UMOWA LICENCYJNA
Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX
Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie
wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (Licencjobiorcą) a firmą QVX
(Licencjodawca).
Licencjobiorca i Licencjodawca zwani są dalej również z osobna Stroną albo łącznie Stronami.
Przedmiotem umowy licencyjnej jest Aplikacja firmy QVX, a także inne elementy, które QVX
udostępnia wraz z aplikacją na serwerze WWW.
Przez instalowanie, kopiowanie, lub użycie oprogramowania Licencjobiorca akceptuje wszystkie
warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z
postanowieniami Umowy Licencyjnej nie może instalować, kopiować ani używać aplikacji i
zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić, usunąć, lub fizycznie zniszczyć wszystkie kopie aplikacji,
które znajdują się w jego posiadaniu.
LICENCJA UDZIELANA JEST WYŁĄCZNIE NA UŻYCIE APLIKACJI FIRMY QVX.
JEŻELI APLIKACJA ŁĄCZY SIĘ Z OPROGRAMOWANIEM FIRM TRZECICH,
LICENCJOBIORCA ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ WAŻNĄ LICENCJĘ NA
KORZYSTANIE
Z
TYCH
PROGRAMÓW.
FIRMA
QVX
NIE
PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIE OPROGRAMOWANIA FIRM TRZECICH
NIEZGODNIE Z ICH LICENCJĄ.
I.
Definicje
Aplikacja
Instrukcja
użytkownika
Licencjobiorca

Licencjodawca

Oprogramowanie
firm trzecich
Pole eksploatacji

program przygotowany przez firmę QVX
opis funkcji programu i sposobu korzystania z niego udostępniony na serwerze
WWW Licencjodawcy (www.qvx.pl)
osoba fizyczna lub prawna, która mocą Umowy Licencyjnej uzyskuje prawo
korzystania z Aplikacji, i która zgodnie ze złożonym oświadczeniem posiada
ważną licencję na oprogramowanie SAP.
firma QVX sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kosińskiego 24/33, nr
KRS 0000478361 , NIP 7831703765 autor i właściciel Aplikacji, który mocą
Umowy Licencyjnej udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Aplikacji,
(zwana dalej także QVX).
programy firm trzecich w szczególności, programy firmy SAP AG, a także inne
programy do obsługi baz danych, których używa Licencjobiorca, a z którymi
może się łączyć Aplikacja
W przypadku Umowy Licencyjnej możliwość korzystania z Aplikacji przez
Licencjobiorcę obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) Instalacja i używanie
Licencjobiorca może zainstalować kopię Aplikacji i jej używać na jednym
komputerze osobistym lub innym urządzeniu.
b) Udzielenie licencji na dokumentację

Licencja na dokumentację towarzyszącą Aplikacji jest udzielana tylko na
wewnętrzny, niekomercyjny użytek.
Techniczne środki zastosowane
w
aplikacji
środki
technologiczne
przeznaczone
ochrony
do zapobiegania jego użyciu bez licencji
Umowa
Licencyjna
Użytkownik

niniejsza umowa mocą, której Licencjodawca za wynagrodzeniem określonym
w ofercie udziela na czas wskazany ofercie Licencji na korzystanie z Aplikacji
osoba korzystająca z aplikacji w ramach licencji, zarejestrowana na serwerze
Licencjodawcy zgodnie z instrukcją użytkownika

II.

Oświadczenia stron

1.

Licencjodawca oświadcza, że jest autorem i właścicielem Aplikacji, która nie jest obciążona
żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Aplikacja, jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest wolna od wad prawnych oraz stanowi
dzieło oryginalne, spełniające kryteria wskazane w treści art.1 Prawa autorskiego.
Licencjodawcy przysługują także autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym dla
realizacji zobowiązań przyjętych w Umowie Licencyjnej.
QVX nie gwarantuje, że specyfikacja i funkcje Aplikacji spełnią wszystkie oczekiwania
użytkownika oraz, że działanie programu będzie pozbawione błędów lub innych zakłóceń.
Licencjobiorca oświadcza, że jest legalnym użytkownikiem Oprogramowania firm trzecich w
oparciu o odrębne, ważne umowy licencyjne zawarte z ich właścicielami.
Licencjobiorca zobowiązuje się niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających
prawami wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

2.
3.
4.

III.

Licencja

1.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji, pod
warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę wszystkich postanowień Umowy Licencyjnej.
Licencja jest ograniczona co do czasu oraz ilości stacji roboczych, komputerów lub innego
sprzętu komputerowego działającego w oparciu o system operacyjny. Szczegółowy zakres
obowiązywania licencji oraz opłata licencyjna ustalana jest przy zakupie licencji.
Prawo do używania Aplikacji kończy się wraz z upływem okresu udzielenia licencji.
Przenoszenie Aplikacji na inną stację roboczą jest ograniczone i możliwe wyłącznie z zamiarem
„zastąpienia”. Po przeniesieniu Aplikacji Licencjobiorca musi całkowicie usunąć ją z
poprzedniego urządzenia.
Jeżeli Aplikacja zostanie zainstalowana na serwerze głównym, licencją objęty zostaje tylko jego
użytkownik, każdy inny użytkownik wymaga oddzielnej licencji.

2.
3.

Z tytułu udzielenia licencji zgodnie z niniejszą umową Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty
Licencjodawcy opłaty licencyjnej w wysokości przedstawionej w ofercie handlowej.
Zapłata opłaty licencyjnej nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze

4.

Aplikacja jest licencjonowana, jako jeden produkt. Jej części składowe nie mogą być rozdzielone
do użytku na więcej niż jednym urządzeniu.

IV.

Obowiązek aktywacji

1.

Licencjobiorca nie może korzystać ze swoich praw wynikających z Umowy Licencyjnej po
skończonej liczbie uruchomień produktu, która znajduje pokrycie w wysokości opłaty
licencyjnej, jeśli nie dokona weryfikacji swojej kopii Aplikacji. Weryfikacja Aplikacji następuje
automatycznie przy uruchomieniu Aplikacji o ile urządzenie, na którym uruchamiana jest
Aplikacja jest podłączone do sieci Internet.
Ponowna aktywacja może być potrzebna, jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje swój sprzęt
komputerowy lub zmieni Oprogramowanie, lub zmieni zarejestrowanego użytkownika licencji.
W Aplikacji znajdują się techniczne środki ochrony przeznaczone do zapobiegania korzystaniu z
Aplikacji bez Licencji.

2.
3.

QVX zastrzega, że techniczne środki ochrony będą wykorzystywane tylko w celu potwierdzenia,
że Licencjobiorca posiada legalną kopię Aplikacji.
Jeśli Licencjobiorca nie używa aktualnej, licencjonowanej kopii Aplikacji, nie ma prawa do
instalowania Aplikacji ani przyszłych jej aktualizacji.
V.

Funkcjonowanie Aplikacji

1.

Licencjodawca dołożył wszelkich starań, aby Aplikacja była wolna od błędów i by jej
funkcjonalność pokrywała się z zakładaną, opisani w instrukcji użytkownika. Licencjodawca
zobowiązuje się w miarę możliwości technicznych do usuwania z Aplikacji wad
uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z niej.
Jednakże nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w Aplikacji będą działały zgodnie z
wymaganiami Licencjobiorcy, a działanie Aplikacji będzie nieprzerwane i wolne od błędów.
Licencjodawca nie gwarantuje, że produkt będzie działał poprawnie z Oprogramowaniem firm
trzecich.
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Aplikacji oraz ich skutki
powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu
licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia kodu
dostępu, loginu lub hasła dostępowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem
Aplikacji lub z instrukcją) instalowania lub korzystania z Aplikacji przez Licencjobiorcę, jego
personel lub osoby trzecie.
Program dostępny jest do ściągnięcia na serwerze Licencjodawcy. Licencjodawca nie ponosi
odpowiedzialności za błędy w dostępie do serwera. W przypadku zgłoszenia problemów z
kopiowaniem aplikacji z serwera, Licencjodawca zobowiązuje się udostępnić aplikację na innym
nośniku.

2.

3.

VI.

Zastrzeżenia

1.

Jeżeli Umowa Licencyjna nie stanowi inaczej Licencjobiorca nie może w sposób bezpośredni lub
pośredni:
– upoważnić osób trzecich ( zarówno osób fizycznych jak i prawnych) do korzystania z
Aplikacji,
– dokonywać poprawek w Aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować lub
adoptować Aplikację do własnych potrzeb,
– trwale lub czasowo zwielokrotniać (reprodukować) Aplikację w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem i w zakresie przypadków, gdy
zwielokrotnianie Aplikacji jest niezbędne dla jej wprowadzania, wyświetlania oraz
stosowania,
– sporządzania kopii zapasowej Aplikacji.
– obchodzić lub podejmować próby obchodzenia zastosowanych w Aplikacji technicznych
środków ochrony,
– korzystać z aplikacji na polach eksploatacji innych niż wyraźnie wskazane w pkt. I umowy
Licencyjnej,
Licencjobiorca nie może Aplikacji wypożyczać, wynajmować ani świadczyć za jej
pośrednictwem usług na innych polach eksploatacji niż wyraźnie wskazane w pkt I.
Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie
warunków Umowy.

2.
3.

VII. Zastrzeżenie praw i własności
1.
2.
3.

4.
5.

QVX zastrzega sobie wszystkie prawa do Aplikacji nieudzielone Licencjobiorcy w sposób
wyraźny na mocy Umowy Licencyjnej.
Aplikacja jest chroniona prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami z zakresu ochrony
własności intelektualnej.
Nazwa oraz logo Aplikacji podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów.
Licencjobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest uprawniony do utrwalania,
zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
Na mocy umowy Licencyjnej QVX nie udziela Licencjobiorcy żadnych praw do znaków
towarowych i usługowych.
QVX zastrzegają sobie prawo własności do wszystkich kopii Aplikacji oraz innych praw, które
nie zostały wyraźnie przeniesione na użytkownika Umową Licencyjną.

VIII. Wypowiedzenie umowy
1.

2.

Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy
Licencyjnej przez Licencjobiorcę, Licencjodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy
ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć
wszystkie kopie Aplikacji oraz inne jej składniki.
Za rażące naruszenie postanowień Umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
– naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Licencjodawcy,
– zwłokę w uiszczeniu opłaty licencyjnej, o której mowa w pkt. III,

3.

W pozostałych przypadkach umowa kończy się po okresie na jaki udzielono licencji, o ile nie
nastąpiło przedłużenie licencji przez wniesienie opłaty za kolejny okres zgodnie z ofertą.

IX.

Zgoda na wykorzystanie danych

1.

Spółka gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane użytkownika, które są związane z zawarciem
Umowy Licencyjnej i korzystaniem z licencji.
Dane użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody
Licencjobiorcy.

2.

X.

Usługi dodatkowe
Umowa Licencyjna ma zastosowanie do aktualizacji, uzupełnień, składników dodatkowych
Aplikacji, które QVX może udostępnić Licencjobiorcy na swoim serwerze w okresie
obowiązywania licencji, o ile nie towarzyszą im oddzielnie postanowienia.

XI.

Rękojmia
Strony włączają rękojmię za wady fizyczne i prawne.

XII. Ograniczenie odpowiedzialności z innych tytułów
QVX nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody (obejmujące w szczególności
utracone korzyści, szkody wynikające z przerw w działalności, utraty informacji lub inne straty
finansowe) będące następstwem używania lub niemożności używania Aplikacji, nawet jeżeli
QVX została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do odpowiedzialności, której zgodnie z prawem
właściwym nie można wyłączyć lub ograniczyć.
W każdym przypadku jednak całkowita odpowiedzialność QVX na podstawie Umowy
Licencyjnej jest ograniczona do kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Licencjobiorcę za licencję
roczną.
XIII. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem lub
nieważne, Strony zobowiązane będą do uzgodnienia nowego brzmienia takiego postanowienia z
uwzględnieniem w możliwie najszerszym ujęciu wspólnej pierwotnej intencji Stron i wspólnych
interesów.

XIV. Procedura rozstrzygania sporów
1.

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami Umowy Licencyjnej sporu związanego z
wykonaniem Umowy, strony w pierwszej kolejności podejmą próbę jego rozwiązania w drodze
wzajemnego porozumienia.

2.

3.

Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w sposób określony w ust. 1 powyżej w ciągu dwóch
tygodni od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania drugiej Stronie, Strony rozstrzygną spór na
drodze sądowej.
Strony postanawiają, iż wówczas sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu
na siedzibę QVX.

XV. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Polskie.
XVI. Łączność postanowień Umowy Licencyjnej
Umowa Licencyjna wraz z ofertą stanowi całość umowy pomiędzy Licencjobiorcą i QVX w
odniesieniu do Aplikacji, a także zastępuje wszystkie wcześniejsze lub tymczasowe ustne lub
pisemne porozumienia, propozycje i oświadczenia dotyczące Aplikacji i wszystkich innych
elementów objętych Umową Licencyjną.

