UMOWA LICENCJI na instalację i użytkowanie aplikacji ASYSTENT Gofin

§ 1. DEFINICJE
1.
2.
3.
4.
5.

Licencjodawca - Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.
Licencjobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkownik, który
nabył, posiada lub użytkuje Aplikację.
Aplikacja - oznacza oprogramowanie ASYSTENT Gofin.
Komputer - stanowi fizyczny system sprzętowy z wewnętrznym urządzeniem magazynującym dane, służący do
uruchomienia Aplikacji.
Instalacja Aplikacji - to proces polegający na skopiowaniu plików Aplikacji do Komputera za pośrednictwem aplikacji
instalacyjnej w celu wielokrotnego uruchamiania Aplikacji.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy Aplikację i udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na użytkowanie zgodnie
z postanowieniami niniejszej licencji.
Licencjodawca jest właścicielem całości praw majątkowych, intelektualnych oraz wszelkich innych praw związanych
z Aplikacją.

§ 3. PRAWA LICENCJOBIORCY
Licencjobiorca ma prawo do:
1.
2.

Tworzenia kopii Aplikacji, przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne zastrzeżenia zamieszczone na
produkcie powinny być reprodukowane na kopii bezpieczeństwa Aplikacji.
Instalacji i użytkowania kopii Aplikacji na komputerze, niezależnie od posiadanej kopii bezpieczeństwa.

§ 4. OGRANICZENIA LICENCJI
Zabronione jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Użytkowanie Aplikacji lub sporządzanie kopii Aplikacji w sposób odbiegający od podanego w niniejszej licencji.
Wykorzystywanie zawartych w Aplikacji treści merytorycznych Licencjodawcy, celem ich dalszej publikacji, przedruku.
Przeprowadzanie procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji lub stosowania innych metod
odkrywania kodu źródłowego Aplikacji.
Modyfikowanie Aplikacji lub łączenie części lub całości Aplikacji z innym programem.
Wypożyczanie, dzierżawienie, sprzedaż, sublicencjonowanie, cedowanie, przenoszenie praw użytkownika do Aplikacji.
Publikowanie Aplikacji w sieci internet bez zgody Licencjodawcy.

§ 5. POŁĄCZENIA Z INTERNETEM
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie powoduje automatyczne nawiązywanie połączenia z siecią internet
w celu:
1.
2.
3.

Sprawdzenia dostępności nowej wersji Aplikacji.
Połączenia z serwisami internetowymi, które stanowią własność Licencjodawcy.
Połączenia z serwisami internetowymi, które współpracują z Licencjodawcą.

Użytkownik niniejszym wyraża na to zgodę.
§ 6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI
Licencjodawca nie udziela żadnej gwarancji na Aplikację.
§ 7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody związane z używaniem lub niemożnością używania Aplikacji.
§ 8. Wymagania techniczne Aplikacji
Do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań:









system operacyjny Windows (8, 7, Vista, lub XP z Service Pack 3),
procesor 1.5 GHz lub szybszy,
650 MB wolnej pamięć operacyjnej RAM lub więcej,
650 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym lub więcej,
bezpłatna biblioteka .Net Framework 3.5,
bezpłatny program Windows Media Player,
minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 px,
Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

