Nr rejestrowy BDO: 000013271

UMOWA LICENCYJNA

na korzystanie z oprogramowania do kas i drukarek fiskalnych produkcji POSNET

1. Następującym, użytym w niniejszej umowie pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:
1) Kasy Rejestrujące – kasy rejestrujące w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r.,
nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, wyprodukowane przez POSNET,
posiadane przez Użytkownika Końcowego;
2) Oprogramowanie – oprogramowanie do kas i drukarek fiskalnych produkcji POSNET ;
3) Oprogramowanie Sprzedażowe – program lub programy komputerowe zainstalowane i eksploatowane w przedsiębiorstwie
Użytkownika Końcowego, wspierające proces sprzedaży prowadzonej przez Użytkownika Końcowego w ramach jego działalności
gospodarczej, dla którego/których to programu/programów konieczne jest zapewnienie współpracy z wykorzystywanymi przez
Użytkownika Końcowego kasami rejestrującymi;
4) POSNET - strona niniejszej umowy - spółka pod firmą „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-281),
ul. Municypalna 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000082030, NIP 522-26-28-262, REGON 017400960, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.080 zł, w całości
opłaconym;
5) Prawo Autorskie- ustawa z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
6) Umowa- niniejsza umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania do kas i drukarek fiskalnych produkcji POSNET ;
7) Użytkownik – strona niniejszej umowy - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), prowadzący sprzedaż urządzeń fiskalnych (kas
rejestrujących) produkcji POSNET na rzecz Użytkowników Końcowych lub świadczący usługi integracji urządzeń fiskalnych
(kas rejestrujących) produkcji POSNET ze środowiskiem sprzętowo – programistycznym Użytkownika Końcowego;
8) Użytkownik Końcowy - posiadacz urządzenia fiskalnego lub urządzeń fiskalnych (odpowiednio kasy rejestrującej lub kas
rejestrujących) produkcji POSNET, który wykorzystuje lub będzie wykorzystywał przedmiotowe urządzenie/urządzenia
fiskalne do ewidencji własnej sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Niniejsza umowa licencyjna na korzystanie z Oprogramowania jest prawnie wiążącą umową, zawartą pomiędzy POSNET
(producentem Oprogramowania – jako licencjodawcą) a Użytkownikiem (użytkownikiem Oprogramowania – jako
licencjobiorcą).
3. Na podstawie niniejszej Umowy i na jej warunkach POSNET udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie
z Oprogramowania poprzez:
1) dostosowanie Oprogramowania do współpracy z Oprogramowaniem Sprzedażowym określonego Użytkownika
Końcowego, ale jedynie w taki sposób, aby zapewnić współpracę pomiędzy Oprogramowaniem Sprzedażowym tego
Użytkownika Końcowego a posiadanymi przez tego Użytkownika Końcowego Kasami Rejestrującymi (lub odpowiednio
pojedynczą Kasą Rejestrującą);
2) zwielokrotnienie dostosowanego w sposób określony w pkt 1 niniejszego ustępu Oprogramowania poprzez jego
zainstalowanie u danego Użytkownika Końcowego, w zakresie i w liczbie kopii niezbędnej, biorąc pod uwagę wymogi
Oprogramowania Sprzedażowego tego Użytkownika Końcowego oraz liczbę posiadanych przez tego Użytkownika
Końcowego Kas Rejestrujących.
4. O każdym przypadku wykorzystania Oprogramowania na rzecz określonego Użytkownika Końcowego, w ramach licencji
opisanej w ust. 3, Użytkownik informował będzie POSNET niezwłocznie (nie później niż w terminie 20 dni od wykorzystania
Oprogramowania na rzecz tego Użytkownika Końcowego) pocztą elektroniczną na adres driwp@posnet.com, przy czym
korespondencja w tym zakresie zawierać będzie:
1) dane (nazwa/firma, siedziba, adres) Użytkownika Końcowego;
2) określenie Kas Rejestrujących (typ) Użytkownika Końcowego, dla zapewnienia współdziałania których z Oprogramowaniem
Sprzedażowym wykorzystane zostało Oprogramowanie.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, każde wykorzystanie Oprogramowania wykraczające poza zakres licencji opisany
w ust. 3 traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich majątkowych POSNET i warunków licencji określonych w niniejszej
Umowie. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie Oprogramowania w celu zapewnienia współdziałania
Oprogramowania Sprzedażowego z kasami rejestrującymi nie produkowanymi przez POSNET czy też rozpowszechnianie
Oprogramowania, bądź jego części, w jakiejkolwiek formie na rzecz podmiotów innych niż Użytkownicy Końcowi.
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6. Ograniczenia licencji opisane w niniejszej Umowie nie ograniczają praw Użytkownika przyznanych mu na podstawie art. 75 ust. 2
Prawa Autorskiego.
7. POSNET oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania w zakresie
określonym niniejszą Umową. Pod warunkiem wykorzystania Oprogramowania przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, POSNET wyraża zgodę na udzielenie Użytkownikowi Końcowemu przez Użytkownika zezwolenia na korzystanie z rozwiązań programistycznych, obejmujących dostosowane i zainstalowane u Użytkownika Końcowego (zgodnie
z ust. 3 powyżej) przez Użytkownika Oprogramowanie, jednakże jedynie w zakresie, w którym korzystanie to będzie ograniczać
się do wykorzystywania tych rozwiązań programistycznych dla osiągnięcia współdziałania Oprogramowania Sprzedażowego
z Kasami Rejestrującymi.
8. Licencja określona niniejszą Umową udzielona jest na czas nieokreślony. POSNET może wypowiedzieć licencję ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków licencji lub innych postanowień niniejszej Umowy.
9. POSNET oświadcza, że Oprogramowanie jest dystrybuowane wyłącznie jako element wspierający pracę kas rejestrujących
produkcji POSNET i w konsekwencji prawo do korzystania z Oprogramowania na zasadach określonych w niniejszej Umowie
zostało wkalkulowane w cenę Kas Rejestrujących.
10. Jakakolwiek odpowiedzialność POSNET, w tym z tytułu rękojmi za wady Oprogramowania jak również odpowiedzialność za
szkodę związaną bezpośrednio lub pośrednio z działaniem Oprogramowania, w tym z zaprzestaniem pracy Oprogramowania,
co obejmuje w szczególności utratę danych gromadzonych przy wykorzystaniu Oprogramowania, zostaje wyłączona,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.
11. POSNET nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkownika wobec Użytkownika Końcowego.
12. Ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej POSNET wynikające z niniejszej Umowy nie dotyczą odpowiedzialności za
szkodę spowodowaną przez POSNET umyślnie.
13. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn.zm.) oraz Prawa Autorskiego.
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