Warunki licencji na użytkowanie programu „Faktury”
Warunki ogólne

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do
Oprogramowania (do programu „Faktury” wraz z dokumentacją), a w szczególności że
zawarcie i wykonanie przez Licencjodawcę niniejszej umowy nie wymaga zezwoleń osób
trzecich.
Pobieranie, instalowanie, kopiowanie oraz używanie Oprogramowania (programu
„Faktury”) oznacza akceptację warunków niniejszej umowy licencyjnej. Jeśli Użytkownik
nie wyraża zgody na warunki zawarte w umowie licencyjnej – nie będzie pobierać,
instalować, kopiować ani używać tego Oprogramowania.
Termin Użytkownik oznacza albo osobę fizyczną, albo osobę prawną.
Termin Autor oznacza autora aplikacji Faktury, tj. PUH SecuSoft Rafał Szulc.
Termin Oprogramowanie oznacza oryginał aplikacji oraz wykonane przez Użytkownika
kopie zapasowe:
●

binarnej postaci instrukcji maszynowych, kodu pośredniego i innych form kodu
wykonywanego w systemie komputerowym,

●

danych w postaci binarnej,

●

innych komponentów wchodzących w skład Oprogramowania,

●

dokumentów dotyczących licencjonowanego używania Oprogramowania,

●

innej dokumentacji dołączonej do Oprogramowania.

Termin Biblioteka oznacza bibliotekę programistyczną lub inny komponent, do którego
autorskie prawa majątkowe posiadają podmioty trzecie, wykorzystywany przez
Oprogramowanie, zgodnie z postanowieniami licencyjnymi dla tej biblioteki lub
komponentu, w celu dostarczenia funkcjonalności przewidzianych w Oprogramowaniu.
Uprawnienia

Oprogramowanie jest własnością Autora. Oprogramowanie jest chronione prawem
autorskim i stanowi przedmiot umowy licencyjnej, a nie umowy sprzedaży.
Autor udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na Oprogramowanie, jeśli
Oprogramowanie to zostało nabyte legalnie. Czas trwania licencji ustalono na czas
nieokreślony.
Użytkownik ma prawo:
●

instalować i wykorzystywać jedną kopię Oprogramowania,

●

wykonywać kopie zapasowe Oprogramowania i danych przetwarzanych
z wykorzystaniem Oprogramowania, z zastrzeżeniem, że kopia ta nie może być
używana równocześnie z Oprogramowaniem,

●

wykorzystywać Biblioteki dla własnych potrzeb związanych z używaniem
Oprogramowania, zgodnie warunkami postanowień licencyjnych dla tych
Bibliotek, a w szczególności – jeżeli licencje Bibliotek na to pozwalają –
modyfikować i aktualizować Biblioteki oraz rozpoznawać sposób wykorzystania
Bibliotek w Oprogramowaniu i debugować Oprogramowanie w celu usuwania

błędów związanych z wykorzystaniem zmodyfikowanych lub zaktualizowanych
Bibliotek.
Użytkownik nie może:
●

deasemblować i dekompilować Oprogramowania, za wyjątkiem sytuacji, do
których użytkownik ma prawo na mocy postanowień powyżej,

●

tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać w Oprogramowaniu
jakichkolwiek innych zmian, w tym w celu usunięcia błędów w Oprogramowaniu,
za wyjątkiem sytuacji, do których użytkownik ma prawo na mocy postanowień
powyżej,

●

udzielać dalszych licencji, wynajmować ani wydzierżawiać Oprogramowania,

●

przenosić Oprogramowania i przysługujących mu praw i obowiązków na osoby
trzecie (innych użytkowników).

Autor ma prawo wypowiedzieć licencję udzieloną Użytkownikowi w przypadku
niewypełnienia przez Użytkownika warunków niniejszej umowy licencyjnej.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Autora Użytkownik jest zobowiązany do
zniszczenia wszystkich egzemplarzy (kopii) Oprogramowania i odnoszących się do nich
dokumentacji.
Opłaty

Opłata za licencję na Oprogramowanie jest opłatą jednorazową. W przypadku rezygnacji
użytkownika z prawa do użytkowania Oprogramowania lub wypowiedzenia umowy
licencyjnej przez Autora, opłata licencyjna nie podlega zwrotowi.
Brak gwarancji

Z zastrzeżeniem gwarancji wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, Autor nie udziela na niniejsze Oprogramowanie ani w zakresie wsparcia
technicznego jakichkolwiek gwarancji, w tym także rękojmi, ani nie ustala jakichkolwiek
warunków podanych wprost czy domniemanych, a w szczególności domniemanych
gwarancji i/lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu,
ani też gwarancji i/lub warunków nienaruszania praw osób trzecich.
Autor wyraźnie odrzuca wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące walorów
handlowych oraz przydatności Oprogramowania do jakiegokolwiek konkretnego celu,
nawet jeśli Autor o takim konkretnym celu zostanie poinformowany. Autor odrzuca
również wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne
szkody wynikłe z wykorzystania Oprogramowania.
Autor nie świadczy wsparcia technicznego, chyba że zostanie to określone w odrębnej
umownie.
Autor nie składa jakichkolwiek deklaracji i zobowiązań w zakresie aktualizacji
Oprogramowania lub dostarczania jego kolejnych wersji.
Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnych okolicznościach Autor nie ponosi odpowiedzialności za poniższe szkody,
nawet jeśli Autor zostanie poinformowany o możliwościach ich wystąpienia:
●

utratę lub uszkodzenie danych

●

uszkodzenie sprzętu i innego oprogramowania systemu komputerowego lub
terminala
telefonii
komórkowej,
na
którym
zostało
zainstalowane
Oprogramowanie

●

szkody szczególne, uboczne, pośrednie oraz szkody, których nie można było
przewidzieć przy zawieraniu umowy

●

utracone zyski, kontakty handlowe, dochody, reputację ani przewidywane
oszczędności

