
Dohoda o zbavení zodpovednosti

Beriem na vedomie s porozumením, že dobrovoľnícka komunita e-NABLE („e-NABLE“) je komunita
nezávislých dobrovoľníkov organizovaných s cieľom podpory vývoja a šírenia protetických náhrad
pre deti a dospelých vytváraných pomocou technológie 3d tlače. Dizajny alebo plány („dizajny“) e-
NABLE komunity, vrátane zostáv alebo komponentov ("komponenty"), sú vytvárané jednotlivými
dobrovoľníkmi a sú zdieľané s atribútom open source licencie. e-NABLE nedisponuje osvedčením,
že tieto dizajny alebo komponenty fungujú podľa akýchkoľvek nariadení alebo či spĺňajú akékoľvek
regulačné požiadavky na ich funkciu. Táto dohoda o zbavení zodpovednosti (ďalej len "dohoda") v
sebe  zahŕňa  skutočnosť,  že  e-NABLE  ponúka  tieto  dizajny  ako  experimentálne  zariadenia  bez
akejkoľvek formy záruky, ktorá je s ich používaním spojená. Dolupodpísaná osoba je po dosiahnutí
veku 18 rokov samotným príjemcom dizajnu, ak tento vek ešte nedosiahla, samotným príjemcom
je rodič alebo zákonný zástupca príjemcu.

Súhlasím,  že  akýkoľvek  dizajn  alebo  komponent,  ktorý  mi  poskytne  komunita  e-NABLE  alebo
ktorákoľvek  iná  osoba  s  komunitou  e-NABLE  prepojená,  je  poskytovaná  "TAK,  AKO  JE"  bez
pridávanej záruky fungovania a je určená ako dar. Prijatím akéhokoľvek dizajnu alebo komponentu
potvrdzujem,  že  tento  dizajn  alebo  komponent  nebol  hodnotený  ani  schvaľovaný  žiadnym
regulačným orgánom. Vo všeobecnosti bol dizajn navrhnutý a vytvorený jedným alebo viacerými
členmi komunity dobrovoľníkov e-NABLE. Títo dobrovoľníci  konajú nezávisle,  bez vedenia alebo
dohľadu zo strany e-NABLE.

Beriem na vedomie, že akýkoľvek dizajn alebo komponent poskytovaný komunitou e-NABLE je pre
samotného prijímateľa, ktorý takúto technickú náhradu potrebuje, prospešný a nie je určený a
nesmie sa používať na komerčné účely. Ak si podľa zákonov tvojej krajiny dospelý a si samotným
príjemcom náhrady, vezmi prosím na vedomie možné riziká používania dizajnu alebo komponentu.
Ak je samotným príjemcom náhrady dieťa do 18 rokov, vyhlasujem, že som jeho rodičom alebo
zákonným zástupcom a beriem v jeho mene na vedomie potenciálne riziká používania dizajnu
alebo komponentu.

Okrem  toho  zbavujem  e-NABLE  a  jej  dobrovoľníkov  akejkoľvek  zodpovednosti  za  činy  alebo
opomenutia - vrátane nedbanlivých činov alebo škôd spôsobených opomenutím, straty, či úmrtie
jednotlivca zapríčinené používaním dizajnu alebo komponentu. 

Súhlasím,  že  komunita  e-NABLE  a  žiadny  jednotlivec  prepojený  s  komunitou  e-NABLE  nenesie
zodpovednosť  za  akékoľvek  zranenia  alebo škody,  vrátane akýchkoľvek  následných,  náhodných,
nepriamych,  trestných  alebo  špeciálnych  škôd  vyplývajúcich  z  používania  dizajnu  alebo
komponentu vytvoreného komunitou e-NABLE alebo inými osobami prepojenými s komunitou e-
NABLE.

strana 1 z 2



Akékoľvek informácie poskytované e-NABLE a ľubovoľnou osobou prepojenou s e-NABLE nie sú
určené na to, aby slúžili na diagnostikovanie alebo liečenie zdravotného problému alebo choroby.
Pred nosením samotného dizajnu alebo komponentu by si mal zvážiť konzultáciu s kvalifikovaným
poskytovateľom  zdravotnej  starostlivosti  a  oboznámiť  sa  so  všetkými  pokynmi  pre  používanie
dizajnu. Akékoľvek vyhlásenia spoločnosti e-NABLE slúžia len na informačné účely a nie sú určené
ako náhrada služieb alebo odporúčaní lekára alebo iného kvalifikovaného odborníka.

So skutočnosťami uvedenými v tomto texte som sa oboznámil a vyhlasujem, že ich obsahu v plnom
rozsahu rozumiem.

___________________________________________________ ____________________
podpis príjemcu dizajnu alebo komponentu dátum

________________________________________________________________
tlačeným písmom čitateľné meno príjemcu dizajnu alebo komponentu                                      

___________________________________________________ ____________________
podpis a tlačeným písmom čitateľné meno svedka dátum

Ak je prijímateľom dizajnu alebo komponentu osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť vyplnená 
nasledujúca časť:

Prečítal/prečítala som si tento dokument a súhlasím, že mojím podpisom sa stáva záväzný pre moje
dieťa  (menované  vyššie),  dedičov,  poverených  a  splnomocnených  zástupcov.  Podpisom  taktiež
prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov a som rodičom alebo zákonným zástupcom menovaného
dieťaťa. 

___________________________________________________ ____________________
podpis rodiča alebo zákonného zástupcu dátum
prijímateľa dizajnu alebo komponentu

_______________________________________________________________
tlačeným písmom čitateľné meno rodiča alebo zákonného zástupcu

___________________________________________________ ____________________
podpis a tlačeným písmom čitateľné meno svedka dátum
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