Licencja programu Abakan 5.0
§ 1 Wstęp
PoniŜszy tekst stanowi treść umowy, na mocy której udzielana jest licencja na
korzystanie z programu komputerowego „Abakan”, zwanego dalej „Programem” .

§ 2 Definicje
Autor. Program stanowi własność firmy Mariusz Drobot Usługi Informatyczne z
siedzibą w Lubinie, ul. Pawia 27/10, NIP: 692-236-18-38, REGON: 391053370
zwanej dalej „Autorem”.
UŜytkownik. Osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje instalacji programu staje się
z mocy niniejszego dokumentu stroną umowy, zwaną dalej „UŜytkownikiem”. Za
UŜytkowników programu nie traktuje się osób bądź firm, które na podstawie
odrębnych umów z Autorem bądź osobami przez niego upowaŜnionymi sprawdzają
funkcjonalność i prawidłowość działania programu.
Aktywacja. Aktywacją nazywa się w niniejszej umowie szereg czynności
wykonywanych przez UŜytkownika w celu odblokowania pełnej funkcjonalności
Programu. Bez aktywacji uŜytkownik nie będzie posiadał dostępu do pełnej
funkcjonalności Programu. Aktywacja jest równowaŜna z wpisem UŜytkownika do
Bazy Danych Klientów i związaniem go z Numerem Identyfikacyjnym.
Baza Danych Klientów. Baza Danych Klientów to zbiór danych osób fizycznych lub
firm, które nabyły Program. SłuŜy ona Autorowi jedynie w celu identyfikacji
uŜytkowników.
Numer Identyfikacyjny. Numerem Identyfikacyjnymm nazywa się kod literowocyfrowy generowany dla kaŜdego uŜytkownika w celu aktywacji Programu.
Kod Odblokowujący. Kodem Odblokowującym nazywa się kod literowo-cyfrowy
generowany na podstawie Numeru Identyfikacyjnego Programu. SłuŜy on do
weryfikacji poprawności Numeru Identyfikacyjnego.

§ 3 Prawa autorskie
1. Wszystkie autorskie prawa majątkowe do składników Programu przysługują
Autorowi.
2. Tylko Autor moŜe wyrazić zgodę na powielanie, odsprzedaŜ, pośrednictwo w
sprzedaŜy lub publikacje Programu. Nie przestrzeganie tej klauzuli stanowić będzie
istotne naruszenie prawa autorskiego oraz prawa o ochronie dóbr niematerialnych.
Za naruszenie tych praw groŜą sankcje przewidziane prawem cywilnym i karnym.

§ 4 Wersja testowa
1. Wersja testowa Programu słuŜy UŜytkownikowi do zbadania jego przydatności i
powzięcia decyzji o zakupie wersji komercyjnej.
2. Wersja testowa zawiera widoczne ograniczenia. Przy próbie wykonania operacji
wykraczającej poza moŜliwości wersji testowej Program informuje UŜytkownika o tym
w widoczny sposób.
3. Zabrania się wykorzystywania wersji testowej do celów zarobkowych w
jakiejkolwiek formie, z wyłączeniem publikacji informacji o Programie i moŜliwości
jego zakupu na podstawie odrębnych umów z Autorem.

§ 5 Zawarcie umowy
1. Za moment zawarcia umowy uznaje się zainstalowanie oprogramowania. Z chwilą
tą UŜytkownik staje się stroną niniejszej umowy.
2. Jeśli Program jest dystrybuowany z wykorzystaniem nośników informatycznych,
zawarcie umowy następuje z chwilą naruszenia opakowania Programu.

§ 6 Prawa i przywileje UŜytkownika
1. UŜytkownik wersji komercyjnej moŜe korzystać z Programu na jednym stanowisku
komputerowym. Korzystanie z programu na kilku stanowiskach w tym samym czasie
wymaga wykupienia dodatkowych licencji. Przy zakupie jednej licencji UŜytkownik
moŜe zainstalować Program na kilku stanowiskach pod warunkiem, Ŝe praca z
wykorzystaniem Programu nie jest wykonywana w tym samym czasie.
2. UŜytkownik moŜe korzystać z programu bez ograniczeń terytorialnych.
3. UŜytkownik moŜe dokonać przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na
inną osobę fizyczną lub prawną.
4. Warunkami koniecznym do przeniesienia praw do Programu na osoby trzecie są:
4.a. przekazanie nabywcy Programu
4.b. przekazanie nabywcy Numeru Identyfikacyjnego oraz Kodu Odblokowującego z
zachowaniem jego poufności wobec innych osób
4.c. zniszczenie Programu i jego kopii przez zbywcę
5. UŜytkownikowi przysługuje prawo do instalacji poprawek i ulepszeń do Programu
w zakresie wersji głównej Programu.

§ 7 Ograniczenia
1. Z mocą tej umowy zabrania się modyfikacji programu, wymiany jego części
składowych, przeprowadzania tłumaczeń, dokonywania dekompilacji i udostępniania
kodu źródłowego w wyniku tych działań. Wszystkie wymienione w poprzedniej
sentencji przypadki stanowią naruszenie prawa autorskiego i tak będą traktowane.
2. Niedozwolone jest rozpowszechnianie lub powielanie komercyjnej wersji Programu
bez zgody Autora. Dozwolone jest to w przypadku wersji testowej Programu, pod
warunkiem Ŝe rozpowszechniana wersja pochodzi z oficjalnej strony internetowej
programu.
3. Niedozwolone jest publikowanie efektów działania Programu bez wiedzy i zgody
Autora, w szczególności publikowanie w czasopismach i na stronach internetowych,
jeśli powstały z wykorzystaniem programu w wersji innej niŜ komercyjna.

§ 8 Odpowiedzialność Autora
1. Autor nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie
Programu przez UŜytkownika, w szczególności do produkowania w celach
zarobkowych wzorów haftu na podstawie obrazów, do których uŜytkownik nie
posiada praw autorskich.
2. Jeśli występują szkody wynikające z działania programu, Autor ponosi
odpowiedzialność za przedmiotowe szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, do
wysokości opłat wniesionych przez UŜytkownika przy zakupie Programu.
3. Autor zobowiązuje się do przechowywania danych UŜytkowników programu
zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 9 Rozwiązanie umowy
1. Za moment rozwiązania niniejszej umowy uznaje się:
1.a. zbycie Programu osobom trzecim na warunkach przewidzianych umową
1.b. naruszenie postanowień umowy przez UŜytkownika

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Miejscem rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Autora.
2. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie
znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
3. Niniejsza umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

