Umowa Licencyjna
zawarta pomiędzy KT-Soft S.C. z siedzibą w Zebrzydowicach przy ulicy ks. Antoniego Janusza 15,
NIP 548-254-13-39 - zwaną dalej „Producentem”,
a osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
legalnie nabyła oprogramowanie KT Sprawozdanie Komunalne 2021 oraz która potwierdziła przy
instalacji Oprogramowania akceptację warunków niniejszej Umowy Licencyjnej zwaną dalej
„Użytkownikiem”.
1. Użytkownik nabywa nieodpłatnie oprogramowania KT Sprawozdanie Komunalne 2021.
2. Oprogramowanie KT Sprawozdanie Komunalne 2021 podlega ochronie zgodnie z przepisami
o ochronie praw autorskich obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Mocą niniejszej Umowy Producent udziela Użytkownikowi prawa do korzystania
z Oprogramowania (licencji niewyłącznej) na warunkach określonych w niniejszej Umowie
Licencyjnej (Umowa Licencyjna nie przenosi autorskich praw majątkowych na rzecz
Użytkownika). Niniejsza licencja obejmuje również wszelkie opracowania, modyfikacje, nowe
wersje i aktualizacje Oprogramowania, stworzone przez Producenta i udostępnione przez niego
Użytkownikowi.
4. Licencja udzielona jest na czas określony do 30 czerwca 2022.
5. W czasie trwania ważności Licencji (ważność klucza aktywacyjnego) Producent gwarantuje
poprawność współpracy z oficjalnymi specyfikacjami serwisów opisanych w punkcie 7.
6. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Oprogramowania w następującym zakresie:
a) Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania na następujących polach
eksploatacji: wyświetlania, stosowania, wprowadzania i przechowywania Oprogramowania
w pamięci komputera.
b) Użytkownik nie może używać Oprogramowania do świadczenia usług na rzecz podmiotów
zewnętrznych.
c) Użytkownik w żadnym razie nie ma prawa do dokonywania modyfikacji Oprogramowania,
jego dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia kodu lub jakichkolwiek innych zmian
Oprogramowania bez zgody Producenta wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
d) Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji na Oprogramowanie, zbywać, przekazywać
w rozliczeniu bądź udostępniać w innej formie łącznie z wynajmowaniem, dzierżawą czy
oddawaniem w odpłatne lub nieodpłatne używanie Oprogramowania oraz dokumentacji.
e) Uprawnienia wynikające z Umowy Licencyjnej nie mogą być przez Użytkownika przeniesione
na inny podmiot.
7. Funkcjonalność weryfikacji danych oparta jest na informacjach udostępnianych przez
Ministerstwo Środowiska poprzez stronę https://bdo.mos.gov.pl/ i zgodnym z nim API.
Jakiekolwiek utrudnienia korzystania z Oprogramowania wynikające z problemów z dostępnością
wymienionych stron nie mogą być powodem roszczeń wobec Producenta.
8. Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności i zgodności z Umową Licencyjną
korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania.
9. Producent zastrzega sobie możliwość zbierania anonimowych danych statystycznych dotyczących
działania Oprogramowania.
10. Producent ma prawo do cofnięcia (wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym) udzielonej
licencji na korzystanie z Oprogramowania, gdy Użytkownik nie przestrzega warunków Umowy
Licencyjnej lub narusza prawa autorskie Producenta. Producent ma w takim przypadku prawo
żądać wydania mu lub zniszczenia przez Użytkownika wszystkich kopii Oprogramowania.

11. Producent nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Użytkownika w zastosowaniu Oprogramowania
w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Użytkownika leży uprzednie zapoznanie się
z możliwościami i sposobem funkcjonowania Oprogramowania w wersji demonstracyjnej.
Producent zastrzega, że Oprogramowanie dostarczane jest Użytkownikowi takim, jakie jest.
Producent nie dostosowuje Oprogramowania do konkretnych potrzeb Użytkownika, a proces
rozwoju i aktualizowania Oprogramowania uzależniony jest od polityki w zakresie organizacji
produkcji stosowanej przez Producenta, kształtowanej na bieżąco na podstawie decyzji
Producenta.
12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wadliwością
Oprogramowania oraz za jakiekolwiek skutki, bezpośrednie lub pośrednie, związane z używaniem
Oprogramowania, brakiem możliwości jego używania lub nieprawidłowym działaniem. Producent
odpowiada jedynie za wady prawne Oprogramowania, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady fizyczne, w tym na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i w art. 55 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jest wyłączona. Ewentualne roszczenia Użytkownika ze
wszystkich tytułów związanych z korzystaniem z Oprogramowania ulegają ograniczeniu do
wysokości zapłaconej przez Użytkownika ceny netto nabytej licencji Oprogramowania.
13. Producent zastrzega, że treść dokumentacji może zawierać nieścisłości lub nie uwzględniać
najnowszych zmian w Oprogramowaniu, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do Producenta. Informacje o zmianach w Oprogramowaniu zawarte są
w menu „Pomoc” dostępnym w każdej kolejnej wersji Oprogramowania.
14. Producent zastrzega sobie prawo do umieszczania w stopkach dokumentów drukowanych przez
Oprogramowanie nazwy Oprogramowania i nazwy (firmy) Producenta oraz logo (znaku
towarowego) Producenta lub jego produktów.
15. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy Licencyjnej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Ponadto, Producent może dokonywać zmiany Umowy Licencyjnej,
dołączając do nowej wersji Oprogramowania nowe brzmienie Umowy Licencyjnej. Nowe
brzmienie Umowy Licencyjnej wchodzi w życie zgodnie z art. 3841 kodeksu cywilnego.

