
 

 

 
 
 
 

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM („EULA”) 
 
 
 
 
 1. Przedmowa 
     

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową przed instalacją Oprogramowania.  
Niniejsza Umowa Licencyjna z Użytkownikiem Końcowym („EULA” lub „Umowa”) zawierana jest pomiędzy 
użytkownikiem („Użytkownik”) a dostawcą oprogramowania lub dostawcą zatwierdzonych usług („Dostawca”). 
Instalując, kopiując, pobierając lub w inny sposób używając Oprogramowania, Użytkownik zgadza się na objęcie 
warunkami niniejszej Umowy. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY 
EULA NIE NALEŻY INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. Prosimy o natychmiastowe zaprzestanie 
przerwanie instalacji, kopiowania lub w używania w inny sposób Oprogramowania oraz o usunięcie wszystkich 
składników Oprogramowania, które zostały zainstalowane lub są przechowywane. 
  
2. Definicje 
    

Oprogramowanie: na potrzeby niniejszej Umowy „Oprogramowanie” oznacza program do przetwarzania 
informacji lub plik pomocniczy zawierający moduły lub jednostki funkcyjne, wraz z plikami pomocniczymi 
zawierającymi części lub całość kodu źródłowego, kodu obiektów, a także obrazy, zdjęcia, ikony, nagrania wideo, 
nagrania dźwiękowe, muzykę, tekst, kod; jak również opisy, funkcje, treści, mechanizmy kontroli jakości, testy, 
instrukcje użytkownika, umowę EULA i inne drukowane lub elektroniczne egzemplarze dokumentów lub plików 
technicznych („Produkt” lub „Oprogramowanie”) związane z rzeczonym Oprogramowaniem lub produktami 
Dostawcy. 

Użytkownik: na potrzeby niniejszej Umowy „Użytkownik” oznacza każdą osobę lub podmiot, w tym firmy, 
przedsiębiorstwa, organizacje lub ich części, która uzyskała licencję na legalne korzystanie z Oprogramowania.  
   Okres próbny: na potrzeby niniejszej Umowy „Okres próbny” oznacza okres przed rejestracją użytkownika, 
w którym użytkownicy mogą wypróbować Oprogramowanie w swoim zakresie. 
 
3. Pozwolenie na korzystanie z oprogramowania SmartPSS: 
 
Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszej Umowy Dostawca przyznaje Użytkownikowi 
następujące prawa: 
 
1) Prawo do Okresu próbnego 

W trakcie Okresu próbnego Użytkownik może instalować Oprogramowanie celem jego oceny na jednym 
urządzeniu, które pozostaje pod jego kontrolą, oraz może korzystać z pełnej funkcjonalności 
Oprogramowania. 

 
 2) Pozwolenie na użytek biznesowy 

 
a) Prawo do instalacji i korzystania: Użytkownik może instalować Oprogramowanie na jednym urządzeniu, 
które pozostaje pod jego kontrolą, oraz może korzystać z pełnej funkcjonalności Oprogramowania. 

 



 

 

b) Kopie zapasowe: Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową Oprogramowania. O ile nie 
określono inaczej w niniejszej Umowie, Użytkownik nie może tworzyć dodatkowych kopii zapasowych do 
jakichkolwiek celów i jakimikolwiek metodami. Dotyczy to również dołączonych materiałów 
drukowanych oraz plików. 

 
 4. Ograniczenie praw 

  
1) Pojedyncze użycie: Użytkownik nie może instalować Oprogramowania na więcej niż jednym 
urządzeniu, chyba że strony umowy uzgodniły inaczej.  

 
2) Ograniczenie dotyczące udostępniania Oprogramowania: Użytkownik nie może udostępniać 
Oprogramowania ani żadnej jego części do używania na więcej niż jednym urządzeniu. 

 
3) Ograniczenie dotyczące dekompozycji Oprogramowania: Użytkownik nie może dekomponować 
Oprogramowania celem korzystania z poszczególnych jego funkcji na różnych urządzeniach bądź 
osadzania elementów Oprogramowania w innych systemach. 

 
4) Ograniczenie dotyczące kompletności Oprogramowania: Użytkownikowi nie wolno usuwać żadnych 
oświadczeń czy ostrzeżeń dotyczących praw intelektualnych ani zmieniać, modyfikować czy usuwać 
znaków towarowych bądź logo z Oprogramowania.  

 
5) Ograniczenia dotyczące inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji: Użytkownik nie może 

poddawać Oprogramowania inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji. 
 

6) Ograniczenie dotyczące przydzielania: o ile Dostawca nie wyrazi na to pisemnej zgody, Użytkownik 
nie może przydzielać, wypożyczać, przekazywać, udostępniać ani dystrybuować Oprogramowania oraz 
jego kopii, w całości bądź w części, stronom trzecim. 

 
7) Poufność: o ile Dostawca nie wyrazi na to pisemnej zgody, Użytkownik nie może wyjawiać informacji 
na temat działania, wydajności, wyników ocen i testów, tajemnic handlowych oraz żadnych innych 
informacji poufnych o podobnym charakterze stronom trzecim.  

 
 5. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej 

 
1) Oprogramowanie jest tworzone przez Dostawcę. Dostawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie 
zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
międzynarodowymi. 

 
2) Wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania chronione są 
na mocy międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich. Oprogramowania można używać 
wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową. O ile Dostawca nie udzielił wyraźnej zgody, Użytkownik 
zobowiązuje się nie reprodukować, nie tworzyć duplikatów, nie kopiować, nie sprzedawać ani nie 
odsprzedawać Usług w jakimkolwiek celu. 

 
3) Prawa do znaków towarowych: Użytkownik nie może używać żadnych znaków towarowych, 
serwisowych, logo jakiejkolwiek firmy czy organizacji w sposób, który może lub ma w założeniu 
wprowadzać w błąd co do właściciela lub uprawnionego użytkownika takich znaków, nazw czy logo. 

 
4) Wszelkie treści dotyczące praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, prawa do 
znaków towarowych, tajemnice handlowe i technologiczne, pozostają własnością podmiotu 



 

 

udostępniającego te treści Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do generowania zysków z takiej 
własności intelektualnej. Z wyłączeniem zawartości Oprogramowania, ale uwzględniając treści dostępne 
za pośrednictwem Oprogramowania, prawo własności, w tym własności intelektualnej, należy do osoby, 
która stworzyła daną zawartość, i może być chronione międzynarodowymi przepisami dotyczącym praw 
autorskich i praw własności intelektualnej. 

 
5) Użytkownik akceptuje, że prawa własności intelektualnej związane z jakimikolwiek poprawkami, 
modyfikacjami lub zmianami w Oprogramowaniu powstałymi bezpośrednio lub pośrednio wskutek 
korzystania z niego przez Użytkownika, pozostają własnością Dostawcy. 

 
6. Pomoc techniczna 
     

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów podczas instalacji czy użytkowania Oprogramowania 
Użytkownik może zwrócić się do Dostawcy o pomoc. 

 
7. Aktualizacje Oprogramowania 
  

1) Dostawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Oprogramowania. 
 

2) Pozwolenie na aktualizacje: po zaktualizowaniu Oprogramowania i za zgodą Dostawcy Użytkownik 
powinien nadal przestrzegać niniejszej Umowy, o ile Dostawca nie ogłosi zmian w jej treści. 

 
3) Użytkownik zgadza się na otrzymywanie takich aktualizacji (oraz zezwala Dostawcy na ich 
dostarczanie) w ramach korzystania z Usług. 

 
8. Ograniczenie gwarancji 
 

1) Z wyjątkiem elementów wyraźnie gwarantowanych przez Dostawcę ryzyko związane z wszelkim 
domyślnym, rynkowym czy specjalnym korzystaniem z Oprogramowania spoczywa na Użytkowniku.  

 
2) Ze względu na różnice oraz stopień skomplikowania oprogramowania i sprzętu Dostawca nie 
gwarantuje, że Oprogramowanie będzie zgodne z systemami, oprogramowaniem lub sprzętem ani że będzie 
działać właściwie w danych warunkach bądź spełniać oczekiwania Użytkownika. 

 
3) Po połączeniu z siecią Oprogramowanie może stać się celem wielu czynników i wirusów, ataków 
hakerskich, niestabilności systemów oraz siły wyższej, w wyniku których może nie spełniać oczekiwań 
Użytkownika. Użytkownik akceptuje powyższe na własne ryzyko.  

 
9. Ograniczenie odpowiedzialności 
 

1) Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wyraźnej czy dorozumianej, za jakiekolwiek szkody 
powstałe wskutek korzystania z Oprogramowania w Okresie próbnym. 

  
2) Cała odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do ceny, którą Użytkownik zapłacił za 
Oprogramowanie. 

  
3) Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji w związku z 
wypadkami, nadużyciami, błędami czy problemami wynikającymi z nieuprawnionych modyfikacji 
Oprogramowania. 

  



 

 

 4) Dostawca nie ponosi względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, 
przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody bądź straty, w tym m.in. urazy, straty biznesowe, 
zakłócenie działalności handlowej, utratę danych czy informacji, a także straty finansowe, które mogą być związane 
z korzystaniem z Oprogramowania, nawet jeśli Dostawca został poinformowany o możliwości ich wystąpienia.  
 
10. Rozwiązanie Umowy 
     

W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy Dostawca może rozwiązać ją w dowolnym 
momencie lub bezzwłocznie. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania 
z Oprogramowania i usunąć wszelkie jego kopie oraz zainstalowane elementy. Na żądanie Dostawcy Użytkownik 
jest zobowiązany do przedstawienia dowodów na piśmie. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszej 
Umowy skutkującego poniesieniem przez Dostawcę strat Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie 
straty.  
 
 11. Ograniczenia dotyczące eksportu 

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących międzynarodowych i krajowych przepisów 
dotyczących importu i/lub eksportu mających zastosowanie do Oprogramowania, a także ograniczeń 
sformułowanych przez właściwe władze krajowe dotyczących użytkowników końcowych i użytku końcowego oraz 
lokalizacji docelowych. Bez uzyskania zgody właściwej agencji rządowej Oprogramowanie nie może być 
przesyłane, przenoszone ani w żaden inny sposób eksportowane do krajów, osób czy podmiotów objętych 
stosownymi ograniczeniami dotyczącymi importu i/lub eksportu. Niniejszy punkt obowiązuje również po 
rozwiązaniu Umowy. 
 
12. Arbitraż i jurysdykcja 

Niniejsza Umowa EULA podlega prawu Uni Europejskiej, a interpretacje i egzekwowanie niniejszej 
Umowy oraz wszelkie arbitraże sporów powinny odbywać się w sądach mających jurysdykcję nad lokalizacją 
Dostawcy. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony powinny podjąć próbę rozwiązania sporów 
w ramach przyjacielskiej rozmowy. 
 
 13. Inne 

Dostawca może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie EULA. Po wprowadzeniu takich 
zmian Dostawca udostępni egzemplarz nowej Umowy EULA w swojej witrynie internetowej, a nowe i dodatkowe 
lub zmienione warunki zostaną przedstawione Użytkownikowi we właściwych Usługach lub za ich pośrednictwem. 
Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowej Umowy EULA, musi natychmiast zaprzestać korzystania 
z Oprogramowania. W przeciwnym wypadku Dostawca uzna, że Użytkownik akceptuje nową Umowę EULA. 
 


