WARUNKI LICENCJI
WARUNKIEM LEGALNEGO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA JEST ZGODA NA WSZYSTKIE
WARUNKI

NINIEJSZEJ

LICENCJI.

INSTALACJA,

KOPIOWANIE,

POBIERANIE

LUB

UŻYWANIE

OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB ŚWIADCZY O ZGODZIE UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI
UMOWY LICENCYJNEJ. W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA TYCH WARUNKÓW LICENCJI NIE
ZEZWALA SIĘ NA INSTALACJĘ I POBIERANIE OPROGRAMOWANIA LUB UŻYWANIE GO W INNY
SPOSÓB.
§1 [Deﬁnicje]
Ilekroć w Umowie użyte będą poniższe wyrażenia lub zwroty pisane początkową wielką literą,
będą one miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu Umowy będzie jednoznacznie
wynikać znaczenie odmienne:

1. „Oprogramowanie” - program komputerowy MyAdmin.
2. „Licencjodawca” - MEGAMO LTD. z siedzibą w Worthing 1 Teville Road Worthing BN11
1UD Wielka Brytania.

3. „Licencjobiorca” - osoba ﬁzyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna instalująca,
pobierająca lub używająca Oprogramowania w inny sposób.

4. „Regulamin” - Regulamin nr 20140601 z dnia 01 czerwca 2014 dotyczący korzystania z
programu komputerowego „MyAdmin” oraz dodatkowych modułów do Oprogramowania,
stanowiący integralną część niniejszej umowy, dostępny na stronie internetowej
http://www.myadmin.com.pl/service/regulamin.php.

5. „Formularz rejestracyjny” – formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej
http://www.myadmin.com.pl/service/register.php

6. „Wtyczka” – dodatkowy moduł do Oprogramowania, rozszerzający możliwości
wyjściowego produktu.

7. „Biblioteka” - zewnętrzne kody źródłowe wykorzystywane przez Oprogramowanie.
8. „Okres testowy” - okres 10 dni liczonych począwszy od dnia następującego po dniu
wypełnienia formularza rejestracyjnego.

§2 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę czasowej,
ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenośnej licencji na korzystanie z Oprogramowania

oraz Wtyczek przez Licencjobiorcę.

2. Licencjodawca oświadcza, że do Oprogramowania oraz Wtyczek przysługują mu
wyłączne prawa majątkowe,

3. Oprogramowanie oraz Wtyczki stanowią własność Licencjodawcy i nie naruszają praw
własności intelektualnej osób trzecich,

4. Biblioteki używane są zgodnie z ich licencją,
5. Bez pisemnej zgody Licencjodawcy niedozwolone jest:
i. wynajmowanie, odsprzedawanie, wydzierżawianie, udostępnianie, użyczanie,
oraz rozpowszechnianie zarówno całego Oprogramowania lub Wtyczek, jak i
całości lub fragmentów ich kodu źródłowego,

ii. tworzenie oprogramowania pochodnego oraz tworzenie dzieł zależnych,
iii. sporządzanie kopii Oprogramowania lub Wtyczek w jakiejkolwiek postaci,
iv. wprowadzanie do obrotu oryginału i kopii Oprogramowania lub Wtyczek.
6. Licencjobiorca oświadcza, że wypełnił Formularz rejestracyjny i że podane przez niego
w jego treści dane są zgodne z prawdą.

7. Licencjodawca

przyznaje

Licencjobiorcy,

mając

na

uwadze

jego

powyższe

oświadczenie, prawo do korzystania z Oprogramowania oraz Wtyczek na zasadach
określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie. Licencjobiorca oświadcza, że przed
podpisaniem Umowy udostępniono mu Regulamin, zapoznał się z jego treścią i
akceptuje go bez zastrzeżeń.

8. Licencjobiorca

wskazuje

adres

poczty

elektronicznej

podany

w

Formularzu

rejestracyjnym jako właściwy dla celów realizacji uprawnień określonych niniejszą
Umową.

9. W szczególności Regulamin określa zasady zmiany adresu poczty elektronicznej oraz
nabywania kodów przedłużających okres obowiązywania licencji, przy czym zmiany takie
nie stanowią zmian Umowy.
§3 [Zakres licencji]

1. Warunkiem udzielenia Licencji jest poprawne wypełnienie Formularza rejestracyjnego
udostępnionego

na

stronie

internetowej:

http://www.myadmin.com.pl/service/register.php, w szczególności wskazanie wybranej
domeny internetowej sklepu, jednoznaczne wskazanie osoby Licencjobiorcy, podanie

poprawnego adresu poczty elektronicznej Licencjobiorcy, jak również, po zakończeniu
Okresu testowego zaksięgowanie opłaty licencyjnej na koncie Licencjodawcy.

2. Licencja przyznaje Licencjobiorcy prawo do instalacji i użytkowania Oprogramowania
oraz Wtyczek wyłącznie dla jednego sklepu internetowego działającego w obrębie
jednej,

wskazanej

przez

Licencjobiorcę

w

Formularzu

rejestracyjnym, domeny

internetowej.

3. Okres trwania licencji na użytkowanie Oprogramowania i Wtyczki uzależniony jest od
rodzaju kodu abonamentu nabytego przez Licencjobiorcę i może wynosić 1, 6 lub 12
miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu zakupu. Okres trwania licencji na
użytkowanie Oprogramowania i Wtyczki może zostać przedłużony poprzez zakup
dodatkowego kodu. Wykupione okresy abonamentu ulegają kumulacji na łączny okres
nie dłuższy niż 24 miesiące.

4. Korzystanie z Oprogramowania oraz Wtyczek w Okresie testowym jest bezpłatne.

§4 [Odpowiedzialność stron]

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby
wystąpić na skutek działania Oprogramowania oraz Wtyczek, w tym za ewentualną
utratę informacji, straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości
używania Oprogramowania lub Wtyczek,

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zewnętrznych systemów
telekomunikacyjnych

i

informatycznych

(w

tym

internetowych)

z

którymi

Oprogramowanie lub Wtyczki współpracują oraz za działania i zaniechania osób za nie
odpowiedzialnych.

3. W

przypadku

naruszenia

przez

Licencjobiorcę

warunków

niniejszej

umowy,

Licencjodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 2000 PLN (dwóch tysięcy
złotych). Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Licencjodawcę odszkodowania
na zasadach ogólnych, jak również na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§5 [Postanowienia końcowe]

1. Z chwilą zakończenia umowy Licencjobiorca zobowiązuje się do zaprzestania wszelkich
form użytkowania Oprogramowania i Wtyczek oraz do trwałego usunięcia jego aktywnej
wersji i kopii zapasowej.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Umowa wchodzi w życie z datą jej akceptacji drogą elektroniczną poprzez czynność
wybrania przez Licencjobiorcę opcji „Przeczytałem i zgadzam się na powyższe warunki
licencji”.

4. Licencjobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody
Licencjodawcy

przenieść

praw

i/lub

obowiązków

wynikających

z

Umowy,

ani

ustanawiać praw na prawach wynikających z Umowy.

5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, w tym Regulaminu, wszelkie jej
zmiany

wymagają

formy

pisemnej

pod

rygorem

nieważności.

Zmiana

przez

Licencjodawcę systemu autoryzacji, o której mowa w Regulaminie, nie jest zmianą
Umowy.

6. Licencjobiorca oświadcza niniejszym, że nie wprowadził zmian do wzorca umowy
licencyjnej

zamieszczonego

przez

Licencjodawcę

na

stronie

http://www.myadmin.com.pl/service/licencja.php

7. Licencjobiorca oświadcza, że wzorzec umowny w postaci elektronicznej został mu
udostępniony przed zawarciem niniejszej umowy w taki sposób, aby mógł on wzorzec
ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Licencjobiorca oświadcza
ponadto, że wzorzec umowny został mu doręczony przed zawarciem niniejszej umowy.

