Umowa Licencyjna
Niniejszy dokument, zwany dalej licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania
aplikacji, raportu, dodatku funkcjonalnego do oprogramowania ERP/CRM zwanego dalej
PRODUKTEM, wiążące firmę OMEGA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 97-300 Piotrków
Trybunalski pl. Kościuszki 8, NIP: 771-25-66-078, zwaną dalej LICENCJODAWCĄ i
osobę/firmę/instytucję zwaną dalej LICENCJOBIORCĄ, zwanych w dalszej części dokumentu
Stronami.
LICENCJODAWCA oświadcza, że jest twórcą przedmiotowego PRODUKTU i przysługują mu
majątkowe prawa autorskie do tego PRODUKTU, chronione w szczególności Ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., Dz.U. Nr 2., poz. 83.
1. LICENCJODAWCA udziela licencji na bezterminowe użytkowanie PRODUKTU przez
LICENCJOBIORCĘ (o ile odrębne Umowy zawarte pomiędzy Stronami nie stanowią
inaczej).
2. PRODUKT jest przekazywany LICENCJOBIORCY do jego wyłącznego użytku. PRODUKT
może
być
przypisany
do
numeru
seryjnego
oprogramowania
ERP/CRM
LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, jak
również nie jest uprawniony do przekazania PRODUKTU do korzystania osobom trzecim w
formie odpłatnej lub nieodpłatnej. LICENCJOBIORCA nie jest uprawniony do
rozpowszechniania PRODUKTU w jakiejkolwiek formie.
3. LICENCJOBIORCA nie ma prawa do modyfikacji PRODUKTU, jego dekompilacji lub innego
uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze PRODUKTU, tłumaczenia, adaptacji lub
jakichkolwiek innych zmian bez zgody LICENCJODAWCY wyrażonej na piśmie pod rygorem
utraty licencji .
4. LICENCJODAWCA nie gwarantuje poprawnego działania PRODUKTU w przypadku
wprowadzenia przez Producenta oprogramowania ERP/CRM nowych wersji programu.
PRODUKT został opracowany pod ściśle określoną wersję oprogramowania ERP/CRM. W
przypadku zainstalowania nowszych wersji oprogramowania ERP/CRM może zachodzić
potrzeba uaktualnienia PRODUKTU, w takim przypadku uaktualnienie to może podlegać
dodatkowej opłacie.
5. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby
wystąpić na skutek stosowania PRODUKTU, w tym również za ewentualną utratę informacji
lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania PRODUKTU.
6. Gwarancja jest udzielana LICENCJOBIORCY, który zakupił licencję na użytkowanie
PRODUKTU. Gwarancja na PRODUKT udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu,
z zastrzeżeniem pkt.4
7. W przypadku naruszenia niniejszej licencji, LICENCJOBIORCA traci prawo do gwarancji,
a ponadto LICENCJODAWCA może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia,
w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem.
W przypadku wątpliwości co do zasad i sposobu użytkowania PRODUKTU, LICENCJOBIORCA
powinien zgłosić się do LICENCJODAWCY w celu uzyskania informacji i wyjaśnień.

