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Skrót najważniejszych postanowień Licencji
Nie można dokonać cesji Licencji
Licencjobiorca nie ma prawa usuwać linku ze stopki panelu administracyjnego CMS,
oraz linku ze stopki na stronie głównej.
Umowa Licencji przewiduje kary za naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej
Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni wymagania Licencjobiorcy
Licencja udzielana jest imiennie na określoną wersję na czas nieokreślony i nigdy nie
wygasa. Opłata pobierana jest jednorazowo.
Nieodpłatna pomoc dotyczy wyłącznie wersji Oprogramowania na którą Licencja była
nabyta przez Licencjobiorcę i wygasa z chwilą opublikowania nowszej wersji
Oprogramowania.
Licencja upoważnia do 60% zniżki na nowsze wersje Oprogramowania i usługi.

UWAGA! Przed zainstalowaniem programu należy zapoznać się z treścią Umowy Licencyjnej.
W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy należy
odstąpić od instalacji Oprogramowania lub jego części. Pierwsza instalacja, uruchomienie lub
przystąpienie do korzystania z Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
postanowień Umowy Licencji i uważa się za równoznaczne z jej zawarciem.
Umowa Licencyjna
Oprogramowania wspomagającego pracę pośrednika finansowego (strona www dla branży finansowej)

Definicje
Oprogramowanie: Strona internetowa dla branży finansowej wraz z dokumentami w formie
„online” .
Umowa: Umowa licencyjna oprogramowania
Licencja: Uprawnienie do korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania na zasadach
określonych w niniejszej Umowie.
Licencjobiorca: Osoba która nabyła prawo do korzystania z Oprogramowania

Jan Kowalski
Licencjodawca: Sebastian Siekierski, os. Robotnicze 54, 58-506 Jelenia Góra.
&1
Zawarcie Umowy
1. Niniejsza Umowa jest nieodłączną częścią Oprogramowania, zostaje zawarta z chwilą
pierwszego zainstalowania i/lub z chwilą jakiegokolwiek innego użycia Oprogramowania i
reguluje zasady odpłatnego korzystania z Oprogramowania opracowanego przez
Licencjodawcę. Wywołuje określone w treści Umowy skutki prawne objęte powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Poprzez instalację, używanie, skopiowanie lub inne użycie Oprogramowania Licencjobiorca
oświadcza, że będzie przestrzegać postanowień niniejszej Umowy.
3. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy, nie ma on prawa
instalowania i/lub używania czy korzystania z Oprogramowania.
4. Licencjobiorca z chwilą zawarcia Umowy oświadcza że serwer na którym chce zainstalować
i używać Oprogramowanie spełnia wymogi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Oprogramowania.
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i nie wymaga podpisów.
6. Miejscem zawarcia Umowy jest miejsce siedziby Licencjodawcy.

&2
Informacja o prawach autorskich
1. Oprogramowanie jest udostępniane na zasadzie licencji z zachowaniem praw autorskich
właściciela, nie jest zaś przedmiotem sprzedaży.
2. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym twórcą Oprogramowania.
3. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Oprogramowania oraz do wszelkich kopii
tego Oprogramowania przysługują i stanowią własność Licencjodawcy.
4. 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 umów
międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami
międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
5. 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.
&4
Udzielenie Licencji
1. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w tej Umowie Licencjodawca udziela odpłatnej
Licencji na korzystanie z jednej kopii Oprogramowania wyłącznie na własne potrzeby
Licencjobiorcy, jako niewyłącznej i imiennej.
2. Licencjobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, w przeciwnym wypadku nie zostaje
udzielona mu licencja na użytkowanie Oprogramowania.
3. Licencja udzielana jest na określoną osobę i wersję na czas nieokreślony i nie jest
terytorialnie ograniczona. Licencja na zakupione oprogramowanie nigdy nie wygasa tzn. płaci
się tylko raz i z programu korzysta dożywotnio.
4. Po zakupie Licencji Licencjodawca prześle na podany w zamówieniu adres email
Licencjobiorcy informacje o sposobie pobrania Oprogramowania.
5. Licencjobiorca w szczególności:
• nie nabywa prawa własności do Oprogramowania,
• nie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim.
• nie może dokonać cesji licencji.
6. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania
Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim.
7. Licencja nie upoważnia do uzyskania zaktualizowanych wersji Oprogramowania
zawierających nową funkcjonalność i upoważnia do 60% zniżki na nowe wersje.
8. Licencja upoważnia do uzyskania nieodpłatnej pomocy związanej z Oprogramowaniem, jak
również porad na temat optymalnego wykorzystania Oprogramowania, oraz pomoc w
sprawdzaniu poprawności działania Oprogramowania, w postaci supportu technicznego w
ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia problemu, z wykluczeniem płatnych usług oferowanych
przez Licencjodawcę, takich jak konfiguracja, instalacja, modyfikacja.

9. Nieodpłatna pomoc dotyczy wyłącznie wersji Oprogramowania na którą Licencja była nabyta
przez Licencjobiorcę i wygasa z chwilą opublikowania nowszej wersji Oprogramowania.
10. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo przeniesienia Licencji na inną domenę
&5
Zakres użytkowania Oprogramowania
1. Licencjobiorca może zainstalować i używać w danym momencie tylko jedną kopię
Oprogramowania na jednym serwerze. Licencja na Oprogramowanie nie może być używana
wspólnie lub jednocześnie na różnych serwerach
2. Oprogramowanie jest licencjonowane jako całość. Części składowe Oprogramowania nie
mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym serwerze.
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. Oprogramowanie rozpowszechniane jest wyłącznie poprzez stronę internetową www.ebiznes.rezerwujcie.pl Udostępnianie programu w magazynach komputerowych, nośnikach
elektronicznych, sieciach lokalnych oraz Internecie wymaga pisemnej zgody autora.
5. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie jest on uprawniony do odsprzedaży,
reprodukowania ani dystrybuowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek
celu. Licencjobiorcy w szczególności nie wolno wykonywać kopii tego oprogramowania i
udostępniać jej w sieci, gdzie mogłoby z niego skorzystać wielu użytkowników w tym samym
czasie. Nie wolno również udostępniać tego oprogramowania w sieci do pobrania. Zabrania się
także wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania lub przekazywania w jakiejkolwiek
formie kopii zapasowej innym.
6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.
Oprogramowanie nie może być udostępniane, wynajmowane, wydzierżawiane ani
wypożyczane przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca nie może dokonać cesji licencji.
7. Licencjobiorcy zabrania się usuwania linka ze stopki.
8. Dokonywanie odtworzenia, dekompilacji,
Oprogramowania jest zabronione.
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9. Licencjobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć Oprogramowanie przed pobieraniem,
kopiowaniem, lub dostępem do niego przez osoby trzecie.
10. Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla
ochrony praw autorskich do Oprogramowania.
11. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, tj. wdrożenia programu partnerskiego dla swoich usług i/lub produktów.
12. Licencjobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Licencjodawcy o
instalacji Oprogramowania na innym serwerze i wskazania Licencjodawcy miejsca nowej
instalacji Oprogramowania.
13. Licencjobiorca nie może angażować się ani uczestniczyć z jakąkolwiek osobą trzecią w
nieautoryzowanym wytwarzaniu, zwielokrotnianiu, dostarczaniu, przekazywaniu ani używaniu
fałszywego, pirackiego lub nielegalnego Oprogramowania.

14. Licencjobiorca jest ponadto uprawniony do zgłaszania Licencjodawcy wszelkich wykrytych
nieprawidłowości bądź błędów w działaniu Oprogramowania, jak również udzielania
wyczerpujących informacji o okolicznościach ich wykrycia oraz współpracy w celu
wyeliminowania nieprawidłowości Oprogramowania.
&6
Uprawnienia Licencjodawcy
1. Na pisemne żądanie, Licencjobiorca niezwłocznie doręczy Licencjodawcy swoje pisemne
oświadczenie potwierdzające, że korzysta z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i przedstawi licencję.
2. Brak oświadczenia ze strony Licencjobiorcy będzie równoznaczny z oświadczeniem, że
korzysta on z Oprogramowania w sposób sprzeczny z wymaganiami Umowy.
3. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do dokonywania kontroli sposobu korzystania z
Oprogramowania przez Licencjobiorcę.
&7
Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy
1. Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są
wyraźnie określone w niniejszej Umowie, a Licencjobiorca przyjmuje na siebie ryzyko
wynikające ze skutków korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.
2. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe Licencjodawca nie
gwarantuje, że oprogramowanie spełni wymagania Licencjobiorcy lub że oprogramowanie
będzie działało bez przeszkód i jest pozbawione błędów.
Jednocześnie Licencjodawca
oświadcza, że w przypadku spełnienia wymagań systemowych Oprogramowanie działa
poprawnie i może służyć do realizacji celu do którego zostało stworzone.
3. Licencjodawca dołożył wszelkich starań, aby przygotowane oprogramowanie było wolne od
błędów oraz usterek
4. Licencjodawca oświadcza, że 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, że usunięcie usterek lub nieprawidłowości nie jest
obowiązkiem Licencjodawcy.
5. Licencjobiorca oświadcza, że 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.
6. Licencjobiorca oświadcza, że posiada wiedzę na temat warunków jakie musi spełniać
serwer docelowy, żeby był kompatybilny z Oprogramowaniem w związku z czym,
Licencjodawca zrzeka się odpowiedzialności za niepoprawne działanie Oprogramowania, jeśli
zostało ono zainstalowane na niekompatybilnym serwerze.
&8
Rozwiązanie Umowy Licencyjnej
1. Licencjodawca ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, jeżeli Licencjobiorca
nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorcy nie należy się zwrot
zapłaconej opłaty licencyjnej.

2. Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Umowy wygasają z chwilą rozwiązania
Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Licencji Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznego
zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania wraz ze wszystkimi jego składnikami
otrzymanymi w czasie realizacji niniejszej umowy. Udzielony Licencjobiorcy Klucz licencji
zostanie przez Licencjodawcę zablokowany.
&9
Kary i odszkodowania
1. Naruszenie warunków Umowy przez Licencjobiorcę jest działaniem na szkodę
Licencjodawcy, który zastrzega sobie prawo dochodzenia stosownego odszkodowania.
Licencjodawca zawiadomi Licencjodawcę listem poleconym w przypadku stwierdzenia
naruszenia warunków Umowy Licencyjnej przez Licencjobiorcę.
&10
Zapewnienia
1. Licencjodawca gwarantuje, że Oprogramowanie nie zawiera żadnego szkodliwego kodu, a
w szczególności wirusów, trojanów, szpiegów oraz reklam.
&11
Postanowienia końcowe
1. Strony postanawiają, że zmiany i uzupełnienia tej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z
późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

