UMOWA LICENCYJNA
Pragniemy podkreślić, że Autorzy i Wydawca Programu dołożyli wszelkich starań, aby Program
działał prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami, tym niemniej obecny stan techniki nie
pozwala na zagwarantowanie całkowitej bezbłędności Programu. Dlatego zarówno Autorzy,
Wydawca, jak i Sprzedawca Programu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe
z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu niezależnie od tego, w jaki sposób szkody
powstały i czego dotyczą. Ponadto Wydawca nie gwarantuje także, że Program spełni oczekiwania
użytkowników.
Niniejszy dokument przedstawia postanowienia prawnie wiążącej umowy zawieranej między:
Nabywcą programu, jako ostatecznym Użytkownikiem, a Wydawcą programu, którym jest Firma
DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu, ul. Zielona 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000056678, której Umowa Licencyjna została załączona do Programu. Spółka ta
zwana jest dalej w umowie Wydawcą.
Instalując lub użytkując Program, Nabywca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej umowy,
uzyskuje w ten sposób status Użytkownika. Nabycie licencji Programu nie stanowi przeniesienia na
rzecz Nabywcy, Posiadacza lub Użytkownika własności Programu, a jedynie umożliwia zawarcie
niniejszej umowy licencyjnej na użytkowanie tego Programu. Jeśli Nabywca nie zgadza się
z postanowieniami niniejszej umowy nie powinien Programu instalować, a ewentualnie
zainstalowany odinstalować, a ponadto powinien zwrócić niezwłocznie nie później niż w przeciągu
7 dni od dnia zakupu wszystkie towarzyszące mu materiały, w miejscu w którym je nabył.
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Wydawcę Licencji na czasowe użytkowanie
Programu, w sposób i na polach eksploatacji wynikających z instrukcji obsługi Programu,
w zakresie i z zachowaniem poniższych warunków, co w szczególności oznacza, że:
a. Program jest przekazywany Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku.
b. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie
komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w dokumentacji. Program może być
używany na jednym komputerze lub w jednej sieci lokalnej lub poprzez terminal zgodnie
z zakupioną wersją Programu, określającą ilość stanowisk objętych licencją.
c. Użytkownik ma prawo do wykorzystania jednej bazy (firmy) obsługiwanej przez Program,
chyba że nabyta wersja Programu wyraźnie stanowi inaczej.
d. Użytkownik świadczący usługi: doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych lub
wykonujący czynności biegłego rewidenta, uprawniony jest także do przetwarzania przy pomocy
Programu danych kontrahentów, na rzecz których świadczy w/w usługi, wykorzystując w tym celu
ilość baz (firm) obsługiwanych przez Program, zgodną z nabytą wersją programu (wersja dla biura
rachunkowego). Program w wersji dla biura rachunkowego można nabyć wyłącznie po
udokumentowaniu faktu świadczenia ww. usług.
e. Licencja dotyczy wyłącznie praw nabytych do modułu lub zespołu modułów Oprogramowania
DGCS.

f. Przedmiotem niniejszej Umowy nie jest usługa Wydawcy polegająca na czasowym oraz
odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi możliwości pobierania, instalowania i korzystania
z Oprogramowania DGCS w zakresie odpowiadającym zakupionemu modułowi lub zakupionym
modułom Programu, a także Aktualizacji, Dodatkowych Funkcjonalności (Usługa abonamentowa
DGCS) oraz Rozszerzeń nabytych na warunkach odrębnie ustalonych przez DGCS. Korzystanie
z Usługi abonamentowej odbywa się na warunkach i zasadach określonych odrębnie w Regulaminie
Abonamentów

Oprogramowania DGCS, dostępnym

na stronie

https://dgcs.pl/regulamin-

abonamentow-oprogramowania-dgcs/
2. Programem w rozumieniu niniejszej umowy jest (zgodnie z zakupioną przez Użytkownika
wersją):
a. moduł lub zespół modułów wchodzących w skład oprogramowania DGCS System,
b. pakiet funkcjonalny, który stanowi zestandaryzowany i skompilowany przez Wydawcę zespół
modułów, o którym mowa w ppkt a) wyżej wchodzących w skład oprogramowania DGCS System.
3. Uaktualnienia i kolejne wersje Programu (Upgrades i Updates) mogą być nabywane
i instalowane przez Użytkownika wyłącznie do całości posiadanego oprogramowania DGCS
System.
4. Użytkownik jest uprawniony do nabycia nowych modułów i pakietów Programu lub rozszerzenia
funkcjonalności posiadanego Programu na kolejne stanowiska w sieci komputerowej tylko pod
warunkiem posiadania lub nabycia uaktualnienia do najnowszej wersji wszystkich dotychczas
posiadanych i użytkowanych stanowisk i modułów Programu.
5. Program wraz z materiałami towarzyszącymi, jest chroniony przez krajowe prawo autorskie,
przepisy konwencji międzynarodowych oraz inne właściwe prawa krajowe, jako odrębne
przedmioty tego prawa. Podmiotem Uprawnionym do Programu jako jego Wydawca, jest firma
DGCS S.A.
6. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługują:
a. telefoniczna lub e-mailowa pomoc techniczna dotycząca działania programu w ciągu 60 dni od
daty rejestracji przez Wydawcę.
b. 12-to miesięczna ograniczona gwarancja na Program – przy czym gwarancja dotyczy wyłącznie
funkcjonalnej zgodności w istotnym zakresie z dokumentacją Programu, a przede wszystkim
gwarancja nie dotyczy całkowitej bezbłędności Programu, a w szczególności tego, że zaspokoi on
wymagania i spełni cele Użytkownika lub, że będzie współpracować z innymi wybranymi przez
Użytkownika programami; Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy wybór
i skutki stosowania Programu, jego przydatność do określonych przez Nabywcę celów, a zarazem
uzyskane wyniki.
7. Użytkownikowi zabrania się bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Wydawcy:
a. odstępowania, odsprzedawania, dzierżawy, najmu, pożyczania, powielania lub jakiejkolwiek
innej formy rozpowszechniania Programu oraz materiałów towarzyszących,
b. zmieniania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, a także do
zastosowania Programu lub jego części w innym oprogramowaniu,

c. tworzenia opracowań Programu oraz materiałów towarzyszących, w tym będących ich pochodną,
d. dokonywania tłumaczeń lub wprowadzania zmian do instrukcji,
e. usuwania lub zasłaniania znaków towarowych i informacji o prawie własności umieszczonych na
programie, kopiach Programu i materiałach towarzyszących.
8. Wydawca ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez Użytkownika zasad opisanych w punkcie 7 lub w przypadku gdy Użytkownik nie
uiści w terminie należności z tytułu nabycia praw do użytkowania Programu.
9. W przypadku naruszenia niniejszej licencji, Użytkownik traci prawo do gwarancji, a ponadto
Wydawca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny
z prawodawstwem polskim, jak również z prawodawstwem międzynarodowym.
10. Użytkownik lub posiadacz programu, naruszający prawa autorskie w odniesieniu do Programu
i Instrukcji Obsługi podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej określonej stosownymi przepisami
prawa.
11. Całkowita odpowiedzialność Wydawcy związana z Programem – a wyłączne uprawnienia
Użytkownika, polegają na:
a. zwrocie uiszczonej kwoty,
b. naprawie lub wymianie Programu, który został zwrócony Wydawcy wraz z kopią faktury.
Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia klienta należy do Wydawcy.
12. W żadnym przypadku Wydawca lub podmioty prowadzące sprzedaż przedmiotowego
Programu, nie są odpowiedzialni za jakąkolwiek szkodę, włączając w to utratę danych, utratę
zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, będącej
następstwem używania lub niemożności używania Programu nawet jeśli Wydawca został
zawiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Wydawca nie jest odpowiedzialny za inne
szczególne, przypadkowe, pochodne i pośrednie szkody, wynikające z użytkowania lub
niemożności użytkowania Programu - niezależnie od tego, w jaki sposób szkody te powstały.
Powyższe wyliczenie szkód, za które Wydawca nie odpowiada, ma charakter przykładowy i nie jest
wyczerpujące. Całkowita odpowiedzialność Wydawcy na podstawie jakiegokolwiek postanowienia
niniejszej umowy jest w każdym wypadku ograniczona do sumy pieniężnej, którą Nabywca
rzeczywiście zapłacił za program, nie większą jednak od kwoty podawanej przez Wydawcę,
jako zalecanej ceny sprzedaży danego Programu dla końcowego Użytkownika.
13. W stosunku do Programu oraz w stosunku do uprawnień wynikających z nabytej licencji do
Programu nie mają zastosowania przepisy o rękojmi za wady rzeczy.
14. Załączona Umowa Licencyjna Wydawcy razem z fakturą zakupu użytkowanej wersji Programu
stanowią dowód zawarcia Umowy Licencyjnej i stanowią atrybuty potwierdzające legalność
posiadanego oprogramowania i z tej przyczyny muszą być przez Nabywcę zachowane.

