Ogólne Informacje o korzystaniu z oprogramowania (software)
autorstwa APA sp. z o.o.
OPROGRAMOWANIE (software) autorstwa APA sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(dalej: APA) chronione jest na mocy obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony
praw własności intelektualnej – w szczególności ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia
1964r. (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca
2000r. (Dz.U.2020.286 z późn. zm.). OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie
sprzedawane.
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UDZIELENIE LICENCJI
Licencja udzielna jest każdorazowo na dane OPROGRAMOWANIE mocy umowy
licencyjnej. W sytuacji w jakiej taka umowa nie została zawarta - zastosowanie mają
niniejsze postanowienia – Ogólne Informacje o korzystaniu z oprogramowania
(software) autorstwa APA sp. z o.o.
Oprogramowanie aplikacyjne. Licencjobiorca może zainstalować, używać,
wyświetlać, lub w inny sposób korzystać interaktywnie (działanie te jest zwane dalej
„URUCHAMIANIEM”) z jednej kopii OPROGRAMOWANIA na pojedynczym
komputerze, stacji roboczej, terminalu, komputerze przenośnym, pagerze,
„inteligentnym telefonie” lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym
(urządzenia te są łącznie zwane dalej „KOMPUTEREM”). Główny użytkownik
KOMPUTERA, na którym URUCHAMIANE jest OPROGRANOWANIE, nie
może sporządzać dodatkowych kopii OPROGRAMOWANIA.
Licencjobiorca musi nabyć i przyporządkować oddzielną Licencję na
OPROGRAMOWANIE
do
każdego
KOMPUTERA,
na
którym
OPROGRAMOWANIE
jest
URUCHAMIANE.
Licencja
na
OPROGRAMOWANIE nie może być używana wspólnie lub jednocześnie na
różnych KOMPUTERACH.
Zastrzeżenie praw. Wszystkie prawa nie udzielone w sposób jawny są zastrzeżone
przez APA.
OPIS INNYCH UPRAWNIEŃ I OGRANICZEŃ
Oprogramowanie nie do sprzedaży. Jeżeli OPROGRAMOWANIE
jest oznaczone jako „Nie do odsprzedaży” „NDO” lub „Not For Resale” („NFR”),
to bez względu na inne postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej Licencjobiorca
może używać OPROGRAMOWANIA tylko w celach demonstracyjnych, testowych
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lub do oceny i nie może OPROGRAMOWANIA odsprzedawać lub przekazywać
w rozliczeniu.
Ograniczenie odtwarzania („reverse engineering”), dekompilacji („decompile”) i dezasemblacji („disassemble”). Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo
i tylko w zakresie takiego zezwolenia.
Odłączanie części składowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jak
całość. Części składowe OPROGRAMOWANIA nie mogą być rozdzielane do
użytku na więcej niż jednym KOMPUTERZE.
Znaki towarowe. APA udziela Licencjobiorcy żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi firmy APA.
Wynajem. OPROGRAMOWANIE nie może być wynajmowane, wydzierżawiane,
ani wypożyczane przez Licencjobiorcę.
Pomoc techniczna. APA może zapewnić pomoc techniczną dla OPROGRAMOWANIA („Pomoc”) jako część OPROGRAMOWANIA na mocy odrębnej
umowy. Korzystanie z pomocy technicznej jest regulowane założeniami i programami firmy APA opisanymi w dokumentacji online i/lub w innych materiałach dostarczonych przez firmę APA. Każde dodatkowe składniki oprogramowania, przekazane w ramach pomocy technicznej muszą być traktowane jako część OPROGRAMOWANIA i podlegają postanowieniom Umowy Licencyjnej. Informacje
techniczne, przekazywane przez Licencjobiorcę firmie APA w kontaktach z Pomocą
mogą być wykorzystane przez firmę APA wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane - to jest w dalszej działalności, włączając w to pomoc techniczną oraz produkcję oprogramowania. Informacje te mogą zostać użyte w formie, która umożliwi
identyfikację ich źródła.
Zakaz cesji praw do oprogramowania. Pierwotny użytkownik OPROGRAMOWANIA, nie może przekazać na stałe OPROGRAMOWANIA oraz uprawnienia wynikającego z niniejszej umowy Licencyjnej żadnemu innemu użytkownikowi.
Rozwiązanie Umowy Licencyjnej. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma APA ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą umowę Licencyjną,
jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie OPRGRAMOWANIA i wszystkie
jego składniki.

UAKTUALNIENIA („Upgrade”)
Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, licencjobiorca może
używać OPROGRAMOWANIA pod warunkiem, że posiada ważną licencję na produkt
przez firmę APA jako stanowiący podstawę do uaktualnienia. OPROGRAMOWANIE
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oznaczone jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia produkt, który był podstawą do
uaktualnienia (może także wykluczyć go z grona takich produktów). Licencjobiorca jest
zobowiązany używać uaktualnionego produktu wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie Licencyjnej.
PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA (łącznie ze wszelkimi obrazami, fotografiami, animacjami, rejestracjami wizyjnymi i dźwiękowymi, muzyką, tekstem i „apletami” wchodzącymi w skład OPROGRAMOWANIA, stanowią własność APA. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności
intelektualnej do treści do których OPROGRAMOWANIE zapewnia dostęp, należą do
właścicieli tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Niniejsza umowa Licencyjna nie daje Licencjobiorcy żadnych praw do użytkowanie takich treści.
NOŚNIKI OPROGRAMOWANIA
Licencjobiorca może otrzymać OPROGRAMOWANIE bądź poprzez instalację z sieci
(download) bądź na nośniku. Bez względu na typ lub rozmiar otrzymanego nośnika dozwolone jest tylko użycie tylko jednego nośnika właściwego tylko dla jednego KOMPUTERA Licencjobiorcy. Zabrania się także wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania
lub przekazywania w jakiejkolwiek formie nośnika innym użytkownikom.
KOPIE ZAPASOWE
Po zainstalowaniu jednej kopii OPROGRAMOWANIA, stosownie do postanowień
niniejszej Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca może zatrzymać oryginalny nośnik, na
którym OPROGRAMOWANIE zostało dostarczone przez firmę APA, jedynie jako
kopię zapasową lub w celach archiwalnych. Licencjobiorca nie może sporządzać kopii
OPROGRAMOWANIA, w tym także jako kopii zapasowej lub w celach archiwalnych.
Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej,
Licencjobiorca nie może kopiować OPROGRAMOWANIA ani towarzyszących mu
materiałów drukowanych.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
APA nie odpowiada za ewentualne szkody mogące powstać z tytułu korzystania
z OPROGRAMOWANIA. APA nie jest odpowiedzialna w ramach niniejszej umowy za
jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty jakiejkolwiek natury, włącznie ze stratami
operacyjnymi, utratą danych lub innych strat finansowych wynikających z użytkowania
przez Licencjobiorcę lub niemożliwości użytkowania OPROGRAMOWANIA.
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OGRANICZONA RĘKOJMIA
Postanowienia dotyczące ograniczonej rękojmi i postanowienia szczególne dotyczące
wymagań oraz zaleceń technicznych znajdują się w dokumentacji dołączonej do
niniejszego programu albo do materiałów drukowanych towarzyszących oprogramowaniu.

__________________________________
Artur Pollak - Prezes Zarządu APA sp. z o.o.
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