XOPERO
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Umowa zawarta jest pomiędzy XOPERO SOFTWARE S.A. (spółka akcyjna) z siedzibą w
Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zbigniewa Herberta. 3, 66-400 Gorzów Wlkp., Polska,
zarejestrowana

w

Rejestrze

Przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Polska, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000333073, VAT-UE PL5993066603 ("XOPERO")
oraz osobą (osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej), która jest użytkownikiem Usług, Strony i / lub Oprogramowania
("Klient").

USTALA SIĘ, CO NASTĘPUJE:
Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego ("EULA ") reguluje korzystanie z:
a) dowolnej usługi XOPERO ("Usługi"),
b) strony internetowej XOPERO ("Strona"),
c) oprogramowania

klienckiego

i

wszelkiego

innego

oprogramowania

dostarczonego przez XOPERO, w tym wszelkich aktualizacji i towarzyszącej
dokumentacji ("Oprogramowanie").
Łącznie Oprogramowanie, Strona i Usługi mogą być określane jako "Produkty".
Kupując subskrypcję jakichkolwiek Produktów lub klikając przycisk "ZGADZAM SIĘ" lub
podobny przycisk lub po prostu używając dowolnych Produktów, Klient wyraża zgodę na
niniejszą EULA i Politykę Ochrony Danych Osobowych Dostawcy. Wyrażając zgodę na
niniejszą EULA w imieniu osoby prawnej, Klient potwierdza, że jest uprawniony do
związania niniejszą EULA tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej.

KORZYSTANIE Z USŁUG I OPROGRAMOWANIA
XOPERO udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej i odwołalnej licencji
na dostęp do Strony i korzystanie z Usług i Oprogramowania. Klient może zainstalować i
używać Oprogramowania w formie wykonywalnej wyłącznie na liczbie i typie urządzeń

określonych w ówczesnej dokumentacji dla rodzaju konta Klienta, zgodnie z opisem na
Stronie lub w dokumentacji innej transakcji dostarczonej przez XOPERO lub
autoryzowanego partnera. Klient przyjmuje do wiadomości, że do Oprogramowania
może zostać dostarczone także oprogramowanie strony trzeciej oraz że warunki licencji
towarzyszące temu oprogramowania będą regulować jego użycie.
Klient przyjmuje do wiadomości, że XOPERO lub strony trzecie są właścicielami
wszystkich praw, tytułów i udziałów w Produktach, w tym wszelkich praw własności
intelektualnej. Z wyjątkiem licencji udzielonej w niniejszej EULA, XOPERO i jej
licencjobiorcy zachowują wszelkie prawa do Produktów, a Klient nie udziela żadnych
dorozumianych licencji.
Klient wyraźnie zgadza się, że nie będzie, ani nie pozwoli innej osobie na:
a) udzielanie podlicencji, dzierżawienie, pożyczanie, użyczenie, przekazywanie ani
dystrybuowanie żadnej części Produktów;
b) modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie lub tworzenie dzieł zależnych z
Produktów;
c) dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego, dezasemblowanie lub w inny
sposób próbowanie uzyskania kodu źródłowego Produktów; lub
d) usuwanie, ukrywanie lub zmienianie jakichkolwiek znaków handlowych, praw
autorskich lub innych informacji o prawach majątkowych wyświetlanych w
Oprogramowaniu lub na Stronie.
Oprogramowanie zainstalowane przez Klienta może okresowo łączyć się z XOPERO w
poszukiwaniu aktualizacji, a Klient zgadza się, że Oprogramowanie może automatycznie
pobierać i instalować takie aktualizacje na swoich urządzeniach.
Produkty są własnością XOPERO i / lub jej dostawców oprogramowania i są chronione
międzynarodowymi prawami autorskimi. Każda próba odwrotnej inżynierii, demontażu
lub dekompilacji programów, o ile nie jest to wyraźnie dozwolona, jest zabroniona przez
prawo.
Redystrybucja Produktów, o ile nie została wyraźnie udzielona przez XOPERO, jest
surowo zabroniona.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
XOPERO szanuje własność intelektualną innych i wymaga, aby Klienci robili to samo. Gdy
Klient korzysta z Produktów, nie wolno w nim przesyłać, przechowywać, udostępniać,
wyświetlać, rozpowszechniać, wysyłać ani udostępniać w jakikolwiek inny sposób

materiałów, które naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnicę
handlową lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Jeśli Klient
naruszy tę klauzulę, XOPERO może natychmiast zamknąć dane konto.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
Klient niniejszym zobowiązuje się bronić i zabezpieczyć XOPERO, jego dostawców,
odsprzedawców, partnerów i ich podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami,
zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami i
kosztami prawnymi, niezależnie od przyczyny, powstałymi w szczególnie w związku z:
a) niewłaściwym korzystaniem z Produktów;
b) naruszeniem niniejszej EULA;
c) naruszeniem jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym praw własności
intelektualnej; lub
d) jakimkolwiek roszczeniem, że wykorzystanie danych Klienta spowodowało szkodę
osobie trzeciej,
e) przesyłaniem

jakichkolwiek

materiałów

nieprzyzwoitych

lub

budzących

zastrzeżenia lub zawierających wirusy lub inny szkodliwy kod komputerowy lub
pliki, takie jak konie trojańskie, robaki lub podobne.
To zobowiązanie odszkodowawcze będzie obowiązywać po wygaśnięciu lub wygaśnięciu
konta i niniejszej EULA.
XOPERO w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za
jakiekolwiek straty (bezpośrednie lub pośrednie) przychodu lub utraty zysków.

HASŁA I BEZPIECZEŃSTWO
Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich haseł. Klient zobowiązuje się nie
ujawniać swoich haseł osobom trzecim.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania wynikające z jego nazw
użytkowników i kont, w tym wszelkich subkont.
Jeśli Klient utraci swoje hasła lub klucze szyfrowania dla swoich kont, może nie mieć
dostępu do danych kopii zapasowej.
Klient musi niezwłocznie powiadomić XOPERO o każdym nieuprawnionym użyciu konta
lub innym naruszeniu bezpieczeństwa związanym z Usługą. Jeśli XOPERO stwierdzi, że

doszło do naruszenia bezpieczeństwa lub istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpi,
XOPERO może zawiesić podejrzane konta i zażądać od Klienta zmiany swoich nazw i
haseł.

PRYWATNOŚĆ
Klient zgadza się, że przetwarzanie danych osobowych przez XOPERO będzie podlegać
Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz prawom powszechnie obowiązującym dla
XOPERO jako dostawcy Usług.
XOPERO ma prawo dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych swoim
partnerom i podwykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Usług.

MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA
Licencje na Produkty zakupione przez Klienta nie podlegają przeniesieniu po ich
aktywacji.

ZASTRZEŻONE PRAWA
XOPERO zastrzega sobie prawo, niezależnie od innych postanowień niniejszej EULA, do
prowadzenia dalszej sprzedaży i marketingu Produktów.
Niewykonanie przez XOPERO jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z
niniejszej EULA nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

ZMIANY W USŁUGACH I WARUNKACH
XOPERO zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania
świadczenia Usługi w dowolnym momencie lub w całości. W przypadku, gdy XOPERO
przewiduje, że jakiekolwiek takie działanie będzie miało istotny wpływ na korzystanie
przez Klienta z Usługi w sposób negatywny, XOPERO dołoży starań, aby przekazać
Klientowi powiadomienie z wyprzedzeniem przez e-mail, wiadomość wewnętrzną lub
telefonicznie.
XOPERO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej EULA w dowolnym czasie, a każda
taka

modyfikacja

będzie

obowiązywać

po

opublikowaniu

na

Stronie

lub

w

Oprogramowaniu. Wszystkie istotne modyfikacje będą miały zastosowanie tylko na
przyszłość. Kontynuacja korzystania przez Klienta z dowolnych Produktów po
wprowadzeniu takich modyfikacji stanowi zgodę na związanie się zmodyfikowaną EULA.

Klient ma prawo wypowiedzieć niniejszą EULA przed datą wejścia w życie tych zmian,
jeżeli nie chce, aby były przestrzegane zmiany wprowadzone przez XOPERO.

ZAWIADOMIENIA
Zawiadomienia dokonane przez XOPERO mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną,
telefonicznie, faksem lub pocztą konwencjonalną, odpowiednio na adres e-mail, numer
telefonu, numer faksu lub adres podany przez Klienta i będą traktowane jako otrzymane
przez Klienta po dostarczeniu.
Klient ponosi odpowiedzialność za aktualizowanie swoich danych kontaktowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nagłówki postanowień zostały dodane wyłącznie dla wygody i nie powinny być brane
pod uwagę przy interpretacji niniejszej EULA.
Jeśli jakakolwiek część niniejszej EULA zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną,
część ta będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem w celu
odzwierciedlenia, w miarę możliwości, pierwotnych intencji stron, a pozostałe części
pozostaną w pełnej mocy.
Niniejsza EULA będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem polskim, a
spory z niej wynikające będą poddane jurysdykcji sądów polskich.
W przypadku, gdy Klient składa się z dwóch lub więcej osób, wszystkie zawarte w nim
postanowienia są i będą uważane za uzgodnione przez takie osoby solidarnie.

