WARUNKI  LICENCJI

Z chwilą zarejestrowania programu na stronie http://ksw.opole.pl/rejestracja Licencjodawca i Licencjobiorca zawierają umowę licencji programu na warunkach określonych poniżej.

§ 1.
Firma „KSW sp. z o.o.” z siedzibą w Opolu, zwana dalej Licencjodawcą, oświadcza, że przysługuje jej wyłączne prawa autorskie do programu komputerowego pod nazwą BHP Pomocnik zwanego dalej programem.

§ 2.
1.	Licencjodawca udziela licencji odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z programu, m.in. pod warunkiem rejestracji Licencjobiorcy niniejszego pakietu na stronie http://ksw.opole.pl/rejestracja w terminie 30 dni od dnia nabycia pakietu programu.
Postanowienia niniejszej licencji zastępują postanowienia nabytej uprzednio licencji programu komputerowego w wersji bezpośrednio poprzedzającej niniejszy program.
2.	Wydanie Licencjobiorcy programu nastąpiło z chwilą zbycia Licencjobiorcy pakietu. 
3.	Warunkiem przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z programu jest zaakceptowanie warunków licencji, czego potwierdzeniem jest rejestracja programu. W razie niezaakceptowania warunków licencji nabywca programu ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania na piśmie Licencjodawcę, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego nabycia. W takim wypadku Licencjobiorcy służy prawo zwrotu zapłaconej należności.
4.	Licencjodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Licencjobiorcy z winy umyślnej. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez Licencjobiorcę przy użyciu programu.

§ 3.
Pod warunkiem rejestracji u Licencjodawcy oprogramowania Licencjobiorca uprawniony jest przez okres korzystania z programu dokonywać okresowych szkoleń pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby w firmie lub instytucji wykorzystujących oprogramowanie.

§ 4.
1.	Program może być używany w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjobiorcy, w miejscu, którego adres zostanie wskazany w rejestracji, pod kontrolą jednej sieci komputerowej, na liczbie komputerów określonej przez licencję (lub na dowolnej liczbie komputerów ulokowanych pod jednym adresem, pracujących poza siecią), w celu korzystania z programu w sposób i na polach eksploatacji wynikających z instrukcji obsługi programu wyłącznie dla przetwarzania własnych danych i tylko na potrzeby jednej, określonej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.	Licencjobiorca obowiązany jest m.in. nie dokonywać:
-	Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu - ani w całości, ani w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z zastrzeżeniem prawa sporządzenia jednej kopii zapasowej programu dla celów archiwalnych, która nie może być używana równocześnie z programem.
-	Tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w wersji wynikowej programu lub jego części.
-	Przystosowywania programu lub jego części do współpracy z innym typem komputera aniżeli wskazany w instrukcji obsługi.
3.	Licencjobiorca obowiązany jest do ochrony programu przed poznaniem istoty lub używaniem programu przez osoby trzecie, jak również na rzecz osób trzecich oraz do ochrony programu przed utratą lub uszkodzeniem.
4.	Licencjodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Licencjobiorcę z programu z warunkami udzielonej licencji, w szczególności może żądać dostępu do miejsca lokacji programu.

§ 5.
1.	Licencjodawcy służy prawo rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji.
2.	W terminie 7 dni od rozwiązania licencji Licencjobiorca obowiązany jest zwrócić Licencjodawcy nabyty pakiet programu wraz ze sporządzoną kopią zapasową programu.
3.	Licencja programu wygasa m.in. w razie nabycia przez Licencjobiorcę nowej licencji programu lub w momencie upłynięcia 2 lat od momentu rejestracji zakupionej licencji na stronie http://ksw.opole.pl/rejestracja.

§ 6.
1.	W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji Licencjobiorca obowiązany jest zapłacić Licencjodawcy karę umowną w kwocie odpowiadającej równowartości 3.000 EUR według średniego kursu z tabeli kursów NBP z dnia zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej.
2.	Licencjodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 7.
Postanowienia dotyczące licencji programu stosuje się odpowiednio do nabytego pakietu programu w szczególności do wszystkich udostępnionych Licencjobiorcy form wyrażenia programu, w tym wszystkich form dokumentacji.

