Wersja 1.2019.

UMOWA LICENCYJNA
PriceWizard for Allegro
Przed zainstalowaniem Programu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową i wynikającymi z
niej prawami i obowiązkami. Warunkiem legalnego korzystania z Programu jest zaakceptowanie
niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą i
stanowi wiążącą umowę prawną pomiędzy Stronami. Dopiero zaakceptowanie niniejszej Umowy
umożliwi legalne korzystanie z Programu. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z powyższymi
postanowieniami, nie może korzystać z Programu.

§ 1. DEFINICJE
1. Licencjodawca – RTNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 781-190-55-43, Sady ul.
Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne.
2. Licencjobiorca – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna i
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca prawo do
korzystania z Programu na zasadach określonych niniejszą Umową.
3. Program – oprogramowanie komputerowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze
zm.) („Prawo autorskie”) udostępnione przez Licencjodawcę Licencjobiorcy.
4. Pakiet – wariant licencji Programu określający liczby:
• maksymalnej ilości kont Allegro podłączonych do Programu,
• maksymalnej ilości aukcji (ofert) podłączonych i przetwarzanych w Programie,
• czas trwania licencji.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z
Programu w zakresie określonym Umową oraz że korzystanie z Programu w zakresie
określonym Umową nie narusza praw autorskich twórców Programu.
2. Program podlega ochronie prawnej na podstawie Prawa autorskiego oraz innych właściwych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Na podstawie Umowy Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Programu w
zakresie określonym Umową i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw
majątkowych.
4. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z warunkami korzystania z usług WebApi i REST API
Allegro.pl, w szczególności z regulaminami tych usług.

§ 3. ZAKRES LICENCJI
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z
Programu na polu eksploatacji obejmującym zwielokrotnianie Programu w pamięci podręcznej
komputera – używanie Programu przez Licencjobiorcę w zakresie określonym Umową
(„Licencja”).
2. Licencja zostaje udzielona w ramach opłaty licencyjnej określonej według cennika
obowiązującego w dniu zakupu Programu.
3. Licencja udzielana jest na określoną liczbę aukcji (ofert) Allegro i/lub kont Allegro, które
można podłączyć i przetwarzać w Programie. Dokładną liczbę aukcji i/lub kont określa
wybrany przez Licencjobiorcę Pakiet.

4. Licencja jest ograniczona czasowo do czasu określonego w Pakiecie.
5. Licencjobiorca ma możliwość zainstalowania kopii Programu na dowolnej liczbie systemów w
ramach jednej jednostki organizacyjnej (jednego przedsiębiorstwa). Warunkiem jest
podłączenie Programu do jednej, centralnej bazy danych, wspólnej dla wszystkich systemów.
6. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Programu na użytek własny, wyłącznie
zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością, a także w sposób zgodny z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami.
7. Zabronione jest wykorzystywania Programu w celu popełnienia jakichkolwiek przestępstw, w
tym skarbowych i przestępstw określonych w Ustawie.
8. Licencjodawca nie wyraża zgody na dokonywanie przez Licencjobiorcę w Programie
jakichkolwiek zmian, uzupełnień, adaptacji lub przeróbek, dalszych tłumaczeń, odtwarzań
(reverse engineering), dekompilacji, dezasemblacji Programu. Licencjobiorca obowiązany jest
nie dokonywać czynności mających na celu stworzenie w oparciu o Program programów
komputerowych o podobnym jak Program przeznaczeniu lub funkcji.
9. Licencjodawca nie wyraża zgody na usuwanie, zakrywanie ani zmianę informacji o prawach
autorskich lub innych prawach własności zawartych w Programie.
10. Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków
towarowych Licencjodawcy ani innych znaków towarowych umieszczonych w Programie.
Wszelkie znaki towarowe, w tym nazwa oraz logo Programu podlegają ochronie prawnej na
podstawie właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Licencjobiorca bez
uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, ani innych właściwych podmiotów nie jest
uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o
których mowa w zdaniu pierwszym powyżej, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i
w jakiejkolwiek formie.
11. Licencjodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Licencjobiorcę z
Programu z warunkami Umowy, w szczególności może implementować mechanizmy
weryfikujące licencję za pośrednictwem połączenia internetowego z serwerem licencji
Licencjodawcy.
12. Licencjodawca uprawniony jest do powierzania wykonywania Umowy osobom trzecim.

§ 4. PRZEZNACZENIE PROGRAMU
1. Program służy do automatyzacji wyliczania i ustawiania cen w ofertach sprzedaży
wystawianych za pośrednictwem portalu Allegro.pl.
2. Korzystanie z programu wymaga od Licencjobiorcy posiadania aktywnego konta sprzedawcy w
serwisie Allegro.pl oraz posiadania danych dostępowych do WebApi i REST API.

§ 5. AKTUALIZACJE
1. Licencjodawca w trakcie okresu obowiązywania Umowy, może dostarczyć Licencjobiorcy
aktualizacje Programu.
2. Aktualizacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mają na celu wyłącznie ulepszanie,
modernizowanie oraz rozwój Programu i mogą mieć formę programów poprawiających
defekty, ulepszonych lub nowych funkcji, lub zupełnie nowych wersji Programu.
3. Każde dodatkowe lub nowe składniki Programu przekazane w ramach aktualizacji, o których
mowa w ust. 1 powyżej, stanowią integralną część Programu i podlegają postanowieniom
niniejszej Umowy.
4. W celu sprawdzenia dostępności aktualizacji Program może łączyć się z systemami
Licencjodawcy za pośrednictwem łącza internetowego.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Licencjodawca nie gwarantuje, że Program będzie funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub
błędów. Użytkowanie Programu zależy od wielu czynników, które mogą powodować błędy w
komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna i ustawienia sieciowe, firewall, dostawca
usług internetowych, publiczny Internet, oraz zasilanie. Licencjodawca nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą
jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jego kontrolą.

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy systemów Allegro.pl, w
szczególności WebApi i REST API, lub zmian w architekturze tych systemów.
3. Licencjodawca w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby
trzecie będące następstwem korzystania z Programu bądź brakiem możliwości korzystania z
Programu na zasadach określonych w Umowie, a także za szkody poniesione przez
Licencjobiorcę bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Umowy w
szczególności w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania Licencji) lub nieprawidłowego
(niezgodnego z przeznaczeniem) instalowania lub korzystania z Programu.
4. W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Programu.
5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Programu i za usterki Programu oraz za
dane przetwarzane przez Licencjobiorcę przy użyciu Programu, a także za skutki ich
przetwarzania.
6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z
wykorzystaniem Programu przez Licencjobiorcę, a nie związane z prawami autorskimi.

§ 7. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.
2.
3.
4.

Korzystanie z Programu wymaga posiadania komputera z dostępem do internetu.
Kompatybilne systemy operacyjne: Windows Vista/7/8/10/2008 R2/2012/2012 R2.
Microsoft SQL Server 2008 R2 wzwyż.
Microsoft .NET Framework 4.5.

§ 8. ZACHOWANIE POUFNOŚCI
1. Licencjodawca oświadcza, że nie posiada dostępu do żadnych danych przetwarzanych w
Programie.
2. Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej i poufności informacji do
których może uzyskać dostęp w toku świadczenia usług wsparcia technicznego.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa obowiązuje od chwili jej akceptacji przez Licencjobiorcę. Akceptacja Licencjobiorcy
jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki udzielenia Licencji określone
Umową.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego oraz
Prawa autorskiego.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle wykonania Umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

