UMOWA LICENCYJNA
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
2.

Niniejsza Umowa licencyjna zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w rozumieniu
Regulaminu licencji.
W niniejszej Umowie licencyjnej terminy zdefiniowane poniżej posiadają następujące znaczenie:
a)

System iAML – program analityczny wspomagający spełnienie przez Licencjobiorcę wymogów
Ustawy;

b) Licencja – niewyłączna licencja na korzystanie przez Użytkowników z Systemu iAML, objętego
zamówieniem na zasadach określonych w Umowie licencyjnej;
c)

Numer licencji – unikalny ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Systemu iAML;

d) Regulamin licencji – regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w związku
z podjęciem czynności zmierzających do zawarcia Umowy licencyjnej i jej wykonaniem;
e)

Strony – łącznie Licencjodawca i Licencjobiorca;

f)

Umowa licencyjna – niniejsza umowa, określająca warunki korzystania z Licencji na System iAML;

g)

Ustawa – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.);

h) Użytkownik – Licencjobiorca oraz jego pracownicy lub współpracownicy Licencjobiorcy korzystający
z Systemu iAML za wiedzą i zgodą Licencjodawcy.
3.

Zawarcie Umowy licencyjnej następuje z chwilą zaksięgowania płatności za System iAML na wskazanym
rachunku bankowym Licencjodawcy.

4.

Umowa licencyjna stanowi uzupełnienie i integralną część Regulaminu licencji.
§ 2.
Oświadczenia i zobowiązania Stron

1.

Licencjodawca oświadcza, że:
a)

posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu iAML, a postanowienia Umowy licencyjnej nie
naruszają żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich;

b) udzielenie Licencji nie wymaga zezwoleń osób trzecich;
c)

posiada prawo własności do wszelkich informacji przesłanych i udostępnionych Licencjobiorcy podczas
korzystania z Licencji;

d) obowiązki wynikające z Umowy licencyjnej wykona ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu
profesjonalnego.
2.

Licencjobiorca oświadcza, że:
a)

zapoznał się z treścią Umowy licencyjnej, w tym swoimi prawami i obowiązkami;

b) ma świadomość, że prawidłowe korzystanie z Licencji wymaga dokonywania bieżących aktualizacji i
posiadania sprzętu o określonych parametrach technicznych;
c)

ma świadomość, że Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich
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związane z Systemem iAML.
§ 3.
Przedmiot Umowy licencyjnej
1.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z Systemu
iAML, który służy do wspomagania wypełniania obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z Ustawy.

2.

System iAML jest przedmiotem ochrony prawnoautorskiej, która obejmuje:
a)

kod Programu iAML, dokumentację, strukturę i organizację plików Programu iAML, nazwę Programu
iAML, logo oraz inne formy wizualne związane z Programem iAML oraz pozostałe elementy niewskazane
powyżej, które biorąc pod uwagę treść Umowy licencyjnej, powinny zostać objęte ochroną. Zakres
Licencji udzielonej na Program iAML obejmuje:

a)

terytorium Polski,

b) okres dwunastu (12) miesięcy od dnia zawarcia Umowy licencyjnej,
c)
3.

jedno (1) stanowisko komputerowe.

Zakres Licencji udzielonej na Szkolenie iAML obejmuje:
a)

terytorium Polski;

b) okres dwunastu (12) miesięcy od dnia zawarcia Umowy licencyjnej.
4.

Licencja w zakresie Systemu iAML zostaje udzielona Licencjobiorcy, przez okres trwania Licencji, na
następujących polach eksploatacji:
a)

zainstalowania i korzystania z Systemu iAML w ilości jednego (1) stanowiska komputerowego;

b) używania Systemu iAML do własnych celów, przez co rozumie się uruchamianie, wyświetlanie,
uzyskiwanie dostępu, drukowanie, wprowadzanie własnych danych, przechowywanie (archiwizacja)
wprowadzonych danych wraz z wynikami ich analizy, dokonywanie eksportu danych z Systemu iAML.
§ 4.
Czas trwania Umowy licencyjnej i jej wypowiedzenie
1.

Czas trwania Licencji określony został między Licencjobiorcą, a Licencjodawcą na okres dwunastu (12)
miesięcy od dnia zawarcia Umowy licencyjnej.

2.

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Umowy licencyjnej, Umowa licencyjna może być
wypowiedziana przez Licencjodawcę bez zachowania terminów wypowiedzenia wyłącznie z ważnych
powodów, tj. w szczególności, ale nie wyłącznie z powodu niewykonania obowiązków przez Licencjobiorcę w
całości lub w znacznej części, a także w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, w tym siły wyższej.

3.

Za ważny powód przyjmuje się m.in.:
a)

naruszenie przez Licencjobiorcę obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 Umowy licencyjnej;

b) naruszenie klauzuli poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa przez Licencjobiorcę.
§ 5.
Postanowienia szczególne

incasogroup.pl

iaml.com.pl

Incaso Group Sp. z o.o. | Jana Pawła II 20/70 | 75-452 Koszalin | KRS: 0000503873 | REGON: 321497710 | NIP: 6692521160

1.

Aby uzyskać dostęp do Systemu iAML Użytkownik wprowadza indywidualny Numer licencji. Numer licencji
znajduje się w wiadomości mailowej otrzymanej przez Licencjobiorcę po zawarciu Umowy licencyjnej.

2.

Wyniki wszystkich funkcji analitycznych zastosowanych w Systemie iAML powstają po wprowadzeniu
kompletu wymaganych danych. Wprowadzenie niepełnych danych uruchomi tylko niektóre funkcje
analityczne.

3.

Licencjobiorca powinien chronić poufność swojego Numeru licencji i przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w
związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom
Umowy licencyjnej udostępnił swój Numer licencji.

4.

Szczegóły dotyczące zasad instalacji Systemu iAML zostaną określone w wiadomości mailowej od
Licencjodawcy po zawarciu Umowy licencyjnej.
§ 6.
Warunki korzystania z Licencji

1.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim oraz do wykorzystywania
Systemu iAML do odpłatnej i nieodpłatnej obsługi firm i osób trzecich.

2.

Licencjobiorcy nie wolno:
a)

trwale lub czasowo zwiększać liczby zainstalowanych aplikacji Systemu iAML wykraczających poza Umowę
Licencyjną,

b) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu lub dokonywać w Systemie iAML jakichkolwiek innych
zmian,
c)

używać Systemu iAML jako podstawy do stworzenia innych o podobnych funkcjach,

d) używać Systemu iAML po wygaśnięciu Umowy licencyjnej.
3.

W razie stwierdzenia, że Licencjobiorca korzysta z Systemu w sposób niezgodny z Umową licencyjną,
Licencjodawca może domagać się:
a)

zniszczenia posiadanych przez Licencjobiorcę środków technicznych, których jedynym przeznaczeniem
jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Systemu iAML,

b) skasowania egzemplarzy lub kopii Systemu iAML sporządzonych w sposób niedozwolony,
c)

ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do Systemu iAML nieuprawnionym pracownikom
Licencjobiorcy lub osobom trzecim,

d) odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych do Systemu iAML,
e)

dochodzenia przysługujących Licencjodawcy uprawnień w drodze środków prawnych, przewidzianych w
obowiązujących w chwili naruszenia przepisach prawa.

4.

Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony autorskich
praw majątkowych do Systemu iAML, w szczególności jest zobowiązany do informowania Licencjodawcy o
każdym stwierdzonym przypadku naruszenia i zagrożeniu praw autorskich.

5.

Udzielenie Licencji Licencjobiorcy nie ogranicza udzielenia przez Licencjodawcę upoważnienia innym osobom
do korzystania z Systemu iAML na tych samych polach eksploatacji (licencja niewyłączna).
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§ 7.
Wynagrodzenie
1.

Licencjodawca udziela Licencji odpłatnie.

2.

Wynagrodzenie należne Licencjodawcy z tytułu udzielenia Licencji na iAML zostaje ustalone jako jednorazowe
wynagrodzenie w wysokości 1.299,00zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto, które
zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), płatne na podstawie faktury proforma,
dostarczonej na adres e-mail Licencjobiorcy, po zamówieniu Systemu iAML. Płatności będą dokonywane w
terminie 7 dni, licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury proforma, przelewem na rachunek
bankowy Licencjodawcy wskazany na fakturze.

3.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Licencjodawcy.

4.

Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT
oraz przesyłanie faktur drogą elektroniczną, na wskazany przez Licencjobiorcę adres e-mail. Licencjodawca
wskazuje niniejszym adres e-mail, z którego faktury elektroniczne będą wysyłane: dok@iaml.com.pl.
§ 8.
Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do uruchomienia Systemu iAML zostały określone w § 4. Regulaminu licencji.
§ 9.
Zobowiązania Licencjodawcy
1.

Licencjodawca zapewnia, że System iAML będzie wykazywał wszystkie wymagane cechy użytkowe zgodnie z
aktualną ofertą w chwili zakupu Licencji. Produkt tym samym będzie umożliwiał spełnienie obowiązków
Licencjobiorcy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z
dnia 1 marca 2018 r., (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.) oraz aktów wykonawczych i innych regulacji prawnych
dotyczących powyższej ustawy.

2.

W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu, w trakcie obowiązywania Licencji, Licencjodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż
w terminie 30 dni, dokonywać nieodpłatnej aktualizacji Systemu iAML o nowe wersje lub uzupełnienia w celu
zapewnienia jego zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Licencjodawca udostępnia uaktualnione
wersje Systemu iAML, będącego przedmiotem Umowy Licencyjnej, przez wiadomość mailową lub funkcję
aktualizacji.

3.

Wykonanie przez Licencjodawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej nastąpi z należytą
starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Licencjodawcę.

4.

W czasie trwania Licencji Licencjodawca zobowiązany jest udzielać upoważnionym Użytkownikom porad i
wyjaśnień dotyczących użytkowania Systemu iAML w ramach pomocy technicznej, w godzinach od 9:00 do
14:00 pod numerem telefonu: 22 100 36 93, po podaniu NIP lub Numeru licencji lub adresu e-mail.
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§ 10.
Poufność
1.

Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy licencyjnej, każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych, uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem
Umowy licencyjnej.

2.

Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy licencyjnej wszystkich postanowień
zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną
informacji niejawnych, ochroną tajemnicy służbowej, skarbowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

3.

Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostępnianych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie
sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za chronione
informacje, które:
a)

wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego
lub naruszającego umowę licencyjną przez którąkolwiek ze Stron,

b) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
4.

Licencjodawca zobowiązuje się do wymagania od osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy
licencyjnej, zachowania poufności określonej w ust. 1 na zasadach obowiązujących jego samego i wyraźnie je
do tego zobowiązać.

5.

Strony odpowiadają wobec siebie za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od drugiej Strony, wbrew
postanowieniom Umowy Licencyjnej. Zobowiązanie to wiąże obie Strony również po wygaśnięciu Licencji.
Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i przestrzeni.
§ 11.
Postanowienia końcowe

1.

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie powoduje nieważności całej
Umowy licencyjnej i nie ma wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. Zamiast nieważnych albo
nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która –
jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony
pierwotnie ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

2.

Licencjodawca i Licencjobiorca zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na
drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz sądy wyższego rzędu dla tego sądu.
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