používat ani ukládat.

3. You agree not to enter information or data on the

3. Souhlasíte, že na platformu nebudete zadávat

platform that intentionally could harm, interrupt,

informace nebo údaje, které by záměrně mohly

damage or improperly access the platform, other

poškodit, narušit, uškodit či podvodně přistupovat

computer programs, systems and information.

na platformu, jiné počítačové programy, systémy

This includes

a informace. Takové chování zahrnuje

•

•

upload of software viruses, malicious code or
phishing/spam

kódu nebo phishingu/spamu

•

conducting of load tests or penetration tests

•

provádění zátěžových nebo penetračních testů

•

attempts to gain unauthorised access to the

•

pokus získat neoprávněný přístup na

•
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nahrávání softwarových virů, škodlivého

•

platform or the related systems, networks,

platformu nebo související systémy, sítě,

computers, programs or information

počítače, programy nebo informace

mirror, decompile, reassemble, frame or oth-

•

zrcadlení, dekompilaci, opětovné sestavení,

erwise convert or translate the platform into

zkonstruování či jiné převedení či přeložení

a generally readable form

platformy do obecně čitelné podoby

access the platform in order to build a com-

•

přístup na platformu za účelem vytvoření

petitive product or service or to use for

konkurenčního produktu či služby nebo

benchmark purposes

používání pro srovnávací účely

without prior confirmation of Transporeon.

bez předchozího potvrzení od společnosti
Transporeon.
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4. You agree not to use the items, products or res-

4. Souhlasíte, že nebudete používat položky,

ults of the platform for other purposes than ori-

produkty či výsledky platformy pro jiné účely, než

ginally provided for, such as

pro které byly původně poskytnuty, např.

•

•

creation of screenshots or videos with publication to third parties

•

tvorbu snímků obrazovky nebo videí se
zveřejněním třetím stranám

usage of reporting data for supervision of

•

employees

používání výkaznických údajů za účelem
dohledu nad zaměstnanci

5. You shall not automate tasks (e.g. by scripts) or

5. Nesmíte automatizovat úkoly (např. pomocí

use bots for platform usage (lo-

skriptů) ani používat boty za účelem používání

gin.transporeon.com). Automated activities shall

platformy (login.transporeon.com).

only be processed via interfaces for data ex-

Automatizované činnosti lze zpracovávat pouze

change provided by Transporeon.

prostřednictvím rozhraní pro výměnu dat
poskytnutou společností Transporeon.

6. You shall not circumvent our authentication principles in order to avoid or reduce the payment of

6. Nesmíte obcházet naše zásady ověření, abyste se
vyhnuli nebo omezili platbu jakýchkoli poplatků.

any fees.
7. The circumvention includes gathering information

7. Takové obcházení zahrnuje shromažďování

for subsequent conclusion of a transport contract

informací pro následné uzavření přepravní
smlouvy

•

by other means than offered (e.g. by tele-

•

phone or e-mail),

jinými prostředky, než které jsou nabízeny
(např. telefonicky nebo e-mailem),

•

by other modules of our platform or

•

jinými moduly naší platformy nebo

•

by combination of different modules of plat-

•

kombinací jiných modulů platformy.

form.
8. You shall not use our platform for illegal agree-

8. Naši platformu nesmíte používat pro uzavírání

ments among competitors, circumvention of any

nezákonných dohod mezi konkurenty, obcházení

embargos or any other illegal activity.

jakýchkoli zákazů či provádění jakékoli další
nezákonné činnosti.
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9. You may not use any of the data made available

9. Nesmíte používat žádné údaje zpřístupněné přes

through the platform or gained through the plat-

platformu nebo získané prostřednictvím používání

form usage for the development, production or

platformy za účelem vývoje, výroby nebo

provision of any own product (e.g. geographical

poskytování jakéhokoli vlastního produktu (např.

maps) or translate, edit, change or otherwise ar-

geografických map) ani překládat, upravovat,

range the data for these purposes. This shall also

měnit či jinak upravovat data za těmito účely. To

apply to the use of such data and the results ob-

se vztahuje také na používání těchto dat a

tained by using this data. This does not apply to

výsledky získané používáním těchto dat.

information and data provided exclusively by your

Nevztahuje se to na informace a data poskytnutá
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company. It is prohibited to systematically read

exkluzivně vaší společností. Je zakázáno

out / retrieve data from the platform or to pass

systematicky načítat/získávat data z platformy

on or process the software or data received

nebo předávat či zpracovávat software nebo data

through the platform to unauthorised third

přijatá prostřednictvím platformy neoprávněným

parties.

třetím stranám.

10. Any data and software made available through

10. Veškerá data a software zpřístupněná

the platform, particularly map data and other

prostřednictvím platformy, zejména mapová data

geographical data, are protected by copyright or

a ostatní geografická data, jsou chráněna

otherwise as the case may be. All rights to such

autorskými právy či jinými způsoby. Všechna

data and software are exclusively reserved to

práva na taková data a software jsou vyhrazena

Transporeon and/or their service partners. Copy-

výlučně společnosti Transporeon a/nebo jejím

right notices and brand names may not be

servisním partnerům. Je zakázáno měnit či

changed or removed.

odstraňovat upozornění na autorská práva a
názvy značek.

3.

Binding version

3.

Závazná verze

In case of contradictions between the English and the

V případě rozporů mezi anglickou a přeloženou verzí

translated version the English language version shall

bude mít přednost verze v anglickém jazyce.
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prevail.

Security classification: Protected

5

