Licencja na produkty uczciwyregulamin.pl obowiazująca od 15.08.2020r.
1.

Netea udziela Klientowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie Licencji do wykorzystywania
dokumentów objętych umową pomiędzy Netea a Klientem, zawartą w ramach serwisu
uczciwyregulamin.pl, dotyczących działalności stron, sklepów i serwisów internetowych, tj.

1)

regulaminu sklepu internetowego;

2)

regulaminu serwisu internetowego;

3)

regulaminu strony o charakterze informacyjnym;

4)

dokumentów związanych z ochroną danych osobowych w tym polityki ochrony danych
osobowych;

5)

polityki prywatności;

6)

wzorców dokumentów, które obejmują świadczone usługi;
Dalej zwanych produktem na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu.

2.

Licencja – w zależności od opcji wybranej przez Klienta – może być ograniczona czasowo albo
udzielona wieczyście. Czas udzielenia licencji wynika z opisu produktu oraz informacji na
fakturze.

3.

Wynagrodzenie za udzielenie Licencji zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w umowie
pomiędzy Netea a Klientem, zawartej w ramach serwisu uczciwyregulamin.pl.

4.

Licencja udzielana jest danemu Klientowi, tj. na konkretną domenę i na konkretny podmiot
gospodarczy (NIP), a informacje te wynikają z wypełnionego przez Klienta formularza
zamówienia. Dane z formularz zamówienia stanowią podstawę faktury.

5.

W przypadku certyfikatów zawierających znak graficzny Uczciwyregulamin okres użytkowania
przez Klienta tego znaku we wskazanej formie zawsze jest określony czasowo (w ramach
zakupionej usługi na pierwszy rok - do 12miesięcy, a w przypadku zakupu odnowienia usługi - na
12 miesięcy, chyba, że pisemnie ustalono inaczej).

6.
a)

Licencja jest udzielana na niżej wymienionych polach eksploatacji:
zwielokrotnianie na potrzeby działalności gospodarczej Klienta poprzez wytwarzanie dowolną
techniką egzemplarzy produktu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innych
urządzeń służących do przetwarzania danych;
utrwalanie produktu na potrzeby działalności gospodarczej Klienta;
publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie produktu w ramach domeny, o której
mowa w punkcie 2 powyżej oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą
elektroniczną, na potrzeby działalności gospodarczej Klienta.

b)
c)

7.

Udzielona Licencja obejmuje prawo do adaptacji produktu w zakresie niezbędnym dla celów
prowadzonej działalności przez Klienta, a także do tłumaczenia, przystosowywania lub zmiany
rodzaju lub rozmiaru czcionek, lub układu produktu. Czynności te nie wymagają uprzedniej
zgody Netea.

8.

Licencja nie przenosi prawa własności produktów na Klienta.

9.

Udzielona Licencja nie obejmuje prawa jakiegokolwiek obrotu, w tym sublicencjonowania czy
upoważniania innych osób do jakiegokolwiek korzystania z treści (w całości lub w części)
produktu, o ile uprzednio nie postanowiono inaczej w formie pisemnej.

10. Uprawnienie do korzystania z produktu podlega przejściu na następców prawnych Klienta na
zasadach ogólnych.
11. Cesja (transfer licencji) jest możliwy za uprzednią zgodą Netea, wyrażoną w formie pisemnej.
12. Użytkowanie produktu przez Klienta na domenie innej niż zgłoszona podczas zamówienia lub na
domenie na którą nie została dokonana pisemna cesja (transfer) licencji, lub w ramach innej
działalności gospodarczej uprawnia Netea do rozwiązania Licencji bez wypowiedzenia lub do
domagania się kary umownej w wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie i to na podstawie
noty obciążeniowej.

