UMOWA LICENCYJNA NIEWYŁĄCZNA

Z chwilą pobrania Programu Licencjodawca i Licencjobiorca zawierają umowę licencji
Programu na warunkach określonych poniżej.
§ 1.
Definicje:
1. Licencjodawca: firma Twórcy.pl Marcin Wysmułek z siedzibą w Książenicach, będąca
wyłącznym właścicielem wszelkich praw do niniejszego Oprogramowania.
2. Licencjobiorca: każdy pobierający lub użytkujący Oprogramowanie.
§ 2.
1. Licencjodawca udziela licencji nieodpłatnej, niepełnej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej
i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Programu. Licencjodawca udziela niniejszej licencji
na czas nieokreślony. Postanowienia niniejszej licencji zastępują postanowienia nabytej
uprzednio licencji Programu komputerowego w wersji bezpośrednio poprzedzającej niniejszy
Program.
2. Warunkiem przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z Programu jest zaakceptowanie
warunków licencji, czego potwierdzeniem jest pobranie Programu. W razie niezaakceptowania
warunków licencji nie można go użytkować.
3. Licencjodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Licencjobiorcy z winy
umyślnej. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez
Licencjobiorcę przy użyciu Programu.
§ 3.
1. Licencjobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Licencjodawcy o każdym wdrożeniu
Programu.
§ 4.
1. Licencja niniejsza jest analogiczna do licencji GPL.
2. Licencjobiorca może użytkować Program bezpłatnie tak na potrzeby własne, komercyjnie jak
i w celach zarobkowych. Może także zwielokrotniać go i dystrybuować ale wyłącznie
nieodpłatnie.
3. Licencjobiorca może modyfikować Program na potrzeby własne, komercyjne jak i w celach
zarobkowych.
4. W przypadku dystrybucji (tak płatnej jak i bezpłatnej) jakiegokolwiek produktu zawierającego
w sobie lub powstałego na bazie tego Programu dystrybuujący jest zobowiązany do załączenia
kodów źródłowych oraz informacji o niniejszym Programie – analogicznie do licencji GPL.
5. Z wymogów analogicznych do licencji GPL zwalnia nabycie licencji komercyjnej na niniejszy
Program oraz inne programy jeżeli zostały użyte.
§ 5.
1. Licencjobiorca nie ma prawa:
1. Usuwania ze stopki szablonów stron informacji o właścicielu praw autorskich i o nazwie
produktu oraz usuwania odnośników do strony głównej produktu oraz do strony
Licencjodawcy (a w przypadku SmodBIP odpowiednio informacji o nazwie produktu oraz
odnośnika do strony głównej produktu) także w przypadku modyfikacji Programu.
Informacje te mogą być publikowane w sposób dyskretny, jednakże muszą być widoczne
bez konieczności podejmowania żadnych działań przez odwiedzającego stronę.
2. Usuwania informacji o prawach autorskich, oraz odnośników do strony produktu oraz
strony Licencjodawcy publikowanych w części edycyjnej Programu także w przypadku
modyfikacji Programu.
3. Zwielokrotniania i dystrybucji Programu bez niniejszej licencji oraz publikowanych
w Programie informacji o Licencjodawcy.
4. Wykorzystywania Oprogramowania do celów niezgodnych z prawem.
2. Z postanowień punktów 1 do 3 zwalnia nabycie licencji komercyjnej.
§ 6.
W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji
Licencjodawca może dochodzić odszkodowania.
§ 7.
Postanowienia dotyczące licencji Programu stosuje się odpowiednio do nabytego Programu, w tym
wszystkich form dokumentacji.
§ 8.
1. PROGRAM JEST DOSTARCZANY „TAK JAK JEST”. DOSTAWCA NIE ODPOWIADA ZA
ŻADNE EWENTUALNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA PROGRAMU.
NIE ODPOWIADA TEŻ ZA ŻADNE DZIAŁANIA OSÓB ORAZ FIRM I ORGANIZACJI
UŻYTKUJĄCYCH
OPROGRAMOWANIE
ORAZ
ZA
ZGODNOŚĆ
PRODUKTU
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA (BIP).
2. LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PROGRAM OTRZYMUJE
BEZPŁATNIE, ŻE NIE JEST ON OBJĘTY ŻADNĄ GWARANCJĄ, RĘKOJMIĄ ANI POMOCĄ
TECHNICZNĄ.
Warszawa 27.10.2005 (mod. 13.12.2007)

