LICENCJA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA
Szanowny Kliencie,
nabyłeś program komputerowy naszej firmy, przez co stałeś się stroną poniższej umowy licencyjnej i
w dalszej części umowy występujesz jako „Kupujący”.
Wszystkie programy komputerowe Zakładu Usług Informatycznych PENTA Soft z siedzibą w
Starogardzie Gdańskim wspomagające pracę w zakresie bhp w dalszej części umowy określane są
jako „Programy” i wraz z właściwymi instrukcjami użytkownika są objęte prawem autorskim.
UMOWA LICENCYJNA
pomiędzy Kupującym Programy a Zakładem Usług Informatycznych PENTA Soft z siedzibą w
Starogardzie Gdańskim (zwanym dalej „Producentem”) :
1)

Zakup Programów na podstawie wystawionej przez Producenta faktury jest jednoznaczny z
zaakceptowaniem warunków niniejszej umowy licencyjnej.

2)

Producent udostępnia Kupującemu:
a) nośnik zawierający zakupione Programy w postaci płyty CD,
b) podręczniki użytkownika Programów,
c) umowę licencyjną (zwaną dalej „Licencją”)
i przyznaje legalnemu nabywcy i użytkownikowi niniejszą licencję na użytkowanie Programów.
Udzielona licencja nie jest ograniczona czasowo.

3)

Umowa upoważnia Kupującego do używania jednej, określonej kopii Programów na jednym
komputerze, wyjątek stanowią licencje wielostanowiskowe oraz inne, gdzie warunki określa
odrębna umowa.

4)

Prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa związane z Programami przysługują Producentowi,
stanowiąc jego własność i są chronione przez prawo autorskie Rzeczpospolitej Polskiej oraz
przepisy konwencji międzynarodowych.

5)

Kupujący powinien traktować Programy jak każdy inny przedmiot prawa autorskiego. Nośniki nie
są zabezpieczone przed kopiowaniem. Kupujący może wykonać jedną kopię Programów, ale
wyłącznie jako kopię zapasową lub do celów archiwalnych, albo przenieść Programy na jeden
dysk twardy pod warunkiem, że zachowa oryginał nośnika wyłącznie dla zabezpieczenia
programu lub w celach archiwalnych.

6)

Kupujący nie ma prawa tłumaczenia, dekompilowania i stosowania innych podobnych metod
analizy Programów oraz modyfikowania Programów lub ich łączenia w części lub w całości z
innym programami komputerowymi.

7)

Kupujący nie może wynajmować lub dzierżawić Programów. Może przenieść swoje prawa na
nowego nabywcę pod warunkiem otrzymania pisemnej zgody Producenta.

8)

Wyłączenie odpowiedzialności za szkodę. Programy są intensywnie testowane w zakresie
prawidłowości działania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, tym niemniej Producent
nie gwarantuje, że Programy spełnią oczekiwania Kupującego lub, że ich działanie będzie
całkowicie wolne od błędów. Kupujący ponosi pełne ryzyko, co do możliwości użycia zakupionych
Programów do określonego celu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z
użytkowania Programów lub braku możliwości użytkowania Programów niezależnie od tego, w
jaki sposób powstały i czego dotyczą. Całkowita odpowiedzialność Producenta jest w każdym
przypadku ograniczona do kwoty pieniężnej, którą Kupujący zapłacił za Programy.

9)

Kupujący nie ma prawa wykorzystywania zawartych w Programach treści merytorycznych celem
ich dalszej publikacji, przedruku, wykorzystania w innych celach niż własnych.

10) Kupujący ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Producenta drogą telefoniczną oraz
drogą elektroniczną (email) oraz do otrzymania odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi
Programów. Producent ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy, jeżeli Nabywca ingerował
w strukturę baz danych lub inne pliki programu.
11) Wszystkie sprawy sporne niniejszej umowy regulują przepisy ustawy o prawie autorskim.
Wszelkie wątpliwości czy uwagi dotyczące niniejszej Licencji należy zgłaszać pisemnie na adres :
PENTA Soft
Zakład Usług Informatycznych
Krzysztof Kochański
ul. Hallera 13
83-200 Starogard Gdański

tel./fax. (058) 562 32 37
tel (058) 562 27 57
email: info@pentasoft.com.pl

