UMOWA LICENCYJNA PROGRAMU SIMICO SEO MIXER
© 2012-2013 Simico Marcin Barański Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO WAŻNA UMOWA PRAWNA. KLIKAJĄC NA
KLAWISZ AKCEPTUJĄCY LICENCJĘ LUB INSTALUJĄC DOWOLNĄ WERSJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA,
WYRAŻASZ ZGODĘ NA WARUNKI TEJ LICENCJI. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA JAKIKOLWIEK
Z WARUNKÓW TEJ LICENCJI NIE INSTALUJ TEGO OPROGRAMOWANIA.
Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone co innego, wszystkie prawa autorskie, zarówno osobiste jak
i majątkowe, do wszystkich składników oprogramowania przysługują Simico Marcin Barański. Oprogramowanie
to chronione jest prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym
ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Naruszenie
tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
WARUNKI UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest licencja ograniczona na korzystanie z programu (oprogramowania) Simico SEO Mixer
(zwanego dalej Programem), który jest prostym edytorem tekstu, mającym możliwość definiowania synonimów
dla wyrazów, fraz, a nawet całych partii tekstu. Program na podstawie tekstu i synonimów generuje teksty
wynikowe, które można użyć wprost w katalogach i na stronach internetowych, np. jako jedną z metod
pozycjonowania witryn internetowych. Program nie posiada własnej bazy synonimów. Użytkownik wprowadza
własne zamienniki (niekoniecznie wynikające z powszechnie uznanego słownika synonimów, po prostu wyrazy
lub zwroty, którymi chce zastępować inne wyrazy czy zwroty) dbając aby ich kontekst pasował do tekstu. Pozwala
to wygenerować teksty o wysokiej jakości. Program skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak
i konsumentów, na terenie Polski i poza jej granicami.
§2
1. Producentem programu i zarazem Licencjodawcą (stroną niniejszej umowy) jest Simico Marcin Barański,
z siedzibą pod adresem: ul. Łąkowa 4, 75-669 Koszalin, Polska. Firma zarejestrowana jest pod jurysdykcją
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Programu w pełnym zakresie,
bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich.
3. Licencjobiorca (strona niniejszej umowy) musi zachować informację o prawach autorskich na wszystkich
kopiach Programu.
4. Nazwa oraz logo Programu podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. Licencjobiorca
bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub
rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
§3
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu. Licencja obejmuje
możliwość korzystania z kopii programu i nie wiąże się ze sprzedażą praw autorskich do programu jako
takiego.
2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, począwszy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. Licencja na program zostaje udzielona wyłącznie na jedno stanowisko komputerowe. Licencjobiorca
otrzymuje klucz do programu, który pozwala zainstalować program na danym stanowisku komputerowym.
4. Program może pobrać numery seryjne niektórych podzespołów komputera, celem wygenerowania
unikatowego numeru seryjnego dla licencji. Numery te w formie zakodowanej (nie do odtworzenia)
są przechowywane na serwerze Producenta celem dokonania aktywacji i późniejszej weryfikacji licencji.
5. Plik licencyjny do aktywacji przesyłany jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego adresu e-mail ponosi Licencjobiorca.
6. Licencjobiorca zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami
wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§4
1. Dozwolone jest korzystanie z Programu wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez Simico
Marcin Barański. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie Programu nawet w postaci niekompletnej oraz
uzupełnianie Programu dodatkowymi składnikami jest zabronione.
2. W zakresie korzystania z Programu Licencjobiorca odpowiada za treść wprowadzoną do programu, za treść
wprowadzoną jako synonimy, a przez to także za treść wygenerowaną przez program (program generuje
wyłącznie na podstawie tego co wpisze użytkownik; program nie wymyśla sam tekstu).
3. W zakresie korzystania z Programu Licencjobiorca w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie
wykorzystywał Programu do tworzenia i generowania tekstów obraźliwych, propagujących przemoc,
nienawiść, antysemityzm itp.
4. Producent-Licencjodawca może w przyszłości wprowadzać aktualizacje Programu i udostępniać je
nieodpłatnie licencjobiorcom. Simico Marcin Barański udostępnia Licencjobiorcy możliwość dokonywania
automatycznej aktualizacji Programu, nie gwarantując jednak dostępności tej usługi ani żadnej częstotliwości

5.

aktualizacji. Całkowita odpowiedzialność, koszty i ryzyko z tytułu używania tych funkcji obciążają
Licencjobiorcę. Simico Marcin Barański zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania automatycznej
aktualizacji bądź pobierania dodatkowych opłat.
Użytkownicy-Licencjobiorcy mogą nieodpłatnie zgłaszać swoje pomysły, sugestie i zastrzeżenia dotyczące
funkcjonowania Programu i pracy z nim. Licencjodawca może te informacje przechowywać i przetwarzać,
swobodnie wdrażać do programu. Z tytułu wniesionego pomysłu, sugestii, zastrzeżenia UżytkownikowiLicencjobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie (ewentualną aktualizację oprogramowania otrzyma za darmo).

§ 5 Licencjobiorca nie jest uprawiony do – ZABRONIONE JEST:
1. Trwałe lub czasowe zwielokrotnianie (reprodukcja) Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem i w zakresie przypadków, gdy zwielokrotnianie Programu jest niezbędne
dla jego wprowadzania, wyświetlania oraz stosowania.
2. Deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie kodu Programu lub tłumaczenie jego
formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa.
3. Łamanie zabezpieczeń Programu, łamanie plików licencyjnych, podejmowanie jakichkolwiek działań
mających na celu odblokowanie Programu (funkcji wykorzystywania jego wyników).
4. Rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem, Programu lub jego kopii. Program nie może być
wynajmowany lub wydzierżawiany przez Licencjobiorcę.
5. Licencjobiorcy przysługuje prawo do wykonania jednej kopii zapasowej Programu i pliku licencyjnego
(klucza) wyłącznie do celów zabezpieczenia się przed utratą danych. Sporządzanie kolejnych kopii
zapasowych jest zabronione.
6. Zabronione jest dokonywanie tłumaczeń bez zgody Simico Marcin Barański, przystosowywania, zmiany
układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji Programu. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej
zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego i niniejszej umowy.
7. Niedozwolone są działania mające na celu usunięcie z Programu informacji o jego Producencie.
8. Niedozwolone są działania mające na celu usunięcie z Programu lub modyfikację funkcji wyświetlania
informacji o zainstalowanej licencji lub jej braku.
9. Niedozwolone jest stosowanie Programu w strefach niebezpiecznych, tj. na komputerach, od których
prawidłowego działania zależy bezpieczeństwo, zdrowie lub życie ludzi, zwierząt, maszyn.
§6
1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Licencjobiorcę Licencjodawca
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Za istotne naruszenie postanowień umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
a) naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Licencjodawcy;
b) zwłokę w uiszczeniu opłaty licencyjnej, o której mowa w § 10 ust. 1.
§7
Program dostarczany jest w formie "wypróbuj zanim kupisz". Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające
z użytkowania Programu. Licencjodawca oraz dystrybutorzy Programu nie udzielają żadnej gwarancji oraz
rękojmi, że Program będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz, że spełni oczekiwania
Licencjobiorcy.
§8
1. Licencjodawca zobowiązuje się - niezwłocznie po spełnieniu przez Licencjobiorcę warunków rejestracji
Programu – wygenerować i udostępnić Licencjobiorcy Kod dostępu (tzw. klucz, plik licencyjny).
2. Licencjodawca oraz dystrybutorzy Programu nie odpowiadają za jakiekolwiek straty wynikłe
z używania Programu, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych
lub koszt urządzeń lub programów zastępczych. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody
wynikłe z użytkowania Programu i odszkodowanie dla Licencjobiorcy ograniczone jest do wysokości
wniesionych przez Licencjobiorcę opłat na rzecz Licencjodawcy.
3. W szczególności Licencjodawca nie odpowiada za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne
spowodowane wystąpieniem wady w Programie (nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania
Programu). Dotyczy to utraty: zysku, obrotu, możliwości korzyści, informacji, danych. Do dyspozycji
Użytkownika jest Pomoc Techniczna, która będzie identyfikować i rozwiązywać ewentualne problemy. O tym,
czy dana cecha Programu jest jego wadą zadecyduje Producent.
4. Simico Marcin Barański nie udziela żadnej gwarancji na Program, usługi, nośniki i jakąkolwiek treść niniejszej
Umowy, czy to wyraźną czy domniemaną, w tym między innymi domniemanej gwarancji na pokupność,
domniemanej gwarancji przydatności do określonego celu, ani domniemanej gwarancji nienaruszalności.
Simico Marcin Barański nie udziela gwarancji na niezawodne lub bezbłędne działanie Programu oraz/lub
usług, ani nie zapewnia przez Program 100% ochrony, ani integralności wybranych danych, informacji albo
zawartości przechowywanej lub przesyłanej przez Internet. Niektóre jurysdykcje nie uznają ograniczeń
gwarancji domniemanej, dlatego też powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć określonego użytkownika.
Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od systemu prawnego.
§9
Licencjodawca w żaden sposób nie odpowiada za Program przed rejestracją licencji. Taki Program jest
udostępniany za darmo w postaci „takiej jaka jest”, celem zapoznania się ze sposobem jego działania
i wypróbowania. Użytkownikowi niezarejestrowanego Programu nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń

z tytułu ewentualnych wad Programu. Na Program niezarejestrowany nie jest także udzielona żadna gwarancja.
§ 10
1. Z tytułu udzielenia przez Licencjodawcę licencji zgodnie z niniejszą Umową Licencjobiorca zobowiązuje
się do zapłaty Licencjodawcy jednorazowej ryczałtowej opłaty licencyjnej wskazanej odrębnie przez
Licencjodawcę przed zawarciem niniejszej Umowy.
2. Z uwagi na możliwość zainstalowania oprogramowania przed jego zakupem, celem zapoznania się ze
sposobem jego działania i wypróbowania, roszczenia o zwrot poniesionej opłaty będą rozpoznawane
indywidualnie na podstawie przepisów ogólnych, a zwroty dokonywane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych
przypadkach pod warunkiem, że Użytkownik-Licencjobiorca nie dokonał aktywacji przesłanego pliku
licencyjnego. Aktywacja pliku licencyjnego jest tożsama z rozpakowaniem pudełka z programem.
§ 11
Kontaktując się w jakiejkolwiek formie z Producentem, Licencjobiorca upoważnia Producenta i firmy działające
na jego zlecenie do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej
Umowy i wszelkich innych umów wynikających z tej Umowy. Licencjobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie
od Producenta informacji o nowościach i uaktualnieniach, o ile nie wyrazi sprzeciwu na piśmie.
§ 12
Postanowienia niniejszej licencji nie wykluczają posiadania przez Licencjobiorcę lub Producenta dodatkowych
praw lub obowiązków, o ile nie są one skutecznie wyłączone postanowieniami niniejszej umowy. W razie sporu
strony zobowiązują się dążyć do jego rozstrzygnięcia w formie ugody bądź arbitrażu.
§ 13
W maksymalnie dozwolonym przez prawo zakresie Producent lub jego dostawcy bądź odsprzedawcy nie będą
w żadnym wypadku odpowiedzialni przed Użytkownikiem-Licencjobiorcą lub jakąkolwiek stroną trzecią
za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przypadkowe, karne lub specjalne szkody, bez odniesienia do przyczyn
lub powodu odpowiedzialności (w tym, bez ograniczenia, strat spowodowanych w zyskach lub dochodach
biznesowych, utraty prywatności, utraty możliwości użytkowania jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub
oprogramowania, włączając w to niniejszy Program, przerwy w działalności biznesowej, utraty informacji
biznesowych lub innych strat materialnych), powstałe w wyniku zastosowania niniejszej umowy lub użytkowania
dostarczonego Programu lub usług, nawet jeżeli Producent ostrzegał o możliwości powstania takich szkód.
Simico Marcin Barański nie będzie odpowiadać za nieuprawniony dostęp, uszkodzenie, kradzież, zniszczenie,
zmodyfikowanie lub nieumyślne ujawnienie przekazywanych, otrzymanych lub przechowywanych danych,
informacji lub zawartości na skutek okoliczności poza kontrolą Simico Marcin Barański. W żadnym wypadku
odpowiedzialność Simico Marcin Barański związana z Programem oraz/lub usługami nie może przekraczać
wartości najniższej z opłat, które rzeczywiście zostały poniesione przez Użytkownika-Licencjobiorcę na zakup
Programu, ani sugerowanej przez Simico Marcin Barański ceny detalicznej za oprogramowanie, w dniu, w którym
Użytkownik-Licencjobiorca stał się fizycznie jego posiadaczem. Powyższe ograniczenie pozostaje w mocy
pomimo jakiegokolwiek zaniedbania istotnego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zapobiegawczego.
§ 14
Użytkownik-Licencjobiorca jest zobowiązany zapewnić rekompensatę, podjąć obronę oraz chronić firmę Simico
Marcin Barański, jej podmioty zależne, dyrekcję, kierowników, pracowników, agentów, licencjodawców,
przedstawicieli przed odpowiedzialnością związaną z wszelkimi roszczeniami, kosztami, odszkodowaniami,
stratami i wydatkami, w tym również kosztami sądowymi, które powstały na skutek korzystania przez
Użytkownika-Licencjobiorcę z Programu lub naruszenia warunków niniejszej Umowy, w tym również m.in.
naruszenia lub domniemanego naruszenia reprezentacji, gwarancji lub przedsięwzięć. Simico Marcin Barański
zastrzega sobie prawo do przyjmowania według swojego własnego uznania wyłącznej obrony i kontroli wszelkich
zagadnień podlegających odszkodowaniu przez Użytkownika-Licencjobiorcę. W takim przypadku użytkownik
będzie w pełnym zakresie współpracować z Simico Marcin Barański w celu zapewnienia dostępnych środków
obrony.
§ 15
Niniejsza umowa sporządzona jest w języku polskim. Tak sporządzona umowa jest traktowana jako tekst
pierwotny i jej znaczenie jest ważniejsze niż potencjalne tłumaczenia w językach obcych.
§ 16
Regulacja eksportu – Program jest pod jurysdykcją polską. Użytkownik-Licencjobiorca eksportując Program
do innego kraju jest zobowiązany przestrzegać prawa polskiego i międzynarodowego. Eksport programu jest
dozwolony wyłącznie pod warunkiem, że odbędzie się w zgodzie w tą Umową. Użytkownik-Licencjobiorca ponosi
całkowitą odpowiedzialność za eksport Programu, za przestrzeganie prawa, przestrzeganie Umowy oraz
zgodność Umowy i Programu z wszelkimi przepisami (lokalnymi, międzynarodowymi, sankcjami USA, UE
i innymi, regulacjami eksportu), bez względu na to w jakim kraju Użytkownik-Licencjobiorca przebywa oraz
jakiego kraju jest obywatelem.

§ 17
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zobowiązują się dołożyć
wszelkich starań, by rozwiązywać polubownie wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy, a także każdej
umowy zawartej na podstawie niniejszej Umowy. Wszelkie spory z tym związane, które nie będą mogły zostać
rozwiązane polubownie w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez drugą stronę formalnego wezwania
do takiego polubownego rozwiązania, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy
miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Licencjodawcy.
W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

