LICENCJA JEDNORAZOWA Z 1 AKTUALIZACJĄ
udzielona dnia ……….
na oprogramowanie o nazwie ……
DEFINICJE
Oprogramowanie – skrypt autorstwa firmy GetSoft.
Licencjodawca – podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania – firma
GetSoft.pl Mateusz Kuźmicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Alternatywy 3/47, NIP: 951-245-63-23.
Licencjobiorca – osoba która nabyła Oprogramowanie - ma prawo do korzystania z niego i której numer
licencji znajduje się na serwerze w pliku licencja.html.
Prawa autorskie – obejmują cały kod oprogramowania, zastosowane rozwiązania technologiczne, układ i
dobranie elementów, kompozycję, wszystkie opisy, strukturę katalogów oraz wszystkie struktury danych.

INFORMACJE O LICENCJI

Licencja nr
Dane Licencjobiorcy

……………………………………………………………..

…………
…………
…………

TREŚĆ LICENCJI

1. Niniejsza licencja upoważnia do zainstalowania jednej kopii Oprogramowania na serwerze pod
jedną domeną internetową wraz z plikiem licencja.html z indywidualnym numerem licencji.
2. Zabrania się odsprzedaży, wypożyczania oraz darmowego lub odpłatnego udostępniania
Oprogramowania w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Licencjodawcy.
3. Oprogramowanie może być dowolnie modyfikowane, lecz zmodyfikowanego Oprogramowania
tak samo jak w przypadku niezmodyfikowanego - nie można w żadnej formie rozpowszechniać,
sprzedawać, udostępniać bez pisemnej zgody autora.
4. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w oprogramowaniu jest zabronione.
4. Licencjodawca nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Oprogramowania, w tym
utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych, koszt urządzeń lub programów
zastępczych.
5. Oprogramowanie dostarczane jest w formie "takiej, jakiej jest", bierzesz na siebie ryzyko
wynikające z użytkowania skryptu.

6. Licencjodawca nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, ze Skrypt będzie działać na wszystkich
serwerach. Wszelkie wymagania jakie powinien spełniać serwer do prawidłowej pracy Skryptu
zostały określone w opisie produktu zawarte na stronie www.getsoft.pl.
7. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszej licencji. Brak jej
przestrzegania może być podstawą do cofnięcia zezwolenia na użytkowanie Oprogramowania.
Ponadto w szczególnych przypadkach także do wszczęcia postępowania na drodze cywilnej i/lub
karnej.

8. Licencjobiorca zobowiązuje się do bezpiecznego umieszczenia skryptu na serwerze
uniemożliwiającego jego pobranie przez osoby trzecie.
9. Licencjobiorca ma prawo do odsprzedaży licencji w liczbie jaka została zakupiona od
Licencjodawcy. W momencie sprzedaży Licencjobiorca traci prawo do użytkowania kopii
Oprogramowania. W przypadku sprzedaży należy skontaktować się z Licencjodawcą i podać
numer licencji wraz z danymi osobowymi na które został zakupiony oraz dane osobowe nowego
właściciela licencji na którego zostanie dokonana cesja. Licencjobiorca sprzedający zakupione
licencje jest zobowiązany do poinformowania nowego właściciela o warunkach niniejszej licencji,
które to muszą zostać zaakceptowane.
10. Zakup licencji z 1 aktualizacja upoważnia Licencjobiorcę do 1 bezpłatnej aktualizacji zakupionego
skryptu do wersji wyższej w momencie wydania jej przez Licencjodawcę. Aktualizacja zostanie
przesłana na adres emailowy Licencjobiorcy na jego wyraźną prośbę.
11. Za złamanie postanowień niniejszej licencji Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Licencjodawcy kary umownej w wysokości 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych).

