Umowa licencyjna
1. Przedmiot umowy: program komputerowy AgentM6 (zwany dalej programem)
wersja: __________– baza przechowywana na serwerze zewnętrznym
2. Licencjodawca: Grządkowski Dariusz m6 soft plus; ul. Chabrów 35/1; 45-221 Opole; NIP: 7542736617, wpisaną do Ewidencji
Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Opola dnia 25.04.2006 numer w rejestrze 36007, REGON 160076950.
3. Licencjobiorca: ________§1
Własność
1. Program AgentM6 jest własnością m6 soft plus.
2. Prawa do programu, jego kopii i modyfikacji należą wyłącznie do m6 soft plus.
3. Program Agentm6 jest przedmiotem prawa autorskiego (art. 1. pkt. 2. Ustawy "O prawie autorskim i prawach pokrewnych";
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Dz.U. 1994, nr 24 poz. 83)
Zabrania się:
4. Kopiowania i dystrybucji programu bez zgody m6 soft plus.
5. Dekompilacji i dokonywania zmian w programie lub jego części bez zgody m6 soft plus.
6. Przekazywania programu osobom nieuprawnionym.
§2
Oświadczenia Licencjodawcy
1. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy ww. Programu. Ponadto
Licencjodawca oświadcza, że dąży aby program dostarczony Licencjobiorcy był wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny
z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z
zastrzeżeniem że licencjobiorca zobowiązany jest weryfikować, czy w kontekście jego indywidualnej działalności program spełnia
właściwe wymagania.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na ww. program.
§3
Minimalne warunki techniczne
1. Do instalacji programu AgentM6 niezbędny jest system operacyjny Windows w wersji XP, Vista, 7, 8 lub 10.
§4
Prawa i obowiązki Licencjobiorcy:
1. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Umowy.
2. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi sprzętu, na którym ma być zainstalowany program
w szczególności zapewnić minimalne warunki techniczne.
3. Licencjobiorca zainstaluje program zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Licencjodawcy po dokonaniu opłaty.
4. Licencjobiorca otrzymuje prawo do używania programu na wszystkich komputerach będących jego własnością.
5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.
6. Licencjobiorca odpowiada za dostęp i korzystanie z programu przez osoby, które Licencjobiorca upoważnił do dostępu lub
korzystania z programu w tym za działania i zaniechania takich osób.
7. Licencjobiorca zobowiązuje się do systematycznego tworzenia kopii bazy danych programu i przechowywania jej na osobnym
dysku.
§5
Odpowiedzialność Licencjodawcy
1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania programów, za
niepoprawną pracę sprzętu komputerowego, do którego wgrano oprogramowanie ani też za skutki wynikające ze zdarzeń
losowych lub awarii jakie mogą nastąpić w procesie eksploatacji.
2. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie programu oraz jakiekolwiek skutki spowodowane
modyfikacjami programu dokonanymi przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.
3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z
zastrzeżeniem zdania następnego. Licencjodawca odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną Licencjobiorcy umyślnie.
§6
Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę.
2. Strony potwierdzają fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich nieujawnionych do wiadomości
publicznej informacji technicznych, technologicznych i handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa, co do których
przedsiębiorca lub osoby przez niego upoważnione podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
§7
Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
ze względu na siedzibę Licencjodawcy.
§8
Licencjobiorca akceptuje warunki niniejszej umowy z chwilą opłaty faktury za program.

