
LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ
NEZAMĚNITELNÝCH TOKENŮ DROGERIE DM

1. Jako součást Vlastnictví NFT Vám Společnost dm uděluje Licenci k užití Digitálního díla v
rozsahu a za podmínek stanovených v tomto článku. Společnost dm je vykonavatelem
veškerých práv k Digitálnímu dílu v rozsahu nezbytném pro udělení Licence.

2. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, Vaše Vlastnictví NFT, včetně Licence,
nezakládá žádná práva k Podkladovému dílu (ani autorská práva, ani jiná práva
průmyslového vlastnictví). Žádné ustanovení Obchodních podmínek nebude vykládáno
tak, že Vám uděluje jakákoli autorská práva nebo jiná práva průmyslového vlastnictví
náležející Společnosti dm. Bez našeho písemného souhlasu nesmíte žádné duševní
vlastnictví Společnosti dm užít ke komerčnímu využití, včetně registrace jakýchkoli
doménových jmen nebo účtů na sociálních sítích využívajících jakékoli duševní vlastnictví
Společnosti dm.

3. Právo užít Digitální dílo se Vám uděluje:

(a) bezúplatně;

(b) nevýhradně a výlučně;

(c) po dobu trvání majetkových práv k Digitálnímu Dílu;

(d) celosvětově bez územního omezení;

(e) pouze pro osobní potřebu a nekomerční užití (s výjimkou Sekundárního prodeje).

4. Právo užívat Digitální dílo se uděluje výlučně pro následující způsoby užití (kodex
povoleného užívání):

(a) k soukromému vystavení Digitálního díla (například k vystavení v Digitální
peněžence, doma nebo ve virtuální galerii, k jeho nastavení jako profilového obrázku
na platformách sociálních médií, blogů, digitálních galerií nebo jiných internetových
mediálních platforem a k dalším podobným aktivitám v rámci příslušného Smart
Contractu);

(b) pro vystavení Digitálního díla pro účely Sekundárního prodeje v rámci NFT tržiště,
které umožňuje Sekundární prodej NFT, za předpokladu, že tržiště kryptograficky
ověřuje oprávnění každého vlastníka NFT k vystavení Digitálního díla pro jím
zakoupené NFT, aby bylo zajištěno, že Digitální dílo může vystavit pouze skutečný
vlastník.

5. V rámci rozsahu Licence nesmíte užívat Digitální dílo zejména následujícím způsobem
(kodex zakázaného užívání):
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(a) vydělávat, jinak komercializovat [což představuje jakoukoliv činnost, která je
prováděna s cílem generovat příjmy, jako je nedovolený prodej nebo převod
Digitálního díla na jakýchkoli online tržištích, burzách, platformách nebo aplikacích v
souvislosti s nabídkou prodeje nebo obchodu, vytváření a prodej zboží, zahrnutí do
fyzických nebo digitálních médií nebo zobrazení v decentralizovaných virtuálních
prostředích, virtuálních světech (metaversech), virtuálních galeriích, virtuálních
muzeích nebo jiných ovladatelných virtuálních prostředích, včetně současného
vystavení více kopií Digitálního díla v rámci jednoho nebo více virtuálních prostředí],
členit na menší části nebo licencovat a podlicencovat Digitální dílo či NFT, a to ať už
přímo, nebo v souvislosti s marketingem, reklamou či prodejem zboží a služeb
produktu třetí strany, s výjimkou Sekundárního prodeje;

(b) užívat Digitální dílo jinak, než jak je spojeno s NFT, včetně jeho zařazení do filmů,
videí nebo jakýchkoli jiných forem médií, nebo k tomu vyzývat či umožňovat takové
užití třetím stranám;

(c) užívat Digitální dílo k vytváření dalších NFT či NFT projektů nebo sbírek, případně
vytvářet odvozená díla z Digitálního díla či NFT, upravovat, zkreslovat nebo jinak
měnit Digitální dílo nebo NFT jakýmkoli způsobem nebo kombinovat Digitální dílo či
NFT s jakýmkoli digitálním nebo jiným obsahem nebo médiem, nebo do něj Digitální
dílo či NFT vkládat;

(d) užívat Digitální dílo či NFT způsobem, který porušuje práva jakékoli fyzické nebo
právnické osoby;

(e) užívat Digitální dílo či NFT ve spojení či k propagaci jakékoliv nezákonné činnosti,
nesnášenlivosti, nenávisti, krutosti, dalších nenávistných projevů, násilí, nevhodného
nebo obscénního obsahu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl poškodit
pověst Společnosti dm nebo který by mohl poškodit Podkladové dílo.

5. Máte právo Licenci nevyužít. Neužívání nicméně neumožňuje Společnosti dm odstoupit
od Licence; neužívání vás neopravňuje k uplatnění nároku na vrácení kupní ceny za NFT
ani její části.

6. Licence bude automaticky ukončena, pokud:

(a) porušíte jakékoli ustanovení Kupní smlouvy, Obchodních podmínek a Smart
Contractu, mimo jiné včetně převodu, prodeje, darování nebo jiného nakládání s
Digitálním dílem či NFT způsobem, který není výslovně povolen Kupní smlouvou,
Obchodními podmínkami a Smart Contractem,

(b) užijete Digitální dílo v rozporu s podmínkami Licence, či pokud
(c) se zapojíte do nezákonných činností souvisejících s NFT v jakémkoliv právním řádu.

7. Licence automaticky zaniká převodem NFT při Sekundárním prodeji. Novému vlastníku je
licence automaticky udělena Společností dm. Vy coby přeprodejce NFT při Sekundárním
prodeji pozbýváte veškerých práv k NFT a Digitálnímu dílu, jakmile dojde k
Sekundárnímu prodeji.
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8. Licence se vztahuje i na Digitální dílo v rozsahu, v jakém není spojeno s NFT, bez ohledu
na vlastní formu Digitálního díla (na tisková data dostupná po koupi NFT). Licence se na
takové Digitální dílo použije v maximálním možném rozsahu, v jakém to neodporuje jeho
povaze, zejména v rozsahu kodexu povoleného užívání a kodexu zakázaného užívání.

9. Vzhledem k tomu, že spolupracujeme s třetími stranami na vytváření NFT, které obsahují
umělecká díla, grafiky, autorská díla, loga, ochranné známky nebo jiné statky vlastněné
třetí stranou, nevztahuje se Licence na žádný takový obsah třetí strany, a nesmíte tedy
používat, kopírovat, reprodukovat, zobrazovat, vytvářet odvozená díla nebo vytvářet nové
NFT založené na takovém obsahu třetí strany nebo jeho části pro jakékoliv komerční
užití, pokud k tomu My nebo příslušné třetí strany nedáme výslovný písemný souhlas.
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