Ogólne warunki umowy licencyjnej na korzystanie z programu
komputerowego Uwalniacz GT

1) Ogólne warunki umowy licencyjnej określają zasady współpracy między użytkownikiem programu
komputerowego (zwanym dalej „Licencjobiorcą”, „Nabywcą” lub „Użytkownikiem”) a INTENSYS
Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Jedności Robotniczej 34 zarejestrowaną pod numerem
KRS 0000657881 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego (zwanej dalej „Licencjodawcą”).
2) Program Uwalniacz GT pozwala na usunięcie danych aktywacyjnych z bazy danych MSSQL
programów pakietu InsERT GT. Powoduje to ograniczenie pracy programów InsERT GT do wersji
demonstracyjnej i umożliwia ponowne wprowadzenie klucza rejestracyjnego oraz danych podmiotuwłaściciela licencji.
3) Do poprawnego funkcjonowania Program wymaga zainstalowanej biblioteki .NET Framework w wersji
4.5 lub wyższej.
4) Licencja upoważnia Nabywcę oprogramowania do użycia programu w celu odblokowania określonej
w formularzu zamówienia ilości podmiotów.
5) Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu pełne, nie ograniczone prawami osób trzecich,
autorskie prawa majątkowe do Programu.
6) Program jest utworem (programem komputerowym) w rozumieniu Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie własności intelektualnej.
7) Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do:
a) wykorzystywania znaków towarowych i handlowych Licencjodawcy,
b) powielania i rozpowszechniania kopii Programu,
c) dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Programu, ani do korzystania z autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych Licencjodawcy.
8) Z tytułu udzielenia licencji Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty Licencjodawcy jednorazowej
opłaty określonej w cenniku dostępnym u Licencjodawcy. Z chwilą uiszczenia opłaty Licencjobiorca
nabywa niewyłączną licencję bezterminową na korzystanie z Programu w ramach określonej w
formularzu zamówienia ilości operacji odblokowania.
9) Licencjobiorca nie może Programu wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać lub udzielać sublicencji.
10) Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za niewłaściwe funkcjonowania programu w przypadku
niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
11) W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo instalować kolejne wersje programu.
12) Licencjodawca zobowiązuje się do usuwania z Programu wad uniemożliwiających prawidłowe
korzystanie z Programu, które ujawnią się po instalacji. Naprawa usterek następuje bez dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Postanowienie powyższego zapisu nie mają zastosowania do braku możliwości korzystania lub
niewłaściwego funkcjonowania Programu, których przyczyna tkwi w niewłaściwej konfiguracji
komputera Nabywcy.
14) Licencjodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy jeżeli Nabywca naruszył prawa autorskie
Licencjodawcy lub postanowienia niniejszej umowy.
15) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnego.

