Przed pobraniem, zainstalowaniem, skopiowaniem lub użyciem oprogramowania Mleko i Owoce PDS
należy zapoznać się z poniższymi warunkami dotyczącymi zasad korzystania. Pobranie,
zainstalowanie, kopiowanie lub korzystanie z tego oprogramowania oznacza zgodę na poniższe
warunki.
LICENCJA
Niniejsza umowa na korzystanie z oprogramowania (zwana dalej „Umową”) zawarta jest pomiędzy
firmą DIGITOM Tomasz Wojnarowski z siedzibą w Bielsku-Białej /43-300/ przy ulicy Listopadowej
38/3, posiadającą NIP 547-207-30-55 (zwaną dalej „Licencjodawcą”) oraz użytkownikiem końcowym,
osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „Licencjobiorcą”). Dotyczy ona korzystania przez
Licencjobiorcę z programu komputerowego „Mleko i Owoce PDS” (zwanego dalej
„Oprogramowaniem”). Oprogramowanie to, służy tylko i wyłącznie do wsparcia pracy uczestników
rządowego „Programu dla szkół” zgodnie z jego zasadami.
Licencja nie stanowi umowy zakupu, ale jest umową dotyczącą praw Licencjobiorcy.
§1
Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą niniejszego oprogramowania i z tego tytułu przysługują mu
osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego oprogramowania chronione w szczególności Ustawą o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 t., tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r.
(Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Wszelkie prawa do oprogramowania, z wyjątkiem praw, które nie
zostały wyraźnie przyznane Licencjobiorcy w niniejszej Umowie, są zastrzeżone przez Licencjobiorcę.
§2
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania na
jednym komputerze (sprzęcie będącym własnością Licencjobiorcy lub pozostającym pod jego
kontrolą, na warunkach określonych w niniejszej umowie).
§3
Licencjobiorca nie jest upoważniony do udzielania sublicencji osobom trzecim, także tym, które są z
nim związane kapitałowo. Oddanie w najem lub dzierżawę oprogramowania, dokumentacji lub ich
kopii osobom trzecim jest niedozwolone i stanowi istotne naruszenie warunków licencji.
§4
Licencjobiorca nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, dezasemblowania oprogramowania
lub stosowania inżynierii wstecznej, a także do zastosowania oprogramowania lub jego części w
innym oprogramowaniu niż to, dla którego zostało stworzone.
§5
Licencjobiorca nie może przenieść licencji i wszystkich praw wynikających z niniejszej Umowy na
innego Licencjobiorcę.
§6
Oprogramowanie dostarczone w wersji próbnej lub nieprzeznaczonej do obrotu handlowego można
używać wyłącznie do sprawdzenia i przetestowania funkcji oprogramowania.
§7

W przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy, Licencjobiorca traci wszelkie prawa i
przywileje wynikające z niniejszej Umowy, a ponadto Licencjodawca może dochodzić swoich roszczeń
z tytułu tego naruszenia w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem.
§8
Licencjodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy lub w przypadku, gdy Licencjobiorca nie
uiści w terminie należności z tytułu zakupu praw do użytkowania oprogramowania.
§9
Licencjodawca udziela nieodpłatnej aktualizacji na dany rok szkolny (liczony od 1 września do 30
czerwca następnego roku kalendarzowego) zgodnie z datą wystawienia faktury zakupowej
Licencjobiorcy na oprogramowanie. Aktualizacja obejmuje każdą nową wersję lub zmianę
oprogramowania bądź jego składników, które Licencjodawca udostępnia na swoich witrynach
internetowych lub witrynach partnerów biznesowych. Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy
aktualizację przez Internet.
§10
Licencjobiorcy, po wygaśnięciu okresu nieodpłatnych aktualizacji, o których mowa w §9, przysługuje
prawo do dalszego korzystania z oprogramowania, jednakże prawo do nieodpłatnej aktualizacji
wygasa. Aktualizacja do kolejnych wersji jest odpłatna i liczona jest od momentu wygaśnięcia
poprzedniej licencji (zachowanie ciągłości licencji).
§11
Licencjodawca oświadcza, że oprogramowanie jest dostarczone w stanie „w jakim zostało
wytworzone”, bez gwarancji jakiegokolwiek typu, jawnych czy domniemanych, w maksymalnym
zakresie dopuszczalnym przez prawo. Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje oprogramowania
będą zgodne z wymaganiami Licencjobiorcy ani, że działanie oprogramowania będzie płynne i wolne
od błędów. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór oprogramowania odpowiedniego
do osiągnięcia zamierzonych rezultatów oraz za instalację, używanie i skutki korzystania z
oprogramowania.
§12
Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy błędów w oprogramowaniu, wynikających
tylko i wyłącznie z jego winy, w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty wystawienia faktury
zakupowej Licencjobiorcy.
§13
Niniejsza umowa nie nakłada żadnych dodatkowych zobowiązań na Licencjodawcę z wyjątkiem
zobowiązań wymienionych w niniejszej Umowie.
§14
W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo Licencjodawca nie ponosi
odpowiedzialności za straty zysków czy przychodów, utratę danych, koszty poniesione na zakup
zapasowych towarów czy usług, uszkodzenia mienia, szkody osobiste, przerwę w działalności
gospodarczej, utratę jakichkolwiek informacji ani za żadne szkody szczególne, pośrednie,

bezpośrednie, przypadkowe, ekonomiczne, kryminalne czy następcze niezależne od przyczyny, czy to
w wyniku zawarcia umowy, czy rozmyślnego przewinienia, zaniedbania czy innego zdarzenia, które
mogłoby oznaczać powstanie takiej odpowiedzialności w związku z użyciem lub niemożliwością
użycia oprogramowania, nawet jeśli Licencjodawca zostanie powiadomiony o ryzyku powstania
takich szkód.
§15
Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do przesyłania, przetwarzania i zapisywania danych
umożliwiających Licencjodawcy zweryfikowanie tożsamości Licencjobiorcy. Licencjodawca może
sprawdzać za pomocą własnych środków, czy Licencjobiorca korzysta z oprogramowania zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy. Licencjobiorca wyraża zgodę na przesyłanie danych dzięki
komunikacji Oprogramowania z systemami komputerowymi Licencjodawcy lub jego partnerów
biznesowych w celu zapewnienia działania Oprogramowania, autoryzacji jego używania i ochrony
praw Licencjodawcy.
§16
Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa
na ważność jej pozostałych postanowień. Pozostają one ważne i skuteczne zgodnie z zawartymi w
niej postanowieniami i warunkami. Wszelkie poprawki do niniejszej Umowy muszą mieć postać
pisemną i muszą zostać zatwierdzone przez Licencjodawcę. Niniejsza Umowa zawarta między
Licencjobiorcą a Licencjodawcą stanowi całość porozumienia dotyczącego oprogramowania, które
całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze stanowiska, negocjacje, zobowiązania, raporty czy
reklamy związane z oprogramowaniem.

