
 

5-09-19 POUFNE Strona 1 z 1  

 

 

WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE 
 
WPROWADZENIE 
Niniejszym pragniemy przyznać Usługobiorcy prawo do korzystania z Aplikacji, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym 
dokumencie, na czas prowadzenia działalności przez Usługobiorcę. 

1 DEFINICJE 
W niniejszym dokumencie, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, następujące słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie: 

 
Warunki ogólne Nasze Ogólne Warunki Handlowe, które znajdują się pod adresem 

http://www.datainterchange.com/legal   a ich kopia  została udostępniona Usługobiorcy przed 
podpisaniem niniejszej Umowy. 

Aplikacja binarne pliki wykonywalne stanowiące oprogramowanie (programy) określone w Formularzu 
Zamówienia 

2 WARUNKI OGÓLNE 
            Ogólne Warunki mają zastosowanie i są uwzględnione w niniejszej Umowie oraz w niniejszym dokumencie, tak jakby zostały w nich 

zawarte w całości, lecz w zakresie, w którym występuje sprzeczność lub niezgodność między warunkami tego dokumentu a 
Warunkami Ogólnymi, zastosowanie mają warunki niniejszego dokumentu. Zasady dotyczące interpretacji, określone w Ogólnych 
Warunkach, mają zastosowanie do niniejszej umowy i niniejszego dokumentu. 

     Warunki Ogólne zawierają postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności. Zwraca się szczególną uwagę 
Usługobiorcy na te postanowienia. 

3 LICENCJA 
            Udzielamy Usługobiorcy niewyłącznej, niepodlegającej cesji, odwołalnej licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie do celów  

 związanych z prowadzoną przez niego działalnością. 
         Udzielamy Usługobiorcy prawa do przenoszenia Aplikacji, od czasu do czasu, na inny komputer pod warunkiem, że składnik 

serwera licencjonowanego produktu został zainstalowany tylko raz w danym momencie. 

            Usługobiorca nie może korzystać z Aplikacji w żadnym innym celu niż określony powyżej i nie może z niej korzystać w imieniu lub 
na rzecz jakiejkolwiek innej osoby. 

           Okres obowiązywania licencji został określony w Formularzu Zamówienia wraz z kolejnymi odnowieniami na odpowiednie okresy 
odnowienia, które również zostały określone w Formularzu Zamówienia, pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat. 

            Usługobiorca nie może dostosowywać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rozmontowywać, modyfikować, 
dostosowywać ani wprowadzać korekt błędów w Aplikacji w całości lub w części. 

4 POUFNOŚĆ 
            Aby umożliwić nam zapewnienie lepszej obsługi klienta, aplikacja zawiera funkcje, które przekazują nam informacje o użytkowaniu 

oraz informacje analityczne. Dostarcza nam również informacji zarządczych (na przykład informacje o wersji Aplikacji, z której 
Usługobiorca obecnie korzysta), które możemy wykorzystać w nawiązaniu do naszej relacji z Usługobiorcą i dla naszych własnych 
celów. 

5 ROZWIĄZANIE UMOWY 
            W przypadku wypowiedzenia lub wygaśnięcia niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, Usługobiorca nie może dalej korzystać 

z Aplikacji i musi usunąć ją ze wszystkich stosownych systemów komputerowych oraz zwrócić nam wszystkie kopie Aplikacji 
i wszelką związaną z tym dokumentację. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


