Warunki licencji użytkowania Oprogramowania firmy Madar
WAŻNA UWAGA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza umowa licencyjna zostaje
zawarta pomiędzy firmą Madar Sp. z o.o. zwaną w dalszej części Licencjodawcą a
Licencjobiorcą (wskazanym na Certyfikacie licencyjnym) i stanowi wiążącą umowę
prawną pomiędzy stronami. Dopiero zaakceptowanie niniejszej umowy pozwala na
zainstalowanie oprogramowania (wskazanego na Certyfikacie licencyjnym) oraz
legalne korzystanie z niego. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z tymi
postanowieniami nie może korzystać z oprogramowania i zobowiązany jest do
usunięcia z komputera oprogramowania i wszystkich elementów dotyczących
Oprogramowania. Jeśli Licencjobiorca zawarł z Madar Sp. z o.o. inną umowę
dotyczącą konkretnego Oprogramowania, zapisy takiej umowy mają pierwszeństwo,
w razie rozbieżności, przed warunkami niniejszej umowy.
Właściciel praw, producent Oprogramowania
MADAR sp z o.o.
ul.Skłodowskiej 12d/3
41-819 Zabrze
NIP 648-10-07-070
www.madar.com.pl
e-mail madar@madar.com.pl
tel 601 44 65 00, 32 278 66 65
1. Definicje
Ilekroć w tekście jest mowa o:
Licencjodawca – oznacza Madar Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu przy ul.
Skłodowskiej 12d/3.
Licencjobiorca – oznacza podmiot nabywający licencję na korzystanie z
Oprogramowania wskazanego na Certyfikacie licencyjnym.
Oprogramowanie – oznacza każdy program komputerowy, którego producentem
jest Licencjodawca, a który został wskazany z nazwy na Certyfikacie licencyjnym.
Certyfikat licencyjny – oznacza wydany przez Licencjodawcę dokument
zawierający nazwę firmy i adres Licencjobiorcy, który upoważnia tego Licencjobiorcę
do korzystania ze wskazanego z nazwy, na Certyfikacie, programu komputerowego,
na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Certyfikat licencyjny zawiera
również indywidualny numer licencyjny przypisany do Licencjobiorcy, a także liczbę
stanowisk (użytkowników), którzy mogą jednocześnie korzystać z Oprogramowania,
a także okres subskrypcji, czyli koniec okresu, w którym dozwolone jest pobieranie
kolejnych aktualizacji Oprogramowania i korzystanie z pomocy technicznej.
Producent – Madar Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu przy ul. Skłodowskiej 12d/3
będący twórcą Oprogramowania w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 904 z późn. zm).
2. Postanowienia ogólne
Licencjodawca oświadcza, ze jest uprawniony do udzielenia licencji na
Oprogramowanie w zakresie określonym umową oraz że korzystanie z
Oprogramowania nie narusza praw autorskich Producenta.

3. Zakres licencji
3.1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy bezterminowej, niewyłącznej,
nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na Oprogramowanie.
3.2. Licencja udzielana jest na określoną na Certyfikacie licencyjnym liczbę
stanowisk komputerowych (użytkowników).
3.3. Licencja uprawnia do zainstalowania, uruchamiania, przechowywania i
korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.4. Zabroniona jest dekompilacja, deasemblacja i inne podobne działania (reverse
engineering) oraz czynności związane z nieautoryzowanym dostępem do zawartości
baz danych.
3.5. Licencja obejmuje jedynie prawo do użytkowania programu, zabrania się
pobierania opłat i zmiany warunków licencji bez pisemnej zgody właściciela praw.
3.6. Zabronione jest wykorzystywanie Oprogramowania oferowanego przez
Producenta komerycyjnie, na wspólnej bazie danych z programami udostępnianymi
przez Producenta na zasadach licencji freeware, bez zgody Licencjodawcy.
3.7. Zabronione jest wykorzystywanie Oprogramowania w działalności przestępczej i
terrorystycznej.
4. Wersja demonstracyjna
4.1. Licencjodawca udziela podmiotowi gospodarczemu bezpłatnie licencji dla wersji
demonstracyjnej na okres 30 dni od daty zainstalowania Oprogramowania. W wersji
demonstracyjnej, po upływie 30 dni użytkownik ma obowiązek odinstalować
Oprogramowanie lub nabyć licencję na warunkach komercyjnych, określonych w
kolejnych punktach.
5. Nabycie i zbycie licencji, okres licencji
5.1. Licencja udzielana jest bezterminowo na wersję Oprogramowania wydaną w
trakcie trwania okresu subskrypcji wskazanego na Certyfikacie licencyjnym.
5.2. Licencjobiorcą mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność
gospodarczą oraz organizacje rządowe, edukacyjne, naukowe, pożytku publicznego
itp. Licencjobiorcą nie mogą zostać osoby prywatne.
5.3. Każdorazowo licencja jest udzielana w formie pisemnej w postaci Certyfikatu
licencyjnego, na którym określona jest liczba stanowisk komputerowych
(użytkowników), które mogą wykorzystywać Oprogramowanie. Dostęp sieciowy,
zdalny i analogiczny liczony jest, jako użytkowanie programu na kolejnym
komputerze. Użytkowanie programu na większej ilości komputerów niż to wynika z
ilości posiadanych licencji jest nielegalne.
5.4. Licencjobiorca otrzymuje indywidualny klucz licencyjny, który znajduje się na
Certyfikacie licencyjnym. Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznie wprowadzić go
do Oprogramowania gdy podczas uruchamiania Oprogramowanie wyświetli monit o
podanie klucza.
5.5. Licencja może zostać sprzedana w całości, w takiej postaci, w jakiej została
nabyta. Zabrania się przekazywania licencji w każdej innej postaci w tym
wynajmu, dzierżawy, powielania czy udostępniania. Zabrania się odsprzedaży
pojedynczych stanowisk.
5.6. Wykorzystywanie Oprogramowanie na większej liczbie stanowisk
komputerowych niż określono na Certyfikacie licencyjnym skutkuje natychmiastową
utratą licencji i dalsze wykorzystywanie Oprogramowania staje się nielegalne.

5.7.
Licencjodawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi użytkowników
(Licencjobiorców), którzy nie respektują postanowień niniejszej licencji oraz
dopuszcza możliwość zablokowania działania udostępnianych usług z
Oprogramowaniem, w takim przypadku.

6. Aktualizacja Oprogramowania i wsparcie techniczne
6.1. Licencjodawca przy zakupie Oprogramowania udziela dwunastomiesięcznej
Asysty technicznej, uprawniającej przez okres jej trwania do:
6.1.1. Pobierania kolejnych aktualizacji Oprogramowania wydawanych przez
Producenta.
6.1.2. Wsparcia technicznego w formie telefonicznej i elektronicznej w zakresie
obsługi Oprogramowania.
6.2. Asysta techniczna nie obejmuje ingerencji w dane klienta (usługa dodatkowo
płatna).
6.3. Czas trwania asysty technicznej określony jest datą na Certyfikacie licencyjnym
jako okres subskrypcji.
6.4. Przed upływem okresu subskrypcji Licencjobiorca ma prawo przedłużyć
odpłatnie Asystę techniczną (subskrypcję) na kolejny rok. Wydany zostaje wówczas
nowy Certyfikat licencyjny zawierający nowy klucz licencyjny a poprzedni Certyfikat
licencyjny traci ważność.
6.5. Dla licencji wielostanowiskowych nie istnieje możliwość nabycia Asysty
technicznej na mniejszą ilość stanowisk niż jest przez Licencjobiorcę
wykorzystywana.
7. Gwarancja
7.1. Licencjobiorca akceptuje ograniczoną gwarancję.
7.2. Producent nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Licencjobiorcy w zastosowaniu
Oprogramowania w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Licencjobiorcy
leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania
Oprogramowania w wersji demonstracyjnej. Operator zastrzega, że Oprogramowanie
jest udostępniane Licencjobiorcy „as it is”, czyli takim, jakie jest.
7.3. Producent wyłącza wszystkie gwarancje, bezpośrednie lub domyślne, włączając
w to gwarancje przydatności do jakiegokolwiek celu.
7.4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty
(m.in. powodujące utratę zysku, informacji, lub inne straty finansowe i moralne), które
mogą powstać wskutek użytkowania Oprogramowania. Oprogramowanie służy
jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokonywania
rozliczeń
podatkowo-rachunkowych,
natomiast
nie
przejmuje
za
nie
odpowiedzialności. Odpowiedzialność, w szczególności wobec kontrahentów
i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz ZUS ponosi
Licencjobiorca jako przedsiębiorca.
7.5. Dostosowanie Aplikacji do konkretnych potrzeb Usługobiorcy jest dokonywane
na podstawie oddzielnej umowy.
8. Przepisy końcowe
8.1 Sądem rozstrzygającym spory każdorazowo będzie sąd właściwy dla siedziby
firmy Madar sp. z o.o.

