
Warunki licencji użytkowania

Licencjodawca zezwala licencjobiorcy na korzystanie z oprogramowania na 
warunkach poniższej umowy użytkowania programu. Przed uruchomieniem 
oprogramowania należy się koniecznie zapoznać z treścią niniejszej umowy 
licencyjnej. Instalacja programu powoduje, że warunki niniejszej umowy stają się 
prawnie wiążące. Prawo do użytku, dalszego przekazywania oraz kopiowania, jest 
ograniczone warunkami niniejszej umowy.

Oprogramowanie zawiera programy do przetwarzania danych i ich dokumentacje - 
nazywane dalej "Dziełami".

Licencjodawca zezwala licencjobiorcy na użytek Dzieł na następujących 
warunkach:

§1. Licencjodawca (oraz osobowości trzecie) jest właścicielem majątkowych praw 
autorskich do Dzieł. Jeśli prawa te lub ich części są w posiadaniu osobowości 
trzecich, to Licencjodawca posiada odpowiednie prawa użytkowe.

§2. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na odpłatne korzystanie z Dzieł na 
jednym stanowisku komputerowym.

§3. Jeśli Dzieła są przetwarzane przy pomocy innych programów lub z nimi 
połączone, to korzystanie z Dzieł jest nadal ograniczone do jedynie jednego 
stanowiska komputerowego.

§4. Za ocenę przydatności Dzieł w działalności prowadzonej przez Licencjobiorcę 
odpowiada Licencjobiorca.

§5. Licencjobiorca przyjmuje Dzieła w użytkowanie.

§6. Licencjodawca zezwala dodatkowo Licencjobiorcy na sporządzenie jednej kopii 
niezmienionych Dzieł w celach archiwalnych. Warunki §2 dotyczą również tych 
kopii.

§7. Licencjodawca nie zezwala na modyfikowanie Dzieł, przeprowadzanie ich 
dekompilacji, deasemblacji, ani stosowanie jakichkolwiek technik inżynierii 
odwrotnej.

§8. Licencjodawca nie zezwala na inne zastosowania Dzieł.

Notatka Copyright

§9. Dzieło i każda jego część zawierają notatkę Copyright. Licencjobiorca jest 
zobowiązany, aby razem z każdą kopią, dokumentem lub rezultatem przetwarzania 
lub w połączeniu z innymi Dziełami przejąć i umieścić oryginalną, niezmienioną 
notatkę Copyright.

Udzielanie sublicencji

§10. Licencjodawca nie upoważnia Licencjobiorcy do udzielania dalszych sublicencji
na Oprogramowanie.

Uzyskanie rozszerzonych lub aktualizowanych Dzieł



§11. Jeśli Licencjobiorca rozszerzy lub zaktualizuje wcześniej uzyskane Dzieło, to 
uzyskuje jedynie prawo do użytku nowej wersji Dzieła na dotyczących go 
warunkach. Licencjobiorca jest zobowiązany do skasowania, zwrotu lub zniszczenia 
wcześniejszych wersji i ich kopii, dokumentacji, wyników przetwarzania i 
wszystkich połączeń Dzieł.

Ograniczenie odpowiedzialności

§12. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie w wyniku 
użytkowania oprogramowania lub niemożności jego użytkowania może ponieść 
Licencjobiorca bądź osoby trzecie, niezależnie od tego, w jaki sposób szkody te 
powstały. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności utraty danych, utraty zysków, 
utraty zdrowia lub życia, a także innych szkód przypadkowych, pochodnych i 
pośrednich, nawet wówczas, gdy Licencjodawca został powiadomiony o możliwości 
ich powstania.
W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość 
przeprowadzonej analizy i deklaracji zgodności.

Okres ważności

§13. Niniejsza umowa nabiera mocy z chwilą dokonania przez Licencjobiorcę 
instalacji Dzieła lub w chwili jego pierwszego użytku - odpowiedni jest Fakt, który 
niezależnie nastąpił wcześniej.

§14. Naruszenie przez Licencjobiorcę warunków niniejszej umowy powoduje, że 
licencja traci natychmiast ważność oraz upoważnia Licencjodawcę do podjęcia 
działań przewidzianych prawem.

§15. Licencja ma charakter niewyłączny i zostaje udzielona na czas ograniczony.

§16. Licencjodawca może dowolnie unieważnić niniejszą licencję lub zmienić jej 
warunki bez podania przyczyny i czasu wypowiedzenia.

§17. Przy wygaśnięciu ważności, Licencjobiorca jest zobowiązany do skasowania, 
zwrotu lub zniszczenia wcześniejszych wersji i ich kopii, dokumentacji, wyników 
przetwarzania i wszystkich połączeń Dzieł. Zachowanie jakichkolwiek części lub 
kopii nie jest dopuszczalne.

Dodatkowe warunki dotyczące licencji użytkowania w celach demonstracyjnych

§18. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na nieodpłatne korzystanie z Dzieł na 
dowolnej ilości stanowisk komputerowych, jednakże tylko w celu poznania cech 
Oprogramowania i dokonania oceny przydatności jego pełnej wersji w działalności 
prowadzonej przez Licencjobiorcę.
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