
 
 
 

 

Podmínky užívání učební platformy firmy 

HEIDENHAIN 

Následující podmínky platí pro všechny účastnice a účastníky, 

správce nebo žákovské účty učební platformy HEIDENHAIN firmy 

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH („JH“)
1)

. 

1) 
V tomto dokumentu se v dalším textu kvůli lepší čitelnosti používá forma mužského 
rodu. Není to vyjádřením žádného hodnocení. Vždy je míněn ženský i mužský rod. 

 
Ukládání osobních dat 

Ke zřízení osobního přístupu na učební platformu firmy HEIDENHAIN 
je nutné elektronické uložení následujících osobních dat: 
 jméno a příjmení, 
 e-mailová adresa, 

 bydliště (ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město), 
 země, 
 vzdělávací zařízení/škola/vysoká škola nebo podnik. 

Tato data podléhají příslušným ustanovením o ochraně dat. 

Přihlašovací jméno a heslo pro první přihlášení do systému bude 
účastníkovi zasláno po jeho přihlášení na e-mailovou adresu, kterou 
uvedl. Přihlašovací jméno/jméno uživatele měnit nelze. 

Příslušná přístupová data tvoří jméno uživatele a automaticky 
generované heslo, které účastník při prvním přihlášení do systému 
musí změnit. 

Účastníci mají právo získat na základě písemné žádosti bezplatně 
informaci o jejich uložených osobních datech. 

Data se nepředávají třetím osobám. Výjimku tvoří případ, kdy účastník 
výslovně předávání povolil nebo je-li vydání těchto dat nutné na 
základě ustanovení zákona. 

Osoby, jež jsou pověřeny spravováním učební platformy Moodle firmy 
HEIDENHAN, databáze a webového serveru, mají v souladu se svými 
úkoly přístup ke všem osobním datům uloženým v systému. Ke 
zpracování těchto dat dochází pouze tehdy, když a jestliže je to nutné 
pro provoz učební platformy Moodle firmy HEIDENHAIN. 

 

Vymazání osobních dat 

Účastníci mají právo nechat na základě písemné žádosti nesprávná 
data opravit, zablokovat nebo vymazat. 

Osobní data se ukládají po dobu čtyř měsíců po ukončení užívání. 
Data účastníků, kteří během 120 dnů po uplynutí ukončení užívání 
nebyli na učební platformě aktivní, budou ze systému s konečnou 
platností vymazána. Kurzy Moodle a jejich obsahy budou vymazány 
nejdříve po uplynutí tří měsíců. Ukončením užívání je buď konec 
kurzu, na který byl účastník přihlášen, nebo jiný druh odchodu z 
učebny, například jeho odhlášení vedoucím kurzu potažmo vypršení 
uživatelského oprávnění. 

 
Ukládání dalších dat 

Při vyvolání webového souboru v rámci učební platformy Moodle firmy 
HEIDENHAIN se ukládají následující data: 

 IP adresa klienta, který soubor vyvolává, 

 vyvolaná webová stránka, 
 návratový stavový kód webového serveru k požadavku, 

 webová stránka, ze které se uskutečnil přístup na dodávanou 
stránku (referrer), 

 identifikace typu prohlížeče, předaná použitým prohlížečem, 

 v případě chyby hlášení o chybě, generované webovým 

serverem. 

Uložená data se shromažďují výhradně pro technické a statistické 
účely. Osoba zodpovědná za kurz (např. vedoucí kurzu) ani ostatní 
účastníci kurzu k těmto datům nemají přístup. 

 
 

 
Kromě toho se ukládá datum a čas přístupu. K těmto datům má 
přístup také vedoucí kurzu. Tato data smějí být použita pouze pro 
účely výuky v rámci plnění úkolů. 

Každý přenos dat probíhá zajištěně. 

Kromě toho se ukládají všechna data, jež účastník dobrovolně uvedl, 
a data vznikající v souvislosti s užíváním. K tomu patří osobní 
příspěvky ve fórech a blozích, má-li účastník tuto funkci k dispozici. 
Tato data smějí být použita vyučujícími a účastníky pouze pro účely 
výuky během kurzu v rámci plnění úkolů. 
Moodle neobsahuje funkci archivace, k registrovanému účastníkovi 
lze ale přiřadit určitá data, jež se k danému účastníkovi vztahují. 
Jestliže se tento účastník ze systému odhlásí nebo je na základě 
ukončení školení vymazán z centrálního systému managementu 
identit a tím i z databáze Moodle, má to za následek ztrátu určitých 
dat vztahujících se k danému účastníkovi. 

 

Vymazání dat 

Kurzy Moodle, jejich obsahy a data účastníků se mažou nejdříve po 
uplynutí čtyř měsíců po ukončení užívání. Důvodem pro tuto lhůtu je 
umožnit účastníkům po ukončení účasti na modulu HIT nebo modulu 
Kurz zachovat si vlastní profil a v něm obsažená data a použít je pro 
účast v novém modulu HIT potažmo modulu Kurz nebo pokračovat v 
užívání, případně i po nabytí jiného nebo dalšího uživatelského 
oprávnění. 

 
Autorská práva 

Veškeré materiály obsažené na učební platformě Moodle firmy 
HEIDENHAIN jsou chráněny zákonem o autorských právech, 
jestliže není výslovně uvedeno jiné. 

U všech souborů a obsahů je uživatel výslovně povinen 
dodržovat ustanovení platného autorského práva. 

 

Pro obsahy, poskytované firmou JH, platí: 
copyright© DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Všechna práva 
vyhrazena. Na veškeré texty, obrazový materiál, grafiky, audio 
dokumenty, animace a videosekvence na učební platformě Moodle 
firmy HEIDENHAIN se vztahují autorská práva případně další zákony 
na ochranu duševního vlastnictví. Rozmnožování, změny nebo 
využívání v jiných elektronických či tištěných publikacích, nebylo-li 
určeno jinak, není přípustné bez výslovného souhlasu firmy DR. 
JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. 

Pro data, která do systému zadá vedoucí kurzu s prémiovou licencí pro 
učebnu, platí: Odpovědnost za obsahy kurzu, které nebyly poskytnuty 
firmou JH v rámci modulu HIT, nesou vzdělávací jednotky a jejich 
vedoucí kurzů. Dodržování autorských práv je povinností 
vzdělávacích jednotek a vedoucích kurzů. Vzdělávací jednotka příp. 
vedoucí kurzu jmenovaný vzdělávací jednotkou jsou povinni v 
případě, že byli upozorněni na možná porušení práva, například 
urážky, autorská práva atd..., bezodkladně zablokovat dotčené 
obsahy a po jejich důkladném prověření je vymazat nebo znovu 
aktivovat. V každém případě je nutné písemně informovat firmu JH 
o upozornění na případná porušení práva. Firma JH je v případě 
stížností na porušení práv (např. autorská práva, urážky atd.) 
oprávněna bezodkladně zablokovat a smazat veškeré obsahy. 

To znamená, že obsahy jsou určeny pro osobní použití a není 
dovoleno je předávat třetím osobám, rozmnožovat nebo měnit. Platí 
to také pro materiály, které byly během kurzu zpracovány 
účastníkem nebo více účastníky společně. Nezávisle na tom, jsou-li 
osobně vyhotovené materiály způsobilé pro ochranu v rámci 
autorských práv, vyjadřují všichni účastníci svůj souhlas s tím, že 
tyto materiály mohou být použity pro účely kurzu. Firma JH je jako 
provozovatel učební platformy Moodle firmy HEIDENHAIN 
osvobozena od nároků třetích osob, vyplývajících z nedodržení 
autorských práv. 



Všeobecné povinnosti při užívání 

Registrací se účastníkovi poskytuje nepřenosné jednoduché 
uživatelské právo pro učební platformu Moodle firmy HEIDENHAIN. 
Tato učební platforma slouží výhradně ke zprostředkování učiva z 
interaktivního učebního programu HEIDENHAIN Interactive Training 
(HIT) firmy JH, vytváření a provádění kurzů Moodle a e-portfolií vždy 
ke konkrétnímu modulu HIT. Jakékoliv jiné soukromé a/nebo 
komerční využití je výslovně zakázáno. V případě, že účastníkovi bylo 
poskytnuto k dispozici úložiště, slouží toto úložiště výhradně k uložení 
obsahů vytvořených v souvislosti s příslušným modulem HIT. 

Všichni účastníci jsou povinni nakládat s daty jiných účastníků, která 
jim byla zpřístupněna, přísně důvěrně a nepředávat je třetím osobám. 
Výjimku tvoří výhradně případ, kdy dotčená osoba vydala své 
písemné svolení. Všem účastníkům učební platformy Moodle firmy 
HEIDENHAIN je zakázáno neoprávněně mazat, potlačovat nebo 
měnit data. Stejně tak je zakázáno používat je pro jiné než stanovené 
účely. 

Dále jsou účastnící povinni dodržovat zákonná ustanovení jak 
všeobecně, tak i v rámci autorského práva a ochrany dat. Není 
dovoleno odkazovat na externí webové stránky. 

Účastníkům se zakazuje umísťovat na učební platformu obsahy, které 
jsou v rozporu s ustanoveními zákona, pornografické, obscénní, 
difamující, pomlouvačné, urážlivé, hrozivé, podněcující, štvavé nebo 
rasistické obsahy. Zakázáno je také umísťování reklamy jakéhokoliv 
druhu, přenos informaci obsahujících virus, chybu, manipulace nebo 
podobné škodlivé elementy; stejně tak je zakázáno umísťovat obsahy, 
které by mohly přímo nebo nepřímo poškodit reputaci firmy JH, 
přidružených podniků nebo jejich produktů. 

 
Provoz učební platformy Moodle firmy HEIDENHAIN 

Užívání obsahů učební platformy Moodle firmy HEIDENHAIN (obsah 
příslušných licencí viz bod 1.) je technicky možné dvěma způsoby: 

 užívání pomocí aplikace Moodle, 

 užívání přes standardní prohlížeč. 

Odpovědnost za splnění systémových předpokladů nese výhradně 
uživatel. 

 

Užívání učební platformy HEIDENHAIN pomocí aplikace Moodle 

Učební platformu Moodle firmy HEIDENHAIN lze využívat také 
pomocí aplikace Moodle. Aplikace Moodle je k dostání v příslušných 
App Storech. 
Aplikaci Moodle firma JH neposkytuje, nejedná se o produkt firmy 
JH a není ji možno přes nebo od firmy JH získat. Firma JH 
nepřebírá žádnou záruku, příslib či jiný závazek ve vztahu k nabytí 
nebo používání aplikace Moodle. 

Pomocí aplikace Moodle je možné zpracovávat učivo i v režimu 
offline. Při práci v režimu offline avšak není možné používat funkci 
kontroly učebního pokroku, některé nástroje z aplikace Moodle a 
provádět aktualizaci verze (platforma Moodle a nebo Content HIT). 

 
 
 
 
 

 
Zbavení možnosti užívání 

Jestliže účastník porušil podmínky užívání, bude vyzván, aby 
takového chování zanechal. Jestliže tak na výzvu neučiní, bude 
vedoucími svého kurzu na platformě Moodle nebo firmou JH, 
případně správcem, dočasně nebo trvale zbaven možnosti užívání. 
Nárok na opětovné povolení užívání neexistuje. Předpokladem pro 
opětovné povolení užívání je, mimo jiné, písemná žádost obsahující 
ujištění, že se dotyčný v budoucnu nebude dopouštět zneužívajícího 
chování. 

 
Odpovědnost na straně firmy JH 

Firma JH jako provozovatel učební platformy Moodle firmy 
HEIDENHAIN odpovídá pouze za hrubě nedbalé nebo úmyslné 
porušení povinností. To platí obzvláště také pro takové škody, které 
vzniknou účastníkům učební platformy Moodle společnosti 
HEIDENHAIN následkem stahování materiálů. 

Toto omezení odpovědnosti neplatí, jestliže je odpovědnost dána: 

a) zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 

výrobku, 

b) v důsledku zlovolného klamu, 

c) při nedodržení převzaté záruky, 
d) kvůli zaviněné újmě na životě, na těle nebo na zdraví, 

e) kvůli zaviněnému porušení podstatných smluvních 

povinností. 

Nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení podstatných 
smluvních povinností je avšak omezen na škody, které jsou typické 
pro danou smlouvu a jsou-li předvídatelné, jestliže se nejedná o jiný 
ze shora uvedených případů. 

Jestliže je na základě shora uvedených odstavců dána odpovědnost 
firmy JH, je tato odpovědnost za ztrátu dat omezena výší nákladů 
spojených s typickou obnovou dat, jež uživateli vznikly při pravidelném 
generování bezpečnostních kopii, odpovídajícím danému nebezpečí. 

 

Odpovědnost na straně účastníka 

Poruší-li účastník zaviněně tyto podmínky užívání nebo zákonem 
stanovené povinnosti, odpovídá v souladu se zákonnými předpisy. 

 

Změna podmínek užívání 

Firma JH si vyhrazuje právo na rozšíření nebo změnu podmínek 
užívání. 

Eventuální změny podmínek užívání se oznamují písemně na učební 
platformě Moodle firmy HEIDENHAIN s odpovídajícím odkazem na 
místo, kde je možné do změn nahlédnout. 

 

Právní účinnost 

Tyto informace jsou součástí internetové nabídky, z níž se na tuto 
stránku odkazuje. V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto 
textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne úplně odpovídají platným 
právním předpisům, nedotýká se to obsahu a platnosti ostatních částí 
dokumentu. 

 

Prohlášení o ochraně dat 

Informace o ochraně dat a podmínky užívání mi jsou známy a tímto 
je, obzvláště pak prohlášení firmy HEIDENHAIN o ochraně dat, 
přijímám. 

Vzal(a) jsem na vědomí, že při účasti na učební platformě Moodle firmy 
HEIDENHAIN dochází ke zpracování osobních dat. 
Souhlasím se zpracováním dat uložených v „osobním profilu“ jakož i 
příspěvků zveřejněných mým jménem. Stejně tak souhlasím s tím, že 
se budou zpracovávat data generovaná mým užíváním v rámci kurzů 
na platformě Moodle. 

Toto svolení je kdykoliv k nahlédnutí na domovské stránce učební 
platformy Moodle firmy HEIDENHAIN. 


