WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA mPOS
Niniejsze warunki licencyjne, zwane dalej „Licencją”, określają zasady i warunki korzystania
z aplikacji „mPOS”, zwanej dalej „Oprogramowaniem”, do której majątkowe prawa autorskie
przysługują Polskiemu Standardowi Płatności Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą przy
ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000493783, kapitał zakładowy 13 626 000 zł, NIP 521-366-44-94 („PSP”).

§ 1.
1. Akceptacja

warunków

Licencji

Oprogramowania

następuje

poprzez

instalację

Oprogramowania przez użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną, osobą prawną
lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Użytkownik końcowy,
który pobiera z sieci, instaluje, kopiuje, uzyskuje dostęp lub poprzez inne czynności
zmierzające do skorzystania z Oprogramowania staje się stroną niniejszej Licencji zwanym
dalej „Licencjobiorcą” i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich jej postanowień.
2. Wyrażenie zgody przez Licencjobiorcę na przestrzeganie postanowień Licencji uprawnia do
instalowania, kopiowania, pobierania z sieci, uzyskiwania dostępu lub dokonywania innych
czynności dotyczących Oprogramowania.
3. Z chwilą instalacji Oprogramowania Licencjobiorca zaciąga wobec PSP zobowiązania do
przestrzegania postanowień licencyjnych zawartych w niniejszym dokumencie.
4. Licencja reguluje zasady i warunki korzystania z Oprogramowania wraz z dotyczącą go
dokumentacją.
§ 2.
1. PSP udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, odwoływalnej, ograniczonej do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Licencji do Oprogramowania w wersji z dnia instalacji przez
użytkownika końcowego.
2. Licencjobiorca nie może:
a) dokonywać trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez zgody PSP;
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b) modyfikować, deasemblować, tłumaczyć, zmieniać układ, łączyć lub scalać, bądź
w jakikolwiek inny sposób zmieniać w całości lub w części Oprogramowanie,
a także próbować pozyskać kod źródłowy Oprogramowania;
c) rozpowszechniać, w tym wprowadzać do obrotu, sprzedawać, wydzierżawiać ani w
jakikolwiek inny sposób udostępniać Oprogramowania, jego części lub jego kopii
osobom trzecim;
d) powielać ani rozpowszechniać dokumentacji użytkownika Oprogramowania ani
żadnej

innej

dokumentacji

udostępnionej

przez

PSP

związanej

z Oprogramowaniem;
e) usuwać lub niszczyć oznaczeń dotyczących praw autorskich do Oprogramowania.
3. PSP może dokonywać jednostronnie aktualizacji Oprogramowania, co może wymagać od
użytkownika końcowego zainstalowania dostępnej aktualizacji. PSP zastrzega, że w
każdym czasie może zaprzestać aktualizacji Oprogramowania.
4. PSP nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełni jakiekolwiek wymagania Licencjobiorcy lub
użytkownika końcowego Oprogramowania, jak również, że jego działanie będzie zawsze
niezawodne we wszystkich środowiskach instalacyjnych oraz, że będzie współdziałało ze
wszelkimi innymi programami komputerowymi.
§ 3.
1. Licencja nie przenosi na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do Oprogramowania.
2. Licencjobiorca

pozostaje

właścicielem

nośnika,

na

którym

Oprogramowanie

jest

oryginalnie zapisane. Przeniesienie własności lub posiadania nośnika nie powoduje
przejścia autorskich praw majątkowych do Oprogramowania na jego nabywcę lub
posiadacza. Nośnik zawierający Oprogramowanie może być używany wyłącznie w celu
archiwalnym.
§ 4.
1. Odpowiedzialność PSP z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Oprogramowania jest
wyłączona.
2. PSP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, bez
względu na to, czy dotyczy to odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub innej,
wynikłe:
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a) ze szkód pośrednich, ubocznych, wtórnych, w tym wynikające z utraty zysków,
utraty informacji, w tym poufnych;
b) z

wadliwości

działania

Oprogramowania

na

skutek

działania

innego

oprogramowania, w tym koni trojańskich;
c) na skutek działań osób trzecich lub samego Licencjobiorcy lub użytkownika
Oprogramowania, a także niezapewnienia przez Licencjobiorcę lub użytkownika
Oprogramowania

bezpiecznego

środowiska,

w

którym

instalowane

jest

Oprogramowanie lub w którym jest ono wykorzystywane;
d) na skutek przerwy w prowadzeniu działalności, niedopełnienia obowiązków, braku
staranności wynikłych z, lub odnoszących się do niniejszej Licencji lub
Oprogramowania, a także wynikłych z wadliwości działania Oprogramowania na
skutek działania innego oprogramowania, w tym koni trojańskich, oraz działań osób
trzecich lub samego Licencjobiorcy lub użytkownika końcowego Oprogramowania,
a

także niezapewnienia przez Licencjobiorcę lub użytkownika końcowego

Oprogramowania

bezpiecznego

środowiska,

w

którym

instalowane

jest

Oprogramowanie lub w którym jest ono wykorzystywane;
e) z powodu zaprzestania aktualizacji Oprogramowania.
3. PSP ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za szkody wyrządzone z winy
umyślnej powstałe z przyczyn tkwiących w Oprogramowaniu i na skutek używania
Oprogramowania, z tym, że wysokość odszkodowania ograniczona jest do rzeczywistych
oraz udokumentowanych strat i nie obejmuje utraconych korzyści.
§ 5.
1. Warunki uprawniające Licencjobiorcę do korzystania z funkcjonalności Oprogramowania,
w szczególności warunki udostępnienia kodu aktywacyjnego, określają odrębne umowy.
2. PSP jest uprawniona do udostępniania funkcjonalności Oprogramowania w odniesieniu do
agentów rozliczeniowych z listy ustalanej przez PSP.
3. Niniejsza Licencja wygasa z chwilą utraty uprawnień do licencjonowania Oprogramowania
przysługujących PSP.
4. PSP może przenieść całość bądź część uprawnień wynikających z niniejszego dokumentu
na podmioty trzecie.
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