REGULAMIN UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA - UMOWA LICENCYJNA
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Umowa licencyjna dotyczy użytkowania przez Licencjobiorcę Oprogramowania napisanego przez Licencjodawcę i jest zawarta na czas nieokreślony.
§ 2. DEFINICJE
- Umowa - niniejsza umowa licencyjna.
- Licencjodawca - firma „Createsoft Marcin Pochopień” z siedzibą w 25-150 Kielce, ul. Barwinek 6/138, NIP:9591142037, REGON:260177458.
- Licencjobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który zakupił licencję na Oprogramowanie.
- Oprogramowanie - program komputerowy web-market.pl służący do obsługi sklepu internetowego (z wyłączeniem Bibliotek), jak również wszelkie jego przyszłe korekty,
aktualizacje i modyfikacje.
- Biblioteki - kody źródłowe nie napisane przez Licencjodawcę, wykorzystywane w różnych częściach Oprogramowania, używane zgodnie z ich licencją.
§ 3. ZAWARCIE UMOWY
Licencjobiorca zawiera umowę, klikając przycisk AKCEPTUJE, w celu zainstalowania i użytkowania Oprogramowania, jak również użytkując Oprogramowanie, które zostało
zainstalowane przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie. Ponadto przez zainstalowanie i używanie Oprogramowania Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień
zawartych w niniejszej umowie oraz w jej nowych wersjach.
§ 4. PRAWA AUTORSKIE
Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.
Jedyną instytucją której przysługują wszelkie prawa do Oprogramowania będącego treścią umowy jest Licencjodawca programu. Oprogramowanie stanowi własność
Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Licencja przyznaje Licencjobiorcy prawo do instalacji i użytkowania wyłącznie jednej kopii
Oprogramowania bez prawa wyłączności. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień umowy Licencjodawca rości sobie wniesienie sprawy do sądu z tytułu
naruszenia praw autorskich i dochodzenia pełnego odszkodowania za poniesione w wyniku naruszenia straty.
§ 5. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJOBIORCY
Kopiowanie inne niż na użytek własny objęty niniejszą licencją, udostępnianie, odsprzedawanie, wynajmowanie, wydzierżawianie, użyczanie lub w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechnianie w całości bądź fragmentów kodu źródłowego Oprogramowania jest zabronione bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
Modyfikowanie Oprogramowania, tworzenie oprogramowania pochodnego jest zabronione bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
Modyfikowanie, usuwanie lub zasłanianie znaków towarowych umieszczonych na Oprogramowaniu jest zabronione bez pisemnej zgody Licencjodawcy. Ponadto
Licencjobiorca zobowiązuje się do umieszczenia, na wszystkich stronach sklepu w stopce strony, linku typu „Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl”
wskazującego na stronę „http://web-market.pl”.
Licencjobiorca ma prawo do sporządzenia kopii zapasowej Oprogramowania dla celów archiwalnych.
Licencjobiorca może dokonać cesji praw do Oprogramowania wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Licencjodawcy.
§ 6. OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
Licencjobiorca zobowiązuje się do informowania Licencjodawcę o zmianie miejsca (adresu URL) instalacji Oprogramowania jak również o zmianie adresu internetowego pod
którym widoczne jest Oprogramowanie w terminie do 14 dni od daty zmiany adresu. Informacje taką należy przesłać e mailem na adres: kontakt@web-market.pl.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem Programu, chyba że nieprawidłowość jest zawiniona przez Licencjodawcę. W
takich przypadkach Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości ceny zakupu Programu. Licencjodawca Programu w szczególności nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wywołane nieprawidłowym działaniem programu, gdy nastąpiła modyfikacja Programu, dokonana przez osobę inną niż Licencjodawca lub gdy
szkoda wynikła z nieprawidłowego administrowania Programem bądź nieprawidłowego działania serwera na którym zainstalowany został Program.
§ 8. SPORY
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, sądem właściwym, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
§ 9. DOSTARCZENIE OPROGRAMOWANIA
Zamówione Oprogramowanie dostarczone będzie Licencjobiorcy pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail podany podczas składania zmówienia przez Licencjobiorcę.
§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych jest Createsoft Marcin Pochopień z siedzibą w 25-150 Kielce, ul. Barwinek 6/138, NIP:9591142037, REGON:260177458. Licencjobiorca wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Licencjodawcę w
zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Licencjobiorcy.
$11. PŁATNOŚCI
Płatność za Oprogramowanie przyjmowane jest przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze oraz poprzez płatność on-line dostępną na stronie web-market.pl.
$12. REKLAMACJE
Licencjodawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na Oprogramowanie. Licencjobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości działania Oprogramowania.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@web-market.pl. Reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 90 dni.
Licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia błędów bez zbędnej zwłoki i dopełni wszelkich starań aby błędy te zostały usunięte w możliwie jak najkrótszym czasie.
$13. ZWROTY
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz.
271 z późn. zm.) Licencjobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu Oprogramowania.
Przed dokonaniem zakupu Licencjobiorca może przetestować Oprogramowania na stronie web-market.pl.

