Umowa licencyjna
§ 1.
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 Kielcach przy ul. Barwinek 6/138.
- 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.
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.
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.
§ 5.
Licencja przyznaje Licencjobiorcy prawo do instalacji i użytkowania wyłącznie jednej kopii Oprogramowania bez prawa wyłączności.
§ 6.
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.
§ 7.
Modyfikowanie Oprogramowania, tworzenie oprogramowania pochodnego jest zabronione bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
§ 8.
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”.
§ 9.
Licencjobiorca ma prawo do sporządzenia kopii zapasowej Oprogramowania dla celów archiwalnych.
§ 10.
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.
§ 11.
Licencjobiorca może dokonać cesji praw do Oprogramowania wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Licencjodawcy.
§ 12.
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.
§ 13.
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.
§ 14.
Licencjodawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na Oprogramowanie. Wykryte w tym czasie błędy w działaniu Oprogramowania,
Licencjodawca zobowiązuje się usunąć bezpłatnie w terminie 14 dni od dnia poinformowania go drogą elektroniczną na adres kontakt@webmarket.pl. Licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia błędów bez zbędnej zwłoki i dopełni wszelkich starań aby błędy te zostały usunięte w
możliwie jak najkrótszym czasie.
§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 16.
W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, sądem właściwym, będzie sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Licencjodawcy.
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