Smlouva o testovacím provozu služby BeeTech (dále jen „Smlouva“)
Poskytovatel
T-Mobile Czech Republic a.s.

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČ: 6494 9681, DIČ: CZ64949681
Zapsána v OR u MS v Praze sp.zn. B. 3787
Zastoupená: …
Servis Testovaného zařízení: tel, email
Servis Portál: tel, email

Testující zákazník

Testované zařízení a služba
-

Referenční váhy XXXYYY S/N:XXXX počet 1 ks, Čidlo XXXYYY S/N:XXXX počet ks XX, Čidlo XXXYYY
S/N:XXXX počet ks XX; všechny s modulem Sigfox. (dále jako „Testované zařízení“)
Konektivita Testovacích zařízení v síti Sigfox;
Služba portálu XXXXYYYY.

Technická specifikace testovaného zařízení a služeb byla Testovacímu zákazníkovi předána při uzavření této Smlouvy.
Testovací období
Od data předání Testovaného zařízení (viz. datum podpisu této Smlouvy) do XX.X. XXXX.
Úvodní ustanovení
Poskytovatel se rozhodl otestovat vlastnosti, využitelnost a funkčnost služby BeeTech (dále jen „Služba“), která
umožňuje provádět prostřednictvím Testovacího zařízení připojeného k síti Sigfox a prostřednictvím portálu
vcelstva.czu.cz (dále jako „Portál“) zobrazení a vyhodnocování poskytovaných údajů a statistických dat zjišťovaných
Zařízením. Zařízení zjišťuje následující údaje a data: XXXXXXXXXX. Testující zákazník se dobrovolně rozhodl
spolupracovat s Poskytovatelem na testování Služby a Testovaného zařízení.
Ačkoliv Poskytovatel vyvine maximální snahu, aby byla Služba poskytována řádně a bezvadně, souhlasí Testovací
zákazník s přihlédnutím k testovacímu charakteru Služby, že mu není garantován rozsah ani kvalita Služby a parametry
Služby či její části se mohou dle potřeby Poskytovatele měnit. Poskytovatel je rovněž oprávněn Službu bez náhrady
zrušit či na potřebnou dobu přerušit či omezit poskytnutí Služeb. Poskytovatel je rovněž oprávněn tuto Smlouvu bez
uvedení důvodu a bez výpovědní doby ukončit jednostranným oznámením doručeným Testujícímu zákazníkovi, přičemž
v takovém případě končí Testovací období ke dni skončení této Smlouvy.
Výpůjčka Testovacího zařízení
Za účelem testování Služby a Testovaného zařízení předává Poskytovatel Testujícímu zákazníkovi Testované zařízení
specifikované v záhlaví této smlouvy, přičemž Testující zákazník potvrzuje, že Testované zařízení převzal v den
podpisu této Smlouvy, a zavazuje se provést jeho instalaci a zprovoznění na své náklady a odpovědnost, a to do 3 dnů
ode dne uzavření této Smlouvy.
Testující zákazník je oprávněn a povinen bezplatně užívat Testované zařízení po celé Testovacího období.
Při předání Testovaného zařízení byl Testující zákazník poučen o způsobu instalace, odinstalace a užívání
Testovaného zařízení. Poskytovatel si není vědom žádné vady Testovaného zařízení a s ohledem na skutečnost, že je
Testované zařízení v testovacím provozu, negarantuje Poskytovatel jeho funkčnost a neodpovídá za případné škody,
které by Testované zařízení případně způsobilo. Testovaného zařízení může být užíváno pouze v místě uvedeném
v přihlášce do testovacího provozu.
Součástí Testovaného zařízení a Služby je i software potřebný k jeho funkčnosti, přičemž Testující zákazník je oprávněn
bezplatně užívat daný software pouze k účelu testování Testovaného zařízení, a to po celé Testovací období.
Po skončení Testovacího období nabídne Poskytovatel Testujícímu zákazníkovi Testované zařízení k odkoupení do
jeho vlastnictví. Pakliže se Poskytovatel a Testující zákazník nedohodnou na odkupu Testovaného zařízení, je Testující
zákazník povinen odinstalovat Testované zařízení po skončení Testovacího období a vrátit Testované zařízení zpět
Poskytovateli, a to do 5 pracovních dnů po skončení Testovacího období.
Nakládání s daty
Testující zákazník souhlasí s tím, že v průběhu Testovacího období bude Poskytovatel (resp. jeho subdodavatelé Česká
zemědělská univerzita v Praze – IČO: 60460709 a IBM Česká republika, s.r.o. - IČO: 14890992) zpracovávat a
spravovat testovaná data zprostředkovaná řádně nainstalovaným Testovaným zařízením (dále jen „Data“). Účelem
zpracování a správy Dat je zejména ověření vlastností, využitelnosti a funkčnosti Služby a možnost jejího dalšího
rozvoje.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uvedená Data nebudou mít charakter osobních údajů. V případě, že se
Poskytovatel rozhodne jakkoliv nakládat s Daty způsobem, který by měl podobu zpracování osobních údajů ve smyslu
platných právních předpisů, pak Testující zákazník bere na vědomí, že podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod
má mimo jiné právo na zachování jeho lidské důstojnosti a osobní cti, jakož i právo na ochranu před neoprávněným
zasahováním do jeho soukromého a rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Poskytovatel je povinen tato práva Testujícího zákazníka
respektovat a smí osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s platnými právními předpisy. V opačném případě nese
odpovědnost za veškeré své protiprávní jednání, včetně důsledků z takového jednání plynoucích.
Strany se dohodly, že Data jsou Poskytovatel a jeho subdodavatelé oprávněni využít i po ukončení této Smlouvy, a to
ve zpracovaném i nezpracovaném stavu zejména k výše uvedeným účelům.
Strany se dohodly, že Testující zákazník bude mít přístup ke zpracovaným Datů z Testovaného zařízení prostřednictvím
Portálu, a to v rozsahu a kvalitě, v jakém to umožňuje testovací verze Portálu. Poskytovatel upozorňuje Testujícího
zákazníka, že Poskytovatel není provozovatelem Portálu (tj. jakékoliv případné registrace do Portálu a poskytované
souhlasy jsou uskutečňovány vůči provozovateli Portálu, nikoliv ve vztahu k Poskytovateli a jeho užívání se řídí
podmínkami sjednanými s provozovatelem Portálu, včetně podmínek zpracování osobních údajů, budou-li Testujícím
zákazníkem poskytovateli Portálu poskytnuty).
Součinnost stran
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Testujícímu zákazníkovi podporu a servis Služby v rozsahu přiměřeném
testovacímu provozu Služby (např. výměnu Testovaného zařízení, podporu užívání Služby, podporu při problémech
s instalací Testovaného zařízení atp.). Kontaktní údaje servisního střediska Poskytovatele jsou uvedeny v záhlaví
Smlouvy.
S ohledem na testovací provoz Služby, a vzhledem k tomu, že je Testujícímu zákazníkovi poskytována Služba
bezplatně, souhlasí Testující zákazník s tím, že ve vztahu ke včelstvu a úlům, u kterých bylo nainstalováno Testované
zařízení:







bude aktivně využívat portál Včelstva online na adrese http://vcelstva.czu.cz/ pro evidenci dat o svých
včelstvech a stanovištích, tj. bude aktivně zapisovat prováděné kontroly a další detailní informace o svých
včelstvech a stanovištích;
poskytne Poskytovateli na požádání do 3 pracovních dnů dostatečně kvalitní fotografii spadu z úlu, která bude
využita pro strojové učení rozpoznání roztočů Poskytovatelem, resp. jeho subdodavatelem;
budou zveřejněna Data, jako lokality úlů a zápisy kontrol na Portálu a budou zveřejněny jeho kontaktní údaje
(tj. jméno, příjmení a email) v rozsahu, v jakém dal prostřednictvím Portálu Testující zákazník souhlas
provozovateli Portálu;
poskytne na vyžádání Poskytovatele do 3 pracovních dnů i další informace a data, která se týkají
Testovaného zařízení či Služby a která jsou pro Poskytovatele důležitá pro účely testování.

Testující zákazník bere na vědomí, že spolupráce dle této Smlouvy, výsledky testování a případné nedostatky
Testovaného zařízení a Služeb, stejně jako ujednání v této Smlouvě jsou obchodním tajemstvím Poskytovatele, bez
jehož předchozího písemného souhlasu nesmí být uvedené informace sdělovány třetí straně.
Bezplatnost
S ohledem na testovací provoz Služby se strany dohodly, že žádné plnění dle této Smlouvy není spojeno s povinností
hradit druhé straně úplatu.
Ze strany Poskytovatele tedy bude Testujícímu zákazníkovi zejména bezplatně zapůjčeno Testované zařízení (včetně
příslušného software), hrazen datový provoz Testovaného zařízení na území České republiky a poskytována bezplatně
Služba.
Ze strany Testujícího zákazníka pak bude zejména bezplatně provedena instalace a odinstalace Testovaného zařízení,
budou poskytována Data a součinnost dle této Smlouvy.
V Praze dne ________________________

Poskytovatel

Testující zákazník

