UMOWA LICENCJI
§1
Postanowienia ogólne
Niniejsza umowa licencji (dalej: „Licencja” lub „Umowa”) stanowi porozumienie między
użytkownikiem (dalej „Użytkownik”) Oprogramowania – Aplikacji na iPad, iPhone, smartfon
lub tablet z systemem operacyjnym Android, Windows Phone oraz tablet lub komputer z
systemem operacyjnym Windows 8 (dalej „Oprogramowanie”) a Legimi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, NIP 7781460897,
REGON 301031192, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000321842, kapitał zakładowy w wysokości 25.000,00 zł wpłacony w
całości

(dalej:

„Licencjodawca”).

Niniejsza

Licencja

zawiera

warunki

używania

Oprogramowania oraz wszelkich związanych z nim dokumentacji, aktualizacji oraz ulepszeń,
które zastępują lub uzupełniają Oprogramowanie i nie są dystrybuowane pod oddzielnymi
licencjami. Poprzez użycie Oprogramowania Użytkownik zgadza się przyjąć warunki
niniejszej Licencji. Warunki te zaczynają obowiązywać z chwilą użycia Oprogramowania. Jeśli
Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie warunków niniejszej Licencji, nie jest uprawniony
do używania niniejszego Oprogramowania.
§2
Udzielenie Licencji oraz warunki użytkowania
1. Poprzez użycie Oprogramowania Użytkownik uzyskuje udzieloną przez Licencjodawcę
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Oprogramowania. Niniejsza Licencja ustaje natychmiast w przypadku, gdy Użytkownik
dokona próby złamania technicznych zabezpieczeń Oprogramowania.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie bez utworzenia indywidualnego
konta dla Użytkownika w serwisie www.legimi.com na podstawie regulaminu tego serwisu nie
jest w całości użyteczna lub nie będzie udostępniać wszystkich funkcjonalności, do których
została przeznaczona, zaprojektowana i stworzona.
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towarowych oraz logotypów Licencjodawcy, Administratora oraz uwag prawnych zawartych
w Oprogramowaniu oraz powiązanych z nią materiałach. Użytkownikowi zabrania się
modyfikacji Oprogramowania poprzez dekompilację, deasemblację lub inżynierię wsteczną.
§3
Prawa własności intelektualnej
1. Użytkownik nabywa licencję na Oprogramowanie; prawa i obowiązki Użytkownika
podlegają warunkom niniejszej Licencji. Z wyłączeniem wyraźnych praw udzielonych w
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Oprogramowania oraz do wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków towarowych i
innych praw ochrony własności intelektualnej. Niniejsza Licencja jest ograniczona do praw
własności intelektualnej Licencjodawcy oraz jego licencjodawców i nie obejmuje żadnych
praw do innych patentów lub własności intelektualnej. Użytkownikowi zabrania się usuwania,
modyfikowania oraz ukrywania wszelkich identyfikacji produktu, informacji dotyczących
praw autorskich oraz innych uwag dotyczących własności intelektualnej zawartych w
Oprogramowaniu. Licencjodawca jest właścicielem wszelkich praw do Oprogramowania oraz
wszelkich dzieł pochodnych powstałych na ich podstawie. Wszelkie prawa, które nie zostały
udzielone wprost w niniejszej Licencji, pozostają zastrzeżone na rzecz Licencjodawcy.
2. Oprogramowanie wykorzystuje licencje udzielone przez podmioty trzecie. Użytkownik
potwierdza, iż jest świadomy faktu, że korzystanie z Oprogramowania opracowanej przez
Licencjodawcę nie jest możliwe bez posiadania licencji udzielonych przez podmioty trzecie. W
przypadku istnienia przesłanek, które uniemożliwiają otrzymanie Licencji od tych podmiotów,
Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Oprogramowania.
§4
Klauzula rozdzielności postanowień i zachowania mocy obowiązującej
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub
niemożliwe do wyegzekwowania w świetle prawa właściwego, pozostaje to bez wpływu na
ważność pozostałych postanowień umowy, a strony powinny negocjować w dobrej wierze w
celu zastąpienia takiego nieważnego postanowienia innym zgodnym z uprzednią intencją
stron tak dalece, jak prawo na to zezwala.

