UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI KOMPUTEROWEJ

Definicje:
- Utwór - produkt licencjonowany (aplikacja komputerowa),
- Podmiot - podmiot odpowiedzialny, posiadający prawa autorskie do utworu - firma
Vailacom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. W. Korfantego 24/21, 40-004
Katowice, Polska. NIP PL6342812951,
- Użytkownik - druga strona umowy, osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez podmiot
do korzystania z utworu na wybranych polach eksploatacji. Użytkownik może zostać
uprawniony jedynie, gdy nabył utwór legalnie dostępnym kanałem na witrynie
www.posukcesnaszpilkach.pl, wraz z licencją przypisaną do jego kopii programu.
Umowa zawarta jest pomiędzy podmiotem a użytkownikiem, zwanymi dalej stronami.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Utwór został dostarczony użytkownikowi poprzez link do pobrania, znajdujący się na
stronie z podziękowaniem za zakup oraz w mailu potwierdzającym transakcję,
2. Podmiot posiada prawa autorskie (w tym prawa autorskie majątkowe) do utworu i nie
przenosi ich na użytkownika, a jedynie pozwala na korzystanie z utworu na
wyszczególnionych polach eksploatacji.
3. Korzystanie z utworu przez użytkownika (w zakupionej wersji) nie jest ograniczone
czasowo ani terytorialnie.

§ 2. Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia, określonego w zamówieniu
użytkownika na stronie www.posukcesnaszpilkach.pl, wyczerpuje wszelkie roszczenia
podmiotu z tytułu korzystania z utworu.
2. Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek dodatkowych
płatności z tytułu korzystania z utworu.
§ 3. Prawa autorskie
1. Podmiot zobowiązuje się umożliwienia użytkownikowi korzystania z utworu, na
następujących polach eksploatacji:
1. Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną, korzystanie z utworu możliwe jest na
wszystkich komputerach należących do użytkownika; z utworu korzystać
może jedynie użytkownik,
2. Jeśli użytkownik jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, korzystanie z utworu możliwe jest na wszystkich komputerach w

firmie, przez dowolnych jej pracowników, uprawnionych przez użytkownika
do tego typu czynności,
3. Instalacja utworu możliwa jest na więcej niż jednym komputerze należącym do
użytkownika,
4. Możliwe jest użyczenie utworu w rodzinie (I stopień pokrewieństwa),
5. Możliwe jest wielokrotne archiwizowanie kopii bezpieczeństwa utworu.
2. Podmiot nie umożliwia użytkownikowi przede wszystkim:
1. Korzystania, udostępniania, użyczania, dzierżawienia bądź sprzedaży utworu
w sieciach komputerowych (w tym sieci lokalnej, sieci globalnej Internet),
2. Korzystania, udostępniania, użyczania, dzierżawienia bądź sprzedaży
znajomym użytkownika, nieuprawnionym pracownikom, osobom
niezwiązanym z firmą użytkownika,
3. Udostępniania utworu rodzinie dalszej niż I stopień pokrewieństwa,
4. Dekompilowania, deasemblowania, debugowania, modyfikowania pamięci,
modyfikowania plików oraz jakichkolwiek innych ingerencji w utwór.
3. Podmiot ma prawo do zablokowania Utworu w przypadku złamania przez
Użytkownika jakichkolwiek warunków niniejszej umowy, bez prawa do zwrotu
pieniędzy.
4. Ograniczenia użytkowania utworu, w tym prawa zależne, nie podlegają ograniczeniom
terytorialnym, bądź czasowym.
§ 4. Poufność
1. Podmiot zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji
dotyczących użytkownika oraz klientów użytkownika, które uzyskał w związku z
zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w
niniejszym paragrafie, jest nieograniczony czasowo.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe pomiędzy stronami na skutek zawarcia
niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę podmiotu.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w formie elektronicznej. Dokonanie zakupu jest
równoznaczne z jej akceptacją. Tym samym, umowa nie wymaga formy papierowej,
ani podpisu elektronicznego i zostaje zawarta w momencie potwierdzenia jej przez
użytkownika w chwili dokonania transakcji.

