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Wstęp
Poniższa licencja dotyczy użytkownika końcowego, czyli osoby która nabyła
oprogramowanie i ma prawo do jego użytkowania. Użytkownik końcowy nabywając
oprogramowanie akceptuje poniższą licencję i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
UWAGA !! Oprogramowanie podlega licencji, a nie sprzedaży
Poprzez zakup licencji lub programu komputerowego wraz z licencją, klient nie
nabywa majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ale wyłącznie program komputerowy wraz z licencją do użytkowania programu na
warunkach określonych przez producenta danego programu, bez prawa do
udzielania sublicencji.
1) Użytkownik w ramach licencji ma prawo zainstalować oraz użytkować jedną
kopię oprogramowania na serwerze pod jedną domeną internetową
2) Zabrania się wypożyczania, dzierżawienia, sprzedaży, udostępniania,
przenoszenia praw użytkowania do oprogramowania i udostępniania
oprogramowania w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia autora.
3) Oprogramowanie może być dowolnie modyfikowane, lecz zmodyfikowanego
oprogramowania tak samo jak w przypadku niezmodyfikowanego nie można w
żadnej formie rozpowszechniać, sprzedawać, udostępniać bez pisemnej zgody
autora.
4) Autor zezwala na dokonywanie modyfikacji skryptu we własnym zakresie. Muszą
one jednak umożliwiać sprawdzenie legalności licencji. Nie można usuwać
oryginalnych komentarzy, opisów znajdujących się wewnątrz plików źródłowych,
informacji o prawach autorskich do skryptu oraz wpisu o realizacji projektu ,który
znajduje się w stopce.
5) Autor nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi.
6) Błędy wynikłe po samodzielnej modyfikacji przez licencjobiorcę, lub osobę trzecią
nie będą naprawiane w ramach opieki technicznej przez autora.
7) Autor nie wykonuje aktualizacji oprogramowania do wersji nowszej, gdy skrypt
ten został zmodyfikowany.
8) Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu. Brak jego przestrzegania może być podstawą do cofnięcia zezwolenia
na użytkowanie oprogramowania. Ponadto w szczególnych przypadkach także do
wszczęcia postępowania na drodze cywilnej i/lub karnej.
9) Licencjobiorca zobowiązuje się do bezpiecznego umieszczenia skryptu na
serwerze uniemożliwiającego jego pobranie przez osoby trzecie.

10) Od momentu publikacji niniejszego regulaminu jest on jedyną obowiązującą
wersją.
11) Licencjobiorca ma prawo do odsprzedaży licencji w liczbie jaka została
zakupiona od autora oprogramowania. W momencie sprzedaży licencjobiorca traci
prawo do użytkowania kopi oprogramowania. W przypadku sprzedaży należy
skontaktować się z autorem i podać swoje dane osobowe, na które została
zakupiona licencja oraz dane osobowe nowego właściciela licencji, na którego
zostanie dokonana cesja. Licencjobiorca sprzedający zakupione licencje jest
zobowiązany do poinformowania nowego właściciela o warunkach niniejszej licencji,
które muszą zostać zaakceptowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać
nazwy, loga ani znaków towarowych AUTORA do marketingu własnych produktów.
12) Każdy nabywca skryptu otrzymuje imienną licencję użytkowania
oprogramowania. Wraz z imienną licencją dołączony zostaje indywidualny kod
produktu dzięki któremu, klient może dokonać instalacji oprogramowania.

Powyższa licencja jest licencją imienną wystawianą na życzenie klienta.
Licencja wystawiona jest dla :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Licencja jest licencją pojedynczą. Obejmuje instalacje oraz użycie skryptu na jednej
domenie.
Adres e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adres domeny: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Indywidualny kod produktu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sprzedażą oprogramowania oraz obsługą klienta zajmuje się firma EDIOS.
Data wystawienia dokumentu : 2013-02-05
Licencja została wygenerowana elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.
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