Umowa licencyjna Oprogramowania Publiker 3.x.x

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania
Publiker 3.x.x firmy NetVision

UWAGA! Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker należy zapoznać się z poniższym
tekstem. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, zabrania
się pobierania, instalowania i jakiegokolwiek użytkowania Oprogramowania Pubiker lub jego
części. Pierwsza instalacja, uruchomienie lub przystąpienie do korzystania z Oprogramowania
Publiker w jakikolwiek sposób, jest równoznaczne z zawarciem niniejszej umowy licencji i
wyrażeniem zgody na jej wszystkie postanowienia.

Przez użyte w niniejszej umowie słowa i wyrażenia należy rozumieć:
•

Umowa – niniejsza umowa licencyjna;

•

NetVision – Tomasz Molik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NetVision z

siedzibą, przy ul. Wapiennej 39/41 lok. 37 w Łodzi (91-087), Regon: 300577463, NIP: 618-18674-72;
•

Oprogramowanie – produkt (program komputerowy) o nazwie Publiker opracowany

przez NetVision, który obejmuje oprogramowanie komputerowe i związane z nim moduły
oprogramowania, nośniki, materiały drukowane i inne dane w postaci elektronicznej;
•

Licencjobiorca – osoba fizyczną lub prawna, która weszła w posiadanie Oprogramowania;

•

Licencjodawca – firma NetVision;

•

Licencja – uprawnienie do korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania na

zasadach określonych w niniejszej Umowie;
•

Klucz licencji – unikalny identyfikator Licencji przydzielany Licencjobiorcy;

•

Wymagania systemowe – serwer z PHP (wersja 5.2 lub nowsza) z bibliotekami: cURL ze

wsparciem SSL, mbstring, MySQL (wersja 5.0 lub nowsza), IonCube Loader (wersja 3.1 lub
nowsza).
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1

Zawarcie Umowy

1.1

Niniejsza Umowa reguluje zasady korzystania z płatnego Oprogramowania opracowanego

przez NetVision i stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Licencjobiorcą a NetVision, której
przedmiotem jest Licencja na Oprogramowanie.
1.2

Umowa jest nieodłączną częścią Oprogramowania.

1.3

Niniejsza Umowa zostaje zawarta i wywołuje określone w jej treści, jak również w

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, skutki prawne z chwilą gdy Licencjobiorca
rozpoczyna pobieranie, instalację lub inne użytkowanie Oprogramowania. Przystępując do
realizacji wymienionych czynności Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej
Umowy, akceptując jej wszystkie postanowienia. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na
postanowienia niniejszej Umowy, nie ma on prawa do pobierania, instalowania lub jakiegokolwiek
używania Oprogramowania, jak również zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia
Oprogramowania.
1.4

Licencjobiorca przed zawarciem Umowy zobowiązany jest do sprawdzenia, czy serwer, na

którym zamierza użytkować Oprogramowanie, spełnia Wymagania systemowe.
1.5

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i nie wymaga podpisów stron wiążących.

1.6

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba firmy NetVision.

2

Informacja o prawach autorskich

2.1

Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Oprogramowania, które

nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.2

Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Oprogramowania, oraz do wszelkich

kopii tego Oprogramowania, przysługują i stanowią wyłączną własność firmy NetVision.
2.3

Oprogramowanie chronione jest m.in. przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa

pokrewne (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 i z późniejszymi zmianami), oraz postanowieniami
wiążących Polskę umów międzynarodowych o prawach autorskich

oraz o ochronie praw

własności intelektualnej, jak również innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o
ochronie praw autorskich i praw własności intelektualnej.
2.4

Wraz z Oprogramowaniem dystrybuowane są pliki zawierające kod źródłowy

rozpowszechniany na podstawie licencji typu Open Source, z których korzysta Oprogramowanie.
Do plików tego typu dołączone zostały pełne treści licencji, na podstawie których są one
rozpowszechniane.
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3

Udzielenie licencji

3.1

Na podstawie niniejszej Umowy NetVision udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, odpłatnej

i nieprzenoszalnej na osoby trzecie Licencji na korzystanie z Oprogramowania i materiałów
towarzyszących, w zakresie podanym w niniejszej Umowie, która nie przenosi praw do
Oprogramowania na Licencjobiorcę.
3.2

Rodzaj i zakres dostępnych funkcji i modułów Oprogramowania uzależniony jest od

rodzaju wykupionej Licencji. Opis dostępnych funkcji, modułów oraz cennik rodzajów Licencji
dostępny jest na stronie www.publiker.pl.
3.3

Licencja udzielana jest na czas nieokreślony i nie jest terytorialnie ograniczona.

3.4

Po zakupie Licencji Licencjodawca prześle na podany w zamówieniu adres email

Licencjobiorcy informacje o sposobie pobrania Oprogramowania oraz Klucz licencji. Po
zainstalowaniu Oprogramowania na serwerze, Licencjobiorca aktywuje pełną funkcjonalność w
zakresie wykupionej Licencji, poprzez wprowadzenie Klucza licencji. Klucz licencji jest
aktywowany po poprawnej weryfikacji jego wartości przez serwer kluczy licencyjnych. Okresowo
przeprowadzana jest automatyczna weryfikacja wartości Klucza licencji.

4

Zakres użytkowania Oprogramowania

4.1

Na podstawie niniejszej

Umowy Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania

(wprowadzenia do pamięci komputera) i używania

w danym momencie tylko jednej kopii

Oprogramowania na jednym serwerze zgodnie z jego przeznaczeniem. Niniejsza Umowa nie
uprawnia do używania Oprogramowania wspólnie lub jednocześnie na różnych serwerach.
4.2

Przedmiotem niniejszej Licencji jest Oprogramowanie jako całość wraz z modułami i

funkcjami objętymi wybranym przez Licencjobiorcę rodzajem Licencji. Części składowe
Oprogramowania – moduły, funkcje – stanowią jedną funkcjonalną całość i nie mogą być
rozdzielane i używane na więcej niż jednym serwerze.
4.3

Z zastrzeżeniem przepisu art. 75 ust. 2 i 3 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne

Licencjobiorca ma prawo do sporządzenia kopii zapasowej wersji instalacyjnej Oprogramowania z
tym zastrzeżeniem, że kopia ta nie może być używana równocześnie z Oprogramowaniem.
Tworzenie innych kopii przez Licencjobiorcę jest zabronione.
4.4

Licencjobiorcy zabrania się udostępniania osobom trzecim otrzymanego Klucza licencji.

4.5

Licencjobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć Oprogramowanie przed pobieraniem,

kopiowaniem, lub dostępem do niego przez osoby trzecie.
4.6

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie jest

uprawniony do odsprzedaży,

reprodukowania, ani rozpowszechniania Oprogramowania w jakikolwiek sposób, formie i w
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jakimkolwiek

celu.

Licencjobiorcy

nie

wolno

w

szczególności

wykonywać

kopii

Oprogramowania (z zastrzeżeniem pkt. 4.3), udostępniać i rozpowszechniać go w sieci, gdzie
mogłoby go pobrać, lub skorzystać z niego wielu użytkowników w tym samym czasie.
4.7

Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.

Licencjobiorcy zabrania się także wypożyczania, wynajmowania, użyczania, wydzierżawiania lub
przekazywania w jakiejkolwiek innej formie Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim, jak
również sprzętu komputerowego, na którym Oprogramowanie zainstalowano. Licencjobiorca nie
może dokonać cesji praw nabytych na podstawie niniejszej Umowy.
4.8

Licencjobiorcy przysługuje prawo przeniesienia Licencji na inny serwer, lub do innego

katalogu na tym samym serwerze.
4.9

Dokonywanie odtworzenia, dekompilacji, inżynierii wstecznej lub dezasemblacji

Oprogramowania jest zabronione.
4.10 Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla
ochrony praw autorskich przysługujących NetVision do Oprogramowania.
4.11 Licencjobiorcy

zabrania

się

udostępniania

osobom

trzecim

otrzymanej

wraz

Oprogramowaniem bazy adresów katalogów i stron typu Presell Pages.
4.12 Oprogramowanie może być wykorzystywane do wspomagania procesu pozycjonowania
stron WWW klientów Licencjobiorcy, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w punkcie 4.13.
poniżej.
4.13 Oprogramowanie NIE może być wykorzystywane do świadczenia usług katalogowania lub
preclowania, czyli usług, które obejmują swym zakresem jedynie dodanie strony WWW do
katalogów lub stron typu Presell Pages.
4.14 Licencjobiorca jest ponadto uprawniony do zgłaszania NetVision wszelkich wykrytych
nieprawidłowości

bądź błędów w działaniu

Oprogramowania,

jak

rówież udzielania

wyczerpujących informacji NetVision o okolicznościach ich wykrycia oraz współpracy w celu
wyeliminowania nieprawidłowości Oprogramowania.

5

Aktualizacje

5.1

Oprogramowanie Publiker opatrzone jest numerem w formacie X.Y.Z, gdzie X jest

numerem głównym określającym wersję Oprogramowania, natomiast Y i Z są liczbami
określającymi numer aktualizacji do wersji X.
5.2

Licencjobiorca na podstawie niniejszej Umowy uzyskuje prawo do użytkowania w zakresie

określonym w niniejszej Umowie konkretnej wersji Oprogramowania oraz aktualizacji do tej
wersji w zakresie numeru głównego. Oprogramowanie oznaczone jako aktualizacja zastępuje i/lub
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uzupełnia Oprogramowanie oryginalne.
5.3

Użytkowanie nowszych wersji Oprogramowania, o innym numerze głównym, nie jest

objęte niniejszą Umową . Jego używanie przez Licencjobiorcę wymaga zawarcia odrębnej umowy.
5.4

Niniejsza Umowa uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z dodatkowej nieodpłatnej

usługi związanej z Oprogramowaniem - automatycznej aktualizacji bazy adresów katalogów i
stron typu Presell Pages, przy czym Licencjodawca zastrzega sobie prawo do czasowego
wstrzymania, lub całkowitego zaprzestania świadczenia tej dodatkowej nieodpłatnej usługi.

6

Uprawnienia Licencjodawcy

6.1

Na pisemne żądanie Licencjodawcy, Licencjobiorca niezwłocznie doręczy NetVision swoje

pisemne oświadczenie potwierdzające, że korzysta z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
6.2

Brak oświadczenia ze strony Licencjobiorcy będzie równoznaczny z oświadczeniem, że

korzysta on z Oprogramowania w sposób sprzeczny z wymaganiami Umowy.
6.3

Licencjodawcy przysługuje prawo dokonywania kontroli sposobu korzystania z

Oprogramowania przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca uprawnia Licencjodawcę do blokady
funkcjonowania Oprogramowania oraz do blokady Klucza licencji w przypadku stwierdzenia
przez Licencjodawcę, że Licencjobiorca użytkuje Oprogramowanie niezgodnie z warunkami
Umowy.

7

Polityka prywatności

7.1

Licencjobiorca niniejszym wyraża zgodę i akceptuje fakt, iż NetVision będzie gromadzić,

przechowywać, wykorzystywać i przesyłać dane techniczne, pozwalające na identyfikację
serwera, na który zainstalowano Oprogramowanie (w tym np. adresu IP serwera, adresu URL pod
którym zlokalizowane jest Oprogramowanie)), przy czym

dane te mogą być pobierane

i

wykorzystywane przez NetVision tylko i wyłącznie na wewnętrzne potrzeby NetVision związane
i niezbędne do poprawy i podniesienia jakości swoich produktów i usług, w tym przede wszystkim
do ułatwienia procesu aktualizacji Oprogramowania, aktualizacji Licencji, weryfikacji Klucza
licencji lub obsługi technicznej Oprogramowania.
7.2

Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych

informacji, o których dowiedziały w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a których
ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na jakąkolwiek szkodę. Strony zgodnie oświadczają, iż
za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony uznają wszelkie nieujawnione do wiadomości
publicznej

informacje

techniczne,

technologiczne,

handlowe

lub

organizacyjne

jej

przedsiębiorstwa (knowhow), co do których przedsiębiorca lub osoby przez niego upoważnione
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podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
7.3

Na podstawie niniejszej Umowy Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez

NetVision jego danych, poprzez zamieszczenie firmy lub nazwy Licencjobiorcy na stronie
internetowej www.publiker.pl, lub ewentualnie w publikowanych przez NetVision materiałach
promocyjnych, w celach marketingowych, związanych z promocją Oprogramowania.

8

Rozwiązanie Umowy Licencyjnej

8.1

Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień zastrzeżonych w treści niniejszej Umowy i

powszechnie obowiązujących przepisach prawa NetVision ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę
w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia jeśli Licencjobiorca nie przestrzega
postanowień niniejszej Umowy, jak również w sytuacji, gdy nie dokonał zapłaty wynagrodzenia z
tytułu udzielenia mu Licencji na użytkowanie Oprogramowania.
8.2

W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznego zniszczenia wszystkich

kopii Oprogramowania wraz ze wszystkimi jego składnikami otrzymanymi w czasie realizacji
niniejszej umowy, natomiast udzielony Licencjobiorcy Klucz licencji zostanie przez NetVision
zablokowany. W takim przypadku Licencjobiorcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu
jakichkolwiek opłat uiszczonych na rzecz Licencjodawcy w związku z zawarciem i realizacją
niniejszej Umowy.
8.3

Uprawnienia Licencjobiorcy przyznane mu w niniejszej Umowie przestają obowiązywać i

wygasają w chwili jej rozwiązania.

9

Kary i odszkodowania

9.1

W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z punktów: 4.6, 4.7,

niniejszej Umowy, Licencjobiorca obowiązany

będzie do bezwarunkowej zapłaty na rzecz

Licencjodawcy kary umownej w kwocie 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
9.2

W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z punktów 4.1, 4.2,

4.3, 4.4, 4.5, 6.2 licencji niniejszej Umowy, Licencjobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz Licencjodawcy kary umownej w kwocie 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) netto.
9.3

Zapłata kar umownych określonych powyżej

nie pozbawia Licencjodawcy prawa do

dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody powstałe na skutek nie przestrzegania
warunków niniejszej Umowy w wysokości przekraczającej ich wysokość. Dochodzenie
odszkodowania w takim przypadku odbywać się będzie na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
9.4

Podstawą do obciążenia Licencjobiorcy karą umowną będzie pisemne potwierdzenie przez

Licencjodawcę faktu naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę skierowane
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do Licencjobiorcy listem poleconym.

10 Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę oraz
postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi
10.1 Licencjobiorca oświadcza, iż zapoznał się z funkcjonalnością Oprogramowania i przyjmuje
na siebie wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania Oprogramowania, jak również przyjmuje do
wiadomości, że Licencjodawca nie jest obowiązany do dostosowania Oprogramowania do
indywidualnych wymagań Licencjobiorcy.
10.2 Zważywszy na istniejące rozwiązania technologiczne, Licencjodawca nie udziela żadnej
gwarancji oraz rękojmi, na Oprogramowanie, jak również nie gwarantuje, że Oprogramowanie
będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości, jest pozbawione błędów oraz, że spełni
oczekiwania

Licencjobiorcy,

jednocześnie oświadczając,

iż

według

najlepszej

wiedzy

Licencjodawcy Oprogramowanie w przypadku spełnienia Wymagań systemowych działa
poprawnie, prawidłowo i może służyć do realizacji celu, do którego zostało stworzone.
10.3 Licencjodawca oświadcza, iż będzie podejmował działania zmierzające do usunięcia
stwierdzonych usterek oraz innych nieprawidłowości, o których zostanie powiadomiony przez
Licencjobiorcę, przy czym w celu wyjaśnienia jakichkolwiek ewentualnych wątpliwości
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie usterek lub nieprawidłowości nie jest
obowiązkiem Licencjodawcy.
10.4 W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NETVISION NIE
BĘDZIE

W

ŻADNYM

PRZYPADKU

PONOSIĆ

ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA

JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIA LUB POŚREDNIE BĘDĄCE NASTĘPSTWEM
UŻYWANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA.

11 Zapisy końcowe
11.1 Zmiany oraz uzupełnienia do Umowy winny być dokonane w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
11.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa w tym

przepisy ustawy o prawach autorskich i prawach

pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
11.3 Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Licencjodawcy.
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