UMOWA LICENCYJNA
U ytkownika oprogramowania Domowe Finanse firmy SoftwareProjekt
Wa ne! przeczyta dok adnie:
Niniejsza umowa licencyjna u ytkownika oprogramowania firmy SoftwareProjekt (zwana dalej "umow! licencyjn!")
stanowi prawnie wi! !c! umow# pomi#dzy osob! fizyczn! lub prawn! ("licencjobiorca") i firm! SoftwareProjekt, której przedmiotem
jest produkt okre'lony powy ej, który obejmuje oprogramowanie komputerowe i mo e obejmowa zwi!zane z nim no'niki, materia y
drukowane i dokumenty w formie "online" oraz dokumentacj# elektroniczn! ("oprogramowanie"). Poprzez instalacj#, kopiowanie lub
inne u ycie oprogramowania, licencjobiorca zgadza si# przestrzega postanowie) niniejszej umowy licencyjnej. Je'li licencjobiorca
nie zgadza si# przestrzega postanowie) umowy licencyjnej, nie ma on prawa do instalowania lub u ywania oprogramowania.
Licencjobiorca mo e natomiast zwróci oprogramowanie do miejsca, gdzie zosta o ono nabyte, w zamian za zwrot zap aconej kwoty
w pe nej wysoko'ci.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów mi#dzynarodowych o prawach
autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami mi#dzynarodowymi o ochronie praw w asno'ci intelektualnej.
OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

§ 1. UDZIELENIE LICENCJI
Niniejsza Umowa Licencyjna przyznaje Licencjobiorcy nast#puj!ce prawa:
Oprogramowanie aplikacyjne. Licencjobiorca mo e zainstalowa i u ywa jedn! kopi# OPROGRAMOWANIA lub wersj#
wcze'niejsz! dla tego samego systemu operacyjnego na pojedynczym komputerze. G ówny u ytkownik komputera, na którym
zainstalowane jest OPROGRAMOWANIE, mo e sporz!dzi dodatkow! kopi# OPROGRAMOWANIA do wy !cznego u ytku na
komputerze przeno'nym.
Przechowywanie / U ywanie w sieci. Licencjobiorca ma równie prawo przechowywa lub zainstalowa kopi#
OPROGRAMOWANIA na urz!dzeniu do przechowywania danych, takim jak serwer sieciowy, wykorzystywanym wy !cznie do
instalowania lub u ywania OPROGRAMOWANIA na innych komputerach Licencjobiorcy w ramach jego wewn#trznej sieci.
Licencjobiorca musi jednak naby i przyporz!dkowa licencj# na OPROGRAMOWANIE dla ka dego komputera, na którym
OPROGRAMOWANIE jest zainstalowane lub uruchamiane w jego pami#ci. Licencja na OPROGRAMOWANIE nie mo e by
u ywana wspólnie lub jednocze'nie na ró nych komputerach.

§ 2. OPIS INNYCH UPRAWNIE= I OGRANICZE=.
Ograniczenie odtworzenia ("reverse engineering"), dekompilacji ("decompile") i dezasemblacji ("disassemble").
Odtworzenie, dekompilacja lub dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyj!tkiem sytuacji, gdy niezale nie od
niniejszego ograniczenia dzia ania takie s! wyra?nie dozwolone przez prawo w a'ciwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.
Od !czanie cz#'ci sk adowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako ca o' . Cz#'ci sk adowe
OPROGRAMOWANIA nie mog! by rozdzielane do u ytku na wi#cej ni jednym komputerze, za wyj!tkiem plików zawieraj!cych
dane wprowadzone przez u ytkownika.
Wynajem. OPROGRAMOWANIE nie mo e by

wynajmowane, wydzier awiane ani wypo yczane przez Licencjobiorc#.

Pomoc techniczna. Firma SoftwareProjekt mo e zapewni pomoc techniczn! dla OPROGRAMOWANIA ("Pomoc").
Korzystanie z pomocy technicznej jest regulowane za o eniami i programami firmy SoftwareProjekt opisanymi w podr#czniku
u ytkownika, w dokumentacji online i/lub w innych materia ach dostarcznych przez firm# SoftwareProjekt. Ka de dodatkowe
sk adniki oprogramowania, przekazane w ramach pomocy technicznej musz! by traktowane jako cz#' OPROGRAMOWANIA i
podlegaj! postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej.
Cesja praw do Oprogramowania. Licencjobiorca mo e przekaza na sta e wszystkie swoje prawa wynikaj!ce z niniejszej
Umowy Licencyjnej, pod warunkiem, e Licencjobiorca nie zatrzymuje dla siebie adnych kopii, e OPROGRAMOWANIE jest
przekazane innej osobie w ca o'ci ( !cznie ze wszystkimi cz#'ciami sk adowymi, no'nikami, materia ami drukowanymi,
uaktualnieniami, niniejsz! Umow! Licencyjn! oraz Certyfikatem Autentyczno'ci), a osoba nabywaj!ca prawa do
OPROGRAMOWANIA zgodzi si# przestrzega postanowie) niniejszej Umowy Licencyjnej. Je'li OPROGRAMOWANIE stanowi
uaktualnienie, cesja praw musi obj! wszystkie uprzednie wersje OPROGRAMOWANIA.
Rozwi!zanie Umowy Licencyjnej. Niezale nie od jakichkolwiek innych uprawnie), firma SoftwareProjekt ma prawo w
ka dej chwili rozwi!za niniejsz! Umow# Licencyjn!, je'li Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowie). W takim wypadku
Licencjobiorca ma obowi!zek zniszczy wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego sk adniki.

§ 3. UAKTUALNIENIA ("UPGRADE").
Je eli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, Licencjobiorca mo e u ywa OPROGRAMOWANIE pod
warunkiem, e posiada on wa n! licencj# na produkt okre'lany przez firm# SoftwareProjekt jako "produkt uprawniaj!cy".
OPROGRAMOWANIE oznaczone jako uaktualnienie zast#puje i/lub uzupe nia produkt uprawniaj!cy. Licencjobiorca jest
zobowi!zany u ywa uaktualnionego produktu wy !cznie w sposób okre'lony w niniejszej Umowie Licencyjnej. Je eli
OPROGRAMOWANIE stanowi uaktualnienie cz#'ci pakietu programów komputerowych, które s! licencjonowane jako jeden
produkt, OPROGRAMOWANIE mo e by u ywane, a prawa do niego mog! by przeniesione, wy !cznie jako element
pojedynczego pakietu i nie mo e ono by
rozdzielane do u ycia na wi#cej ni
jednym komputerze.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE.
Prawo w asno'ci oraz prawa autorskie dotycz!ce OPROGRAMOWANIA ( !cznie z wszelkimi obrazami, fotografiami,
animacjami, rejestracjami wizyjnymi i d?wi#kowymi, muzyk!, tekstem i aplikacjami wchodz!cymi w sk ad OPROGRAMOWANIA),
jak równie do za !czonych materia ów drukowanych oraz do wszelkich kopii tego OPROGRAMOWANIA, stanowi! w asno' firmy
SoftwareProjekt lub jego dostawców. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i postanowienia umów
mi#dzynarodowych. Licencjobiorca winien traktowa OPROGRAMOWANIE tak samo, jak ka dy inny przedmiot prawa autorskiego,
z zastrze eniem, e Licencjobiorca mo e zainstalowa OPROGRAMOWANIE na jednym komputerze pod warunkiem, e zachowa
orygina wy !cznie jako kopi# zapasow! lub w celach archiwalnych. Licencjobiorca nie mo e kopiowa materia ów drukowanych
towarzysz!cych OPROGRAMOWANIU.

§ 5. PODWÓJNE NOGNIKI OPROGRAMOWANIA.
Licencjobiorca mo e otrzyma OPROGRAMOWANIE na wi#cej ni jednym no'niku. Bez wzgl#du na typ lub rozmiary
otrzymanego no'nika, dozwolone jest u ycie tylko jednego no'nika w a'ciwego dla jednego komputera Licencjobiorcy. U ywanie
lub instalacja drugiego no'nika na innym komputerze jest zabroniona. Zabrania si# tak e wypo yczania, wynajmowania,
wydzier awiania lub przekazywania w jakiejkolwiek formie drugiego no'nika innym Licencjobiorcom, z wyj!tkiem cesji praw do
OPROGRAMOWANIA na sta e (wg powy szych postanowie)).

§ 6. POSTANOWIENIA KO=COWE
W przypadkach nieuregulowanych niniejsz! umow! zastosowanie maj! przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny Dz.U. nr 64 poz 16 z 1993 r. z pó?niejszymi zmianami.

