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Licencja aplikacji k-CMS
Licencjodawca - oznacza firmę IntenSYS – Systemy Informatyczne z siedzibą przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka
4, 89-600 Chojnice. NIP: 555-195-51-86 REGON: 220153532
Licencjobiorca - oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej, posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
System, Aplikacja – aplikacja k-CMS

§1. Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady licencji udzielanej Licencjobiorcy na korzystanie z aplikacji kCMS.
2. Licencjodawca oświadcza, iż jest jedynym twórcą Aplikacji i posiada pełnię praw wynikających z
obowiązującej Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
3. Niniejsza licencja dotyczy tylko aplikacji k-CMS. Spod jej postanowień wyłączone są elementy
dodatkowe (nie stanowiące integralnej części Systemu) podlegające licencji GPL (General Public
License).
4. Licencja udzielana jest bez prawa wyłączności (licencja niewyłączna) oraz bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
§2. Przepisy szczegółowe
1. W ramach udzielonej licencji Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Aplikacji w celu
zarządzania treścią strony internetowej, do której obsługi Aplikacja została przygotowana przez
Licencjodawcę.
2. Zabronione jest:
a. modyfikowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakiejkolwiek formie, w
całości lub dowolnej części kodu źródłowego Systemu przez Licencjobiorcę osobiście
lub na jego zlecenie.
b. odsprzedawanie, dzierżawienie czy wynajmowanie Systemu bez zgody Licencjodawcy
c. zwielokrotnianie lub zmiana konfiguracji Aplikacji w celu wykorzystania z innym
serwisem niż ten, do którego System jest dedykowany.
3. W przypadku stwierdzonego złamania jednego lub kilku z powyższych zastrzeżeń Licencjobiorca
traci wszelkie uprawnienia wynikające z treści niniejszej Licencji. W takim przypadku
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Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszelkie posiadane kopie Systemu (również
archiwalne).
4. Licencjobiorca ma prawo do przechowywania w celach archiwizacyjnych kopii zapasowej
Aplikacji sporządzonej wraz z kopią strony, do której System jest dedykowany.
5. W przypadku instalacji Systemu na serwerze innym niż serwery rekomendowane przez
Licencjodawcę wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu błędnego
funkcjonowania Systemu spowodowanego niewłaściwą konfiguracją serwera.
6. Aplikacja objęta jest 12 miesięczną (od dnia nabycia) gwarancją w zakresie błędnego
funkcjonowania wynikającego z winy Licencjodawcy.
7. Ponadto Licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia – w miarę technicznych możliwości wszelkich powstałych z jego winy niedoskonałości Aplikacji utrudniających właściwe jej
wykorzystywanie również po upływie terminu gwarancji.
8. Egzekucja gwarancji następuje na pisemny wniosek Licencjobiorcy opisujący szczegółowo
okoliczności wystąpienia nieprawidłowości będące podstawą do dokonania stosownej
naprawy.
9. Licencjodawca ma prawo odmówić przystąpienia do naprawy w przypadku stwierdzenia, że
przyczyną wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji jest:
a. niewłaściwa konfiguracja lub niesprawnością serwer, sieci lokalnej lub łącza
internetowego (w przypadku, kiedy Aplikacja umieszczona jest na serwerze innym niż
rekomendowany przez Licencjodawcę)
b. korzystanie z niekompatybilnej z systemem przeglądarki internetowej
10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności również w przypadku wykorzystania systemu
niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz za powstałe w wyniku takiego działania ewentualne
szkody.
11. Licencjodawca zapewnia nieograniczoną w czasie pomoc techniczną (za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie) w zakresie korzystania z Systemu.
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