
W A R U N K I   L I C E N C J I

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI LICENCJI PRZED OTWARCIEM OPAKOWANIA
ZAWIERAJĄCEGO PŁYTĘ DVD WRAZ Z KODEM LICENCJI.

I. DEFINICJE 
Ilekroć w niniejszych warunkach licencji jest mowa o:
1. Licencjodawcy – należy przez to rozumieć spółkę InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2;
2. Licencjobiorcy – należy przez to rozumieć każdego Klienta. Klientem jest prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna bądź 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, która zakupiła Pro-
gram wyprodukowany przez spółkę InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2;

3. Programie – należy przez to rozumieć Program wyprodukowany przez Licencjodawcę dystrybuowany w wersji pudełkowej lub elektronicznej; 
4. Rejestracji – należy przez to rozumieć proces zarejestrowania Programu polegający na podaniu danych Licencjobiorcy. Rejestracji można dokonać 

z poziomu Programu, „Mojego Konta”, a także poprzez wysłanie karty rejestracyjnej tradycyjną pocztą;
5. Kodzie licencji – należy przez to rozumieć ciąg znaków dostarczony razem z Programem niezbędny do zarejestrowania Programu;
6. „Moje Konto” – należy przez to rozumieć stronę internetową dedykowaną dla Licencjobiorcy, który zakupił Program;
7. Pliku licencji – należy przez to rozumieć komplet informacji o Licencjobiorcy w postaci pliku komputerowego stworzony przez Licencjodawcę  

i zawierający m.in. dane  firmy Licencjobiorcy oraz posiadane licencje;
8. Upgrade – należy przez to rozumieć procedurę zakupu Programu na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę;
9. Uaktualnieniu Programu – należy przez to rozumieć kolejną, numerowaną wersję Programu  wprowadzającą do niego zmiany zwiększające jego 

funkcjonalność i użyteczność oraz aktualizujące Program do obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uaktualnienia 
te obejmują dostosowanie Programu przez Licencjodawcę wyłącznie w ramach jego podstawowej działalności i na potrzeby ogółu użytkowników 
Programu; 

10. teleKonsultancie – należy przez to rozumieć usługę  specjalistycznej pomocy technicznej, do której dostęp odbywa się na zasadach określonych 
przez Licencjodawcę. 

II. ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem legalnego korzystania z Programu jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej i nieprzeno-
szalnej – udzielonej przez Licencjodawcę – czego potwierdzeniem jest zainstalowanie Programu.

2. Do prawidłowego korzystania z Programu niezbędna jest jego Rejestracja w terminie 45 dni od dnia instalacji. Brak Rejestracji Programu w powyż-
szym terminie spowoduje utratę możliwości dalszego korzystania z Programu aż do chwili przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji.  

3. W celu przeprowadzenia Rejestracji Programu Licencjobiorca obowiązany jest do wypełnienia za pośrednictwem komputera, na którym zainstalo-
wano Program, elektronicznego formularza Rejestracji poprzez podanie wymaganych danych, a także Kodu licencji dostarczonego przez Licencjo-
dawcę, oraz przesłanie go drogą elektroniczną do Licencjodawcy. 

4. Dokonanie Rejestracji Programu możliwe jest również za pośrednictwem serwisu internetowego „Moje Konto”.
5. W przypadku braku dostępu do sieci Internet z komputera, na którym zainstalowano Program, Licencjobiorca może przeprowadzić procedurę Reje-

stracji, albo za pomocą innego komputera połączonego z siecią Internet, albo poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego listem 
poleconym na adres: InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2 54-519 Wrocław (rejestracja offline).

6. Rejestrację uznaje się za dokonaną z dniem zainstalowania przez Licencjobiorcę Pliku licencji przesłanego mu przez Licencjodawcę za pośrednic-
twem Programu, serwisu „Moje Konto” lub pocztą e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.

7. W przypadku przeprowadzenia przez Licencjobiorcę Rejestracji Programu w sposób opisany w powyższym pkt. 5 (offline) Rejestrację uznaje się za 
dokonaną z dniem zainstalowania przez Licencjobiorcę Pliku licencji przesłanego mu przez Licencjodawcę listem poleconym lub przesyłką kurier-
ską (na nośniku pamięci). Licencjobiorca celem prawidłowego korzystania z Programu powinien zainstalować Plik licencji na komputerze, na którym 
uprzednio został zainstalowany Program. 

8. Skutkiem dokonania Rejestracji jest uzyskanie przez Licencjobiorcę pełnego prawa do użytkowania Programu oraz prawa do otrzymywania infor-
macji związanych z działalnością Licencjodawcy, a także prawa do korzystania na warunkach odrębnie określonych z nowych produktów i usług,  
w tym z nowszych i ulepszonych wersji Programu.

9. Postanowienia niniejszych Warunków Licencji stosuje się do wszelkich udostępnionych form wyrażenia Programu, w tym odpowiednio do wersji 
demonstracyjnej Programu oraz do poszczególnych składowych produktu nabytego wraz z Programem, m.in. do instrukcji obsługi, jak również do 
wszelkich udostępnionych zmian i uzupełnień, w tym ulepszeń Programu oraz do wszelkich zmian niniejszych Warunków Licencji, w tym rozszerze-
nia pakietu podstawowego.



III. ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA
1. Program może być używany wyłącznie w celu przetwarzania danych przedsiębiorstwa Licencjobiorcy, którego numer NIP lub VATIN oraz adres  

siedziby został wskazany w formularzu rejestracyjnym, w sposób i na polach eksploatacji wynikających z instrukcji obsługi Programu, z zastrzeże-
niem zapisów poniższych.

2. Program Subiekt nexo może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych,  
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

3. Program Subiekt nexo PRO może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych,  
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

4. Program Rachmistrz nexo może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych,  
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę.

5. Program Rachmistrz nexo PRO może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputero-
wych, w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę

6. Program Rewizor nexo może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych,  
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę.

7. Program Rewizor nexo PRO może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych, 
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę.

8. Program Gestor nexo może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych, w zależ-
ności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

9. Program Gestor nexo PRO może być używany w tym samym czasie na jednym lub trzech równolegle aktywnych stanowiskach komputerowych,  
w zależności od rodzaju pakietu, który został zakupiony przez Licencjobiorcę. 

10. Program Gratyfikant nexo może być używany na dowolnej liczbie aktywnych stanowisk komputerowych w celu przetwarzania danych 30 aktyw-
nych pracowników Licencjobiorcy (pakiet podstawowy). Pod pojęciem „aktywny pracownik” rozumie się zapis w ewidencji osobowej dotyczący oso-
by, dla której w bieżącym miesiącu dokonano w Programie zaewidencjonowania choć jednej wypłaty utworzonej na liście płac w module „Wypłaty” 
lub choć jednego rachunku do umowy cywilnoprawnej w module „Rachunki”. 

11. Program Gratyfikant nexo PRO może być używany na dowolnej liczbie aktywnych stanowisk komputerowych w celu przetwarzania danych 50 
aktywnych pracowników Licencjobiorcy (pakiet podstawowy). Pod pojęciem „aktywny pracownik” rozumie się zapis w ewidencji osobowej doty-
czący osoby, dla której w bieżącym miesiącu dokonano w Programie zaewidencjonowania choć jednej wypłaty utworzonej na liście płac w module 
„Wypłaty” lub choć jednego rachunku do umowy cywilnoprawnej w module „Rachunki”.

12. Program Biuro nexo może być używany na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowisk komputerowych, z uwzględnieniem ograni-
czeń wynikających z postanowień licencji na Programy, z którymi Biuro nexo może współpracować. Oznacza to, że Biuro nexo może być używane 
na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowisk komputerowych, ale nie powoduje rozszerzenia w tym zakresie (zniesienia ograniczeń) 
funkcjonalności innych Programów, z którymi może współpracować.

13. Licencjobiorca uprawniony jest do nabycia, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, prawa do korzystania z Programu na kolej-
nych stanowiskach komputerowych (rozszerzenie pakietu) w zakresie funkcjonalnym posiadanego Programu. 

14. W zakresie dotyczącym programu Gratyfikant nexo oraz Gratyfikant nexo PRO Licencjobiorca uprawniony jest do nabycia, na warunkach odrębnie 
określonych przez Licencjodawcę, prawa do przetwarzania danych większej liczby aktywnych pracowników Licencjobiorcy (rozszerzenie pakietu). 

15. Łączna liczba równolegle aktywnych stanowisk, na których Program może być przez Licencjobiorcę używany, stanowi sumę liczby stanowisk okre-
ślonych w odpowiednim punkcie Warunków Licencji oraz liczby dodatkowych stanowisk, na których Program może być używany na podstawie 
zakupu i rejestracji kolejnych pakietów rozszerzających do Programu z zastrzeżeniem poniższego punktu 16. W zakresie dotyczącym programu 
Gratyfikant nexo oraz Gratyfikant nexo PRO łączna liczba aktywnych pracowników Licencjobiorcy, których dane mogą być przetwarzane przez Li-
cencjobiorcę, stanowi sumę aktywnych pracowników określonych w odpowiednim punkcie Warunków Licencji oraz liczby dodatkowych aktywnych 
pracowników, których dane mogą być za pomocą Programu przetwarzane na podstawie zakupu i rejestracji kolejnych pakietów rozszerzających 
do Programu.

16. Licencjodawca może, na wniosek Licencjobiorcy, zawiesić możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z wykupionego przez niego prawa do korzy-
stania z Programu na kolejnych stanowiskach komputerowych. Podjęcie przez Licencjobiorcę korzystania z Programu na uprzednio zawieszonych 
stanowiskach odbywa się na zasadach określonych przez Licencjodawcę i wiąże się  z koniecznością uiszczenia określonej przez Licencjodawcę 
opłaty. 

17. Licencjobiorca uprawniony jest do nabycia, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, prawa rozszerzenia Programu z wersji nexo 
do wersji nexo PRO ( z wyłączeniem rozszerzenia programu Biuro nexo do wersji PRO).

18. Licencjobiorca, który skorzystał, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, z prawa do Upgrade z linii InsERT GT do linii InsERT 
nexo, uprawniony jest do równoległego korzystania z Programów linii InsERT GT i InsERT nexo przez okres 3 miesięcy od daty Rejestracji Programu 
z linii InsERT nexo. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu okresu możliwa jest praca wyłącznie na jednej linii produktowej w jednym czasie. 

19. Program może być używany do przetwarzania danych przedsiębiorstwa Licencjobiorcy, o którym mowa w części III punkt 1, również w miejscach 
prowadzenia przez Licencjobiorcę działalności, posiadających adres inny niż wskazany w formularzu rejestracyjnym, pod warunkiem, że suma 
wszystkich równolegle aktywnych stanowisk komputerowych lub aktywnych pracowników we wszystkich miejscach prowadzenia działalności  
Licencjobiorcy, odpowiada liczbie stanowisk lub aktywnych pracowników, na jakie Licencjobiorca posiada uprawnienia licencyjne.

20. Program może być używany poza siedzibą przedsiębiorstwa Licencjobiorcy wskazaną w formularzu rejestracyjnym (np. na komputerze lub innym 
urządzeniu przenośnym) wyłącznie w przypadku, gdy dane przetwarzane w ten sposób są danymi przedsiębiorstwa Licencjobiorcy wskazanego  
w formularzu rejestracyjnym.

 



IV. ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH,   
      BIEGŁYCH REWIDENTÓW  
1. Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego rewidenta 

uprawniony jest do przetwarzania danych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi. Powyższe nie dotyczy przetwarzania danych za 
pośrednictwem Programu Subiekt nexo, Subiekt nexo PRO, Gestor nexo i Gestor nexo PRO z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot, którego dane 
są przetwarzane, posiada ważną i aktualną licencję na użytkowanie tego Programu.

2. Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego rewidenta po-
siadający zainstalowany i zarejestrowany Program Rachmistrz nexo PRO uprawniony jest do przetwarzania danych 20 podmiotów, na rzecz których 
świadczy swoje usługi. 

3. Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego rewidenta po-
siadający zainstalowany i zarejestrowany Program Rewizor nexo PRO uprawniony jest do przetwarzania danych 10 podmiotów, na rzecz których 
świadczy swoje usługi. 

4. Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności  
biegłego rewidenta uprawniony jest do nabycia, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, prawa do przetwarzania za pomocą 
Programu Rachmistrz nexo PRO oraz Rewizor nexo PRO danych kolejnych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi. W przypadku  
Programu Rachmistrz nexo PRO rozszerzenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, obejmuje nabycie uprawnienia do przetwarzania danych 
łącznie 100 podmiotów, na rzecz których Licencjobiorca świadczy swoje usługi. W przypadku Programu Rewizor nexo PRO rozszerzenie obejmuje 
nabycie uprawnienia do przetwarzania danych łącznie 50 podmiotów, na rzecz których Licencjobiorca świadczy swoje usługi. Istnieje również moż-
liwość dalszego rozszerzenia liczby podmiotów obsługiwanych przez Licencjobiorcę za pomocą programów Rachmistrz nexo PRO oraz Rewizor 
nexo PRO na zasadach odrębnie określonych przez Licencjodawcę. 

5. Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności biegłego rewidenta 
może używać Programu Gratyfikant nexo PRO do przetwarzania danych maksymalnie 5 podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi bez 
ograniczenia ilości aktywnych pracowników zatrudnianych przez te podmioty (pakiet podstawowy). Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa 
podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności biegłego rewidenta uprawniony jest do nabycia, na warunkach odręb-
nie określonych przez Licencjodawcę, prawa do przetwarzania za pomocą Programu Gratyfikant nexo PRO danych kolejnych podmiotów, na rzecz 
których świadczy swoje usługi (rozszerzenie pakietu podstawowego).

6. Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonujący czynności biegłego rewiden-
ta uprawniony jest do korzystania z Programu Biuro nexo w celu przetwarzania danych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi,  
z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień licencji na Programy, z którymi Biuro nexo może współpracować. Oznacza to, że Biuro 
nexo może być używane na nieograniczonej liczbie równolegle aktywnych stanowisk komputerowych i do przetwarzania danych nieograniczonej 
liczby podmiotów, na rzecz których Licencjobiorca świadczy swoje usługi, ale nie powoduje rozszerzenia w tym zakresie (zniesienia ograniczeń) 
funkcjonalności innych Programów, z którymi może współpracować.

7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo żądania doręczenia uwierzytelnionych kopii dokumentów stwierdzających uprawnienie do świadczenia 
usług doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności biegłego rewidenta. W przypadku niedostarczenia 
przez Licencjobiorcę dokumentów, o których mowa w zdaniu powyższym, Licencjodawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Progra-
mu w wersji dla biur rachunkowych.

8. Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego rewidenta posia-
dający zainstalowany i zarejestrowany Program Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO lub Gratyfikant nexo PRO poza przetwarzaniem danych 
innych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi, w liczbie wskazanej w punktach 2-5, może w ramach posiadanej licencji wykorzystywać 
Program do przetwarzania własnych danych na potrzeby prowadzonej przez niego działalności. 

9. Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego rewidenta może 
używać Programu do przetwarzania danych podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi, również w innych miejscach prowadzenia przez 
Licencjobiorcę działalności, posiadających adres inny niż wskazany w formularzu rejestracyjnym.

10. Program Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO oraz Gratyfikant nexo PRO może być używany przez Licencjobiorcę świadczącego usługi  
doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonujący czynności biegłego rewidenta poza siedzibą przedsiębiorstwa  
Licencjobiorcy wskazaną w formularzu rejestracyjnym (np. na komputerze lub innym urządzeniu przenośnym) wyłącznie w przypadku, gdy dane  
przetwarzane w ten sposób są danymi przedsiębiorstwa Licencjobiorcy lub danymi podmiotów, na rzecz których świadczy swoje usługi.

11. Łączna liczba podmiotów, których dane Licencjobiorca świadczący usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wyko-
nujący czynności biegłego rewidenta przetwarza za pomocą Programu stanowi sumę liczby podmiotów określonych w odpowiednim punkcie  
Warunków Licencji oraz liczby dodatkowych podmiotów, których dane mogą być przetwarzane za pomocą Programu na podstawie zakupu i reje-
stracji kolejnych pakietów rozszerzających do Programu z zastrzeżeniem poniższego punktu 12.

12. Licencjodawca może, na wniosek Licencjobiorcy, świadczącego usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonu-
jącego czynności biegłego rewidenta, zawiesić możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z wykupionego przez niego prawa do przetwarzania  
za pomocą Programu Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO lub Gratyfikant nexo PRO danych jednego lub wielu podmiotów, na rzecz których 
świadczy swoje usługi. Praca z danymi podmiotu, co do którego prawo do przetwarzania danych zostało zawieszone, jest możliwa w trybie „Tylko do 
odczytu”. Tryb „Tylko do odczytu” umożliwia Licencjobiorcy podgląd i wydruk wszelkich danych oraz dokumentów zgromadzonych i sporządzonych 
przed chwilą dokonania zawieszenia. W trybie „Tylko do odczytu” nie ma możliwości dodawania/zmiany danych żadnych obiektów (w tym doku-
mentów i deklaracji). Licencjobiorca ma prawo do przywracania podmiotów, co do których prawa do przetwarzania danych zostały zawieszone. 
Licencjobiorca może tego dokonać maksymalnie trzykrotnie w ciągu roku kalendarzowego.



V. UPRAWNIENIA DODATKOWE
1. Licencjobiorca nabywa prawo do bezpłatnego pobierania, instalowania na komputerze, na którym został zainstalowany Program, oraz do korzysta-

nia z Uaktualnień Programu oraz usługi teleKonsultant przez 90 dni kalendarzowych. Okres ten liczony jest od dnia wysłania przez Licencjodawcę 
do Licencjobiorcy informacji o rejestracji Programu.    

2. Licencjobiorca posiadający ważne prawo do pobierania, instalowania na komputerze, na którym został zainstalowany Program, oraz do korzystania 
z Uaktualnień Programu, nabywa również prawo do korzystania z określonych przez Licencjodawcę usług oraz zniżek na zakup kolejnych produk-
tów/usług Licencjodawcy, na zasadach odrębnie przez Licencjodawcę określonych. 

3.  Licencjobiorca uprawniony jest do nabycia, na warunkach odrębnie określonych przez Licencjodawcę, usługi teleKonsultant i e-Abonament (zawie-
rający m.in. Uaktualnienie Programu) na kolejne okresy. 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
1. Licencjobiorca obowiązany jest m.in. nie dokonywać: tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania w sposób inny niż przewiduje instrukcja  

obsługi, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w wersji wynikowej Programu lub jego części; dokonywania innych czynności mających na celu 
stworzenie w oparciu o Program programów komputerowych o podobnym jak Program przeznaczeniu lub funkcji; rozpowszechniania Programu  
(w tym zbywania egzemplarza nabytego Programu).

2. Licencjobiorca obowiązany jest do zapoznania się oraz do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji obsługi i w formularzu  
rejestracyjnym. Licencjobiorca obowiązany jest do nieprzerwanego posiadania i do ochrony wszystkich składowych produktu, w tym do ochrony 
Programu przed poznaniem jego koncepcji i wewnętrznych mechanizmów lub używaniem Programu przez osoby trzecie, jak również na rzecz osób 
trzecich, oraz do ochrony produktu przed jego utratą lub uszkodzeniem.

3. Licencjobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy kodów licencyjnych, danych dostępowych do „Mojego Konta” oraz pliku licencji, które 
są nadawane i przekazywane Licencjobiorcy na jego koszt i ryzyko.

4. Licencjobiorca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunków Licencji na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 
zgody Licencjodawcy.  

5. W razie niezaakceptowania Warunków Licencji nabywca Programu ma obowiązek bezzwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia nabycia 
Programu, zwrotu nienaruszonego opakowania z płytą DVD i  kodem licencji Programu wraz z całym nabytym produktem (dotyczy wersji pudeł-
kowej) w miejscu zakupu Programu oraz odinstalowania Programu ze wszystkich swoich urządzeń (komputerów) – dotyczy wersji pudełkowej  
i elektronicznej. W takim wypadku nabywcy służy prawo zwrotu zapłaconej należności.

6. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji Licencjobiorca obowiązany jest zapłacić Licencjodawcy karę 
umowną w kwocie odpowiadającej równowartości 3000 EURO według średniego kursu z tabeli kursów NBP z dnia wezwania do zapłaty Licencjo-
dawcy kary umownej za każde naruszenie. Licencjodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

7. W terminie 7 dni od wygaśnięcia, w tym od rozwiązania licencji, winien nastąpić zwrot do rąk Licencjodawcy nabytego pakietu Programu wraz  
z egzemplarzem Programu i sporządzoną kopią zapasową Programu lub jego odinstalowanie ze wszystkich urządzeń Licencjobiorcy, z zachowa-
niem prawa Licencjodawcy do wynagrodzenia.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY
1. Licencjodawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych pisemnie zastrzeżonych przez Licencjobiorcę jako poufne.
2. Licencjodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Licencjobiorcę z Programu z warunkami udzielonej licencji, w szczególno-

ści może żądać dostępu do lokalizacji Programu.
3. Licencjodawca uprawniony jest do powierzania wykonywania Umowy osobom trzecim.
4. Licencjodawcy służy prawo rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających 

z udzielonej licencji. Powyższe nie narusza innych uprawnień Licencjodawcy, m.in. prawa do odstąpienia od Umowy.

VIII. OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Licencjodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania i tylko w granicach udokumentowanych strat wyrządzo-

nych Licencjobiorcy z winy umyślnej Licencjodawcy, m.in. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i za usterki Programu 
oraz za dane przetwarzane przez Licencjobiorcę przy użyciu Programu, a także za skutki ich przetwarzania, przy czym wyłącza się odpowiedzial-
ność za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za wszelkie oświadczenia i treści adresowane i nadawane przez Licencjobiorcę do Licencjodawcy wyłączną odpowiedzialność i ryzyko ponosi Licen-

cjobiorca, w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za zniekształcenie oświadczeń i treści przesłanych przez Licencjobiorcę faksem i pocztą 
elektroniczną.

2. Uznaje się, że w każdym razie osoba podpisana na doręczanych Licencjodawcy przesyłkach, w tym osoba dokonująca wysyłki korespondencji 
faksem, pocztą elektroniczną (m.in. formularza karty rejestracyjnej) za pośrednictwem Internetu lub na pisemnych dokumentach jest osobą upraw-
nioną do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Licencjobiorcy.

3. Dla celów Umowy uznaje się, że adresami do doręczeń (w tym adresami poczty elektronicznej oraz numerami faksów) są adresy przedstawione 
przez Licencjobiorcę w formularzu rejestracyjnym. Licencjobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadamiania Licencjodawcy o każdej 
zmianie danych objętych formularzem rejestracyjnym, w tym powyższych adresów, pod rygorem uznania nadania przesyłki na ostatnio wskazany 
adres za skuteczne. Doręczenie przesyłki pocztą elektroniczną (e-mail) nadanej przez Licencjodawcę uznaje się za skuteczne z dniem jej zapisu na 
serwerze Licencjodawcy.

4. Ilekroć w Warunkach Licencji jest mowa o formie pisemnej, uznaje się, że forma pisemna zastrzeżona jest pomiędzy stronami pod rygorem nieważ-
ności.

5. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
6. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


