Umowa licencyjna programu FakturaLight
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW: NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ
LICENCYJNĄ. UŻYTKOWANIE PROGRAMU FAKTURALIGHT, KTÓREGO NINIEJSZA UMOWA
STANOWI SKŁADNIK ("OPROGRAMOWANIE") OZNACZA TWOJĄ ZGODĘ NA JEJ WARUNKI. JEŚLI
NIE ZGADZASZ SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ NIE INSTALUJ I NIE UŻYWAJ TEGO
OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA JEST ROZUMIANE JAKO WYRAŻENIE
ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ.
1. OPROGRAMOWANIE jest własnością firmy COMPLAY Sp. z o.o., zwaną dalej COMPLAY.
Licencja nie daje użytkownikowi programu żadnych tytułów ani praw własności do
OPROGRAMOWANIA i nie może być rozumiana jako sprzedaż jakichkolwiek praw do
OPROGRAMOWANIA poza prawem do użytkowania.
2. Użytkownik – posiadacz oryginalnego klucza do programu - może używać
OPROGRAMOWANIA przez czas określony przy zawarciu umowy kupna licencji. Użytkownik
posiada niewyłączną licencję na instalowanie i używanie OPROGRAMOWANIA na
nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych w swojej firmie. Licencja jest przypisana do
numeru NIP firmy i każdy jej pracownik również może użytkować OPROGRAMOWANIE na
stanowiskach komputerowych należących do firmy.
3. Użytkownik nie może w żaden sposób przekazywać innym osobom klucza dla programu
otrzymanego podczas zakupu licencji.
4. Użytkownik programu nie może kopiować, wypożyczać, dzierżawić, sprzedawać,
modyfikować, albo w jakikolwiek inny sposób przerabiać, lub przekazywać licencjonowany
program, lub jakikolwiek jego element składowy, chyba że umowa licencyjna na to zezwala.
Użytkownik ma prawo do odsprzedaży licencji pod warunkiem, że poinformuje o tym
producenta tj. firmę COMPLAY. Każde wykorzystanie programu niezgodnie z jego
przeznaczeniem powoduje unieważnienie tej umowy licencyjnej i może spowodować
wytoczenie procesu karnego i/lub cywilnego.
5. Licencja ta dotyczy również aktualizacji dostarczanych do programu przez producenta tj.
firmę COMPLAY. Aktualizacje mogą występować również w postaci osobnej kopii programu, co
nie zwalnia z przestrzegania punktu 2.
6. Licencja ta nie obejmuje następujących bibliotek i narzędzi, z których korzysta
OPROGRAMOWANIE:
- biblioteki Qt udostępniane na licencji GNU Lesser General Public License v2.1. Więcej
informacji o licencji oraz źródła bibliotek znajdują się na stronie http://qt.io,
- biblioteka libcurl udostępniana na licencji MIT. Więcej informacji oraz źródła znajdują się na
stronie http://curl.haxx.se,
- biblioteki Boost udostępniane na licencji Boost Software License. Więcej informacji oraz źródła
znajdują się na stronie http://www.boost.org,
- biblioteki OpenSSL udostępniane na licencji OpenSSL License. Więcej informacji oraz źródła
znajdują się na stronie http://www.openssl.org,
Wszystkie prawa nie określone bezpośrednio w tej umowie licencyjnej należą do firmy
COMPLAY.
ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI. COMPLAY NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST
POZBAWIONE BŁĘDÓW. COMPLAY NIE OBSŁUGUJE INNYCH GWARANCJI DO OPROGRAMOWANIA,
ZARÓWNO WYRAŻONYCH BEZPOŚREDNIO JAK I POŚREDNIO, A WIĘC MIĘDZY INNYMI
GWARANCJI ODNOŚNIE PRODUKTÓW, PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU
ORAZ NIE POGWAŁCENIA PRAW FIRM TRZECICH.

