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Pogoji uporabe za podatke CAD podjetja Hoffmann Group 
ki ga upravlja Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstraße 55, 81241 München (dajalec licence) 

1. 
Podatki, ki so na voljo uporabniku podjetja Hoffmann Group, predstavljajo zbirko podatkov v smislu 87a. člena Zakona 
o avtorskih pravicah (UrhG), ki v celoti ter kar zadeva njene sestavne dele, ni splošno znana ali dostopna. Dostop do
te baze podatkov je dovoljen samo osebam z dovoljenjem za dostop. Zato ima baza podatkov za uporabnika vrednost,
da sme z dovoljenjem za dostop dostopati do podatkov, shranjenih v bazi podatkov.

2. 
Uporabnik prek spletnega dostopa dobi pravico do dostopa do baze podatkov. Dostop pomeni:  
Uporabnik lahko zaradi dostopne kode, ki mu je bila izdana, dostopa do podatkov v zvezi s takimi orodji, ki jih pridobi 
od podjetja Hoffmann Group in ki so shranjeni na strežniku Hoffmann Group v različnih oblikah, ki jih je mogoče prebrati 
na spletu. 
Pravica do uporabe izvornih programov ne obstaja.  
Uporabnik je upravičen do prenosa podatkov za njegov dostop na svoj računalnik preko prenosa na daljavo ter do 
uporabe teh podatkov v programih za obdelavo, ki jih uporablja (npr. CAD, CAM, ...).  
Uporabnik brez predhodnega in pisnega soglasja dajalca licence npr. ni upravičen tretjim osebam omogočiti dostop do 
podatkov, omogočiti dostop do baze podatkov preko simultanega procesa (t. i. floating), ki ni predhodno pisno odobren 
s strani dajalca licence, ali izvajati ukrepov, s katerimi bi obšel pooblaščen sistem za dostop. 
Licenca se izda kot neizključna in neprenosljiva licenca. Uporabnik ni pooblaščen za izdajanje podlicenc. 
Licenca je stvarno omejena na uporabo v sistemih CAD, CAM ter sistemih za upravljanje orodij s strani uporabnika.  
V kolikor je blagovna znamka podjetja Hoffmann Group navedena na informacijah, ki jih lahko uporabnik prenese, 
uporabnik te blagovne znamke ne sme odstraniti s posameznih dokumentov. Prav tako sme na posamezne dokumente 
pritrditi svoje blagovne znamke in/ali druge oznake, ki se nanašajo na njegovo poslovanje. 

3. 
Uporabnik je dolžan podatke, ki jih naloži od podjetja Hoffmann Group, pred nadaljnjo uporabo v svojem 
podjetju preveriti, da ugotovi, ali se ti podatki ujemajo z orodji, ki jih uporablja. Podjetje Hoffmann Group izrecno 
ne prevzema nobene garancije, zagotovila ali drugega jamstva za neskladnost s strani uporabnika prenesenih podatkov 
z orodji, ki jih uporablja. Uporaba podatkov je torej brezplačno orodje, ki je dostopno uporabniku, vendar ne dodaten 
opis kakovosti orodij, ki so uporabniku dostavljena. Uporabnik mora zmeraj preveriti, ali so zaloge orodij skladne s 
podatki/z risbami. 
Podjetje Hoffmann Group je za materialno ali pravno napako odgovorno le, če je napako naklepno prikrilo. 

4. 
Uporabnik bo uporabljal informacije in podatke, ki jih je prenesel, le za namene, predvidene v pogodbi, torej predvsem 
kot osnovo za uporabo orodij v napravah, ki jih uporablja, in s programsko opremo, ki jo uporablja. Predvsem se 
zavezuje, da se bo vzdržal vseh ukrepov, ki so usmerjeni k temu, da se podatki 

• spreminjajo, urejajo, razmnožujejo in/ali predajajo tretjim osebam in/ali se omogoča dostop tretjim osebam,

• uporabljajo kot izhodišče za lasten razvoj orodij.

5. 
Uporabnik se zavezuje, da bo vse informacije, ki so mu znane, predvsem glede vzpostavljanja baze podatkov in 
posameznih orodij, če so informacije zakonsko zaščitene ali vsebujejo poslovne skrivnosti ali ki so izrecno določene kot 
zaupne, obravnaval kot zaupne tudi po koncu pogodbe, razen če so te informacije javno znane brez kršitve obveze 
glede zaupnosti. Uporabnik shranjuje in zaščiti podatke, ki jih je naložil, in svoje podatke o sistemu baz podatkov, tako 
da je dostop s strani tretjih oseb izključen. 
Uporabnik samo svojim zaposlenim dovoli dostop do baze podatkov in dostop do informacij, ki jih prenese iz baze 
podatkov. Svoje zaposlene zavezuje k zaupnosti teh informacij. 
Dajalec licence obdeluje podatke uporabnika, potrebne za postopke poslovanja, v skladu z vsemi predpisi o varstvu 
podatkov. 

6. 
Zahtevani podatki CAD so na voljo za prenos na uporabnikov računalnik. 

7. 
Dajalec licence neomejeno v skladu z zakonskimi določbami odgovarja za škodo za življenje, telo ali zdravje zaradi 
malomarne ali namerne kršitve dolžnosti s strani sebe, svojega zakonitega zastopnika ali pomočnika, pa tudi za škodo, 
ki jo pokriva jamstvo Zakona o jamstvu za proizvode. V skladu z zakonskimi določbami smo odgovorni tudi za škodo, 
ki ni upoštevana v stavku 1 in ki temelji na namerni ali hudo malomarni kršitvi pogodbe, pa tudi na prevari ali naklepni 
prevari. V tem primeru je odškodninska odgovornost v primeru škode zaradi hude malomarnosti omejena na 
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predvidljivo, običajno nastalo škodo. V obsegu, za katerega smo dali garancijo, smo odgovorni tudi na podlagi obsega 
te garancije.  
Posredno škodo in posledično škodo je mogoče nadomestiti le, če se taka škoda pri ustrezni uporabi podatkov CAD 
običajno pričakuje.  
Nadaljnjo jamstvo je izključeno ne glede na pravno naravo uveljavljenega zahtevka. Uporabnik mora sprejeti ugovor 
zaradi sokrivde. 

8. 
Velja pravo Zvezne republike Nemčije. Prodajno pravo ZN je izključeno. Kraj izvedbe in kraj sodne pristojnosti za vse 
spore, ki izhajajo iz te pogodbe in v povezavi s to pogodbo, je München. 


