Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Produktów Firmy Paragon Software
Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego („EULA”) stanowi prawnie wiążący kontrakt
między użytkownikiem końcowym oprogramowania a firmą Paragon Software GmbH, Heinrich-vonStephan-Straße 5c, D-79100 Freiburg (zwaną dalej „Paragon”). Przed nabyciem oprogramowania
należy zapoznać się dokładnie z niniejszą Umową. Nabycie oprogramowania oznacza wyrażenie
zgody na poniższe postanowienia ze skutkiem wiążącym.
1. Prawa autorskie
Niniejsze oprogramowanie, łącznie z wszelkimi podręcznikami, instrukcjami i/lub innymi materiałami
informacyjnymi, jest chronione prawem autorskim. Użytkownik końcowy nie ma prawa do usuwania
żadnego zawartego w oprogramowaniu zabezpieczenia przed kopiowaniem ani informacji o prawach
autorskich, numeru rejestracyjnego lub innych elementów służących do identyfikacji programu.
2. Umowa licencyjna
O ile nie postanowiono inaczej, Paragon udziela użytkownikowi końcowemu oprogramowania
wyłącznie prawa do zainstalowania oprogramowania na urządzeniu i użytkowania go przez czas
nieokreślony. Prawo użytkowania jest ograniczone do kodu obiektowego oprogramowania. Prawo to
ustaje w momencie naruszenia przez użytkownika końcowego warunków użytkowania ustanowionych
w niniejszej Umowie. Paragon nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi końcowemu kodu
źródłowego. O ile nie postanowiono inaczej w niniejszym dokumencie, nabycie licencji nie uprawnia
użytkownika końcowego do udostępniania, instalowania i/lub uruchamiania oprogramowania na wielu
urządzeniach jednocześnie, tworzenia i/lub rozpowszechniania kopii oprogramowania, przenoszenia
oprogramowania z jednego urządzenia na inne za pomocą środków elektronicznych lub za
pośrednictwem sieci po pierwotnym pobraniu lub zainstalowaniu oprogramowania na urządzeniu.
Użytkownik końcowy nie ma także prawa do modyfikacji, dekompilacji, adaptacji lub lokalizacji
oprogramowania lub łączenia go z innym oprogramowaniem, lub poddawania oprogramowania
inżynierii wtórnej lub dezasemblacji. Prawo użytkowania jest ograniczone do określonego
oprogramowania nabytego w określonej wersji i nie obejmuje kolejnych wersji oprogramowania.
Umowa nie daje żadnych praw do udzielania sublicencji na oprogramowanie osobom trzecim.
Paragon zastrzega sobie wszystkie dalsze prawa, w szczególności prawa do rozpowszechniania,
powielania i publikacji.
3. Szczególne formy użytkowania
Nabycie w formie udzielenia licencji pay-per-use uprawnia użytkownika końcowego do jednorazowego
uruchomienia lub użytkowania oprogramowania; dalsze użytkowanie oprogramowania nie jest
dozwolone. Nabycie oprogramowania z zastrzeżeniem określonego okresu ważności kontraktu
uprawnia użytkownika końcowego jedynie do użytkowania oprogramowania do momentu upływu
danego okresu ważności kontraktu. Nabycie licencji technika uprawnia użytkownika końcowego do
użytkowania oprogramowania na różnych systemach, pod warunkiem że oprogramowanie nie jest
wykorzystywane na wielu systemach jednocześnie. Nabycie licencji dla siedziby (licencja
wielostanowiskowa) uprawnia użytkownika końcowego do użytkowania oprogramowania na
nieograniczonej liczbie komputerów w ramach określonej siedziby firmy, podczas gdy nabycie licencji
dla firmy uprawnia użytkownika końcowego do użytkowania oprogramowania na wszystkich
komputerach we wszystkich siedzibach firmy. Użytkowanie bezpłatnego oprogramowania
dostarczanego wraz prasą drukowaną lub pobranego z mediów online jest dozwolone jedynie
w przypadku prywatnego użytku, chyba że oddzielna umowa o użytkowaniu do celów komercyjnych
stanowi inaczej. Użytkowanie komercyjne jest zabronione.
4. Gwarancja
Paragon nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieprawidłowe działanie lub szkodę
spowodowaną modyfikacją oprogramowania lub użytkowaniem oprogramowania w połączeniu
z konfiguracjami sprzętowymi, platformami lub systemami operacyjnymi innymi niż zalecana lub
właściwa konfiguracja sprzętowa, platforma lub system operacyjny. Wszelka odpowiedzialność za
wady w wersjach alfa/beta (wersje publikowane przed oficjalnym wydaniem) udostępnionych
bezpłatnie zostaje wyłączona. Zastosowanie mają także Ogólne warunki i zasady firmy Paragon.
5. Postanowienia różne
Jeżeli indywidualne postanowienia zawarte w niniejszej Umowie zostaną uznane za nieskuteczne, nie
będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia. W takim przypadku nieskuteczne postanowienie

zostanie zastąpione postanowieniem, które odpowiada interesom ekonomicznym stron Umowy.
Umowę
licencyjną
można
przejrzeć
i
wydrukować
na
stronie
http://www.paragon-software.com/eula.html.
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