UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)
O ile niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA) nie stanowi inaczej i
Użytkownik nie zawarł ze spółką IQS sp. z o.o. pisemnej umowy dotyczącej dodatkowego
Użytkowania, niniejsza umowa EULA daje mu prawo użytkowania jednej (1) kopii tego
Oprogramowania (zgodnie z poniższą definicją) w dowolnym wskazanym czasie, zgodnie z
warunkami określonymi szczegółowo poniżej.
Niniejsza umowa EULA stanowi umowę prawną między Użytkownikiem a spółką IQS sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „IQS”), dotyczącą użytkowania Oprogramowania przez
Użytkownika oraz osoby przez niego upoważnione. O ile Użytkownik nie zawarł z firmą IQS innej
pisemnej umowy dotyczącej tego Oprogramowania, jego użytkowanie jest regulowane przez
niniejszą umowę EULA.
Akceptując niniejszą umowę EULA, Użytkownik uzyskuje ograniczoną, obowiązującą na całym
świecie, nieprzenośną, niepodlegającą dalszemu udostępnianiu na zasadzie sublicencji,
nieprzekazywalną i niewyłączną licencję za uzgodnionym wynagrodzeniem na użytkowanie
niniejszego Oprogramowania, która może być ograniczona czasowo w sposób wskazany w
podpisanym zamówieniu. Użytkownik może pobrać i zainstalować oprogramowanie na wielu
Urządzeniu do przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo udostępnić Oprogramowanie do
używania osobom przez niego zatrudnionym oraz wykonującym bezpośrednio pracę na jego rzecz
w innej formie. O ile nie ustalono inaczej, użytkownik ma prawo użytkować jedną aktywną kopię
oprogramowania do celów komercyjnych. Jeśli Użytkownik nabył kilka licencji na
oprogramowanie, w dowolnym czasie może mieć uruchomionych tyle kopii oprogramowania, ile
licencji posiada.
LICENCJA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA. Użytkownik uzyskuje prawo do
użytkowania (licencję) Oprogramowania, ale nie będzie właścicielem samego Oprogramowania.
Użytkownik poza udostępnieniem osobom przez niego zatrudnionym oraz wykonującym
bezpośrednio pracę na jego rzecz w innej formie nie może udostępniać Oprogramowania ani
dopuścić do jego otwierania, obsługi, podglądu, instalacji czy przesyłania na inne komputery za
pośrednictwem połączenia sieciowego. Oprogramowanie może zawierać obrazy cyfrowe,
fotografie, rysunki, czcionki, dźwięki oraz inne utwory artystyczne („Pliki”). Zobowiązania i
ograniczenia związane z Oprogramowaniem dotyczą także Plików. IQS zastrzega sobie wszelkie
prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA.
Użytkownik poprzez nabycie prawa do licencji uzyskuje dostęp do Oprogramowania przez okres
określony w podpisanym zamówieniu. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia w
płatności wynagrodzenia za udzielenie licencji, IQS może wyłączyć dostęp Użytkownika do
Oprogramowania, do czasu uregulowania przez Użytkownika powstałych zaległości.
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Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest
uniemożliwienie nieautoryzowanego użytkowania i kopiowania. Użytkownik nie może sprzedawać,
wypożyczać, wynajmować ani odsprzedawać Oprogramowania.
AKTUALIZACJE
W ramach procesu instalacji Oprogramowania należy najpierw wyrazić zgodę na zainstalowanie
Oprogramowania na urządzeniu. Zgoda na instalację Oprogramowania oznacza zgodę na
okresowe automatyczne pobieranie i instalowanie przez IQS przyszłych aktualizacji
Oprogramowania, poprawek błędów, ulepszeń funkcji („Aktualizacje”) bez oddzielnej zgody
Użytkownika, w okresie trwania licencji.
Jeśli Aktualizacja nie zostanie zainstalowana, Użytkownik może nie mieć możliwości wykorzystania
wszystkich zalet Oprogramowania lub Oprogramowanie może nie działać prawidłowo. IQS nie
ma obowiązku świadczenia wsparcia dotyczącego Oprogramowania bez instalacji tego rodzaju
Aktualizacji. Aktualizacje są udostępniane według własnego uznania IQS.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ IQS
Oprogramowanie jest chronione prawami własności intelektualnej obowiązującymi w Polsce. W
związku z tym, Użytkownikowi nie wolno dystrybuować Oprogramowania bez zgody IQS, chyba
że niniejsza umowa EULA lub przepisy prawa stanowią inaczej.
Użytkownik potwierdza, że nazwa atenatabs, logotypy atenatabs oraz inne znaki towarowe,
usługowe i graficzne IQS są znakami towarowymi firmy IQS (zwanymi dalej „Znakami”).
Użytkownik nie ma prawa używać Znaków bez zgody ich właściciela, chyba że obowiązujące
przepisy prawa stanowią inaczej. Użytkownik nie może usuwać, maskować ani zmieniać żadnych
informacji o prawach własności umieszczonych w Oprogramowaniu lub dołączonych do niego.
Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że IQS ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać sprzedaży,
dystrybucji, obsługi lub aktualizacji Oprogramowania (lub dowolnej jego części) oraz usług lub
oferowanych produktów.
ŚLEDZENIE UŻYTKOWANIA, KONTROLA, PIRACTWO I ZASADY OCHRONY
PRYWATNOŚCI STOSOWANE PRZEZ IQS.
Kontrola i gromadzenie wszelkich danych Użytkownika oraz informacji na temat użytkowania
przez niego Oprogramowania podlegają zasadom ochrony prywatności stosowanym przez IQS
(link do polityki prywatności). IQS może kontrolować użytkowanie Oprogramowania przez
Użytkownika, aby walczyć z piractwem, weryfikować poprawność rejestracji oraz sprawdzać —
przed wysłaniem do Użytkownika powiadomienia o instalacji nowej Aktualizacji Oprogramowania
— czy dla komputera Użytkownika dostępne są nowe Aktualizacje.
SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE
Brak odpowiedzialności za szkody pośrednie i wynikowe. Użytkownik ponosi wszystkie koszty
związane ze szkodami wynikającymi z informacji zawartych w oprogramowaniu lub opracowanych
za pomocą Oprogramowania. W maksymalnie dozwolonym przez prawo zakresie IQS, jej
dostawcy ani Licencjodawcy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody

wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania (w tym za utratę zysków
biznesowych, przerwy w prowadzeniu działalności, utratę informacji biznesowych lub inne straty
pieniężne), nawet jeśli powiadomiono ich o możliwości wystąpienia takich szkód. W razie
zaistnienia co najmniej jednej z podstaw roszczenia całkowita odpowiedzialność IQS wobec
użytkownika za wszelkie szkody nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty zapłaconej przez
Użytkownika za oprogramowanie. W związku z tym, że niektóre stany lub kraje nie zezwalają na
wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe
ograniczenie może nie dotyczyć każdego użytkownika.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza umowa EULA wraz z podpisanym zamówieniem stanowi całość uzgodnień między
Użytkownikiem a IQS i zastępuje wszelką inną komunikację lub informacje dotyczące
Oprogramowania i dokumentacji. Oprogramowanie (lub jakakolwiek jego funkcja bądź część)
może nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Jeśli dowolne
postanowienie niniejszej umowy EULA zostanie uznane, w całości lub części, za niezgodne z
prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania zgodnie z obowiązującym prawem, nie
obowiązuje w danej jurysdykcji wyłącznie w zakresie, w jakim jest niezgodne z prawem, nieważne
lub niemożliwe do wyegzekwowania. Żadnego z warunków ani postanowień niniejszej umowy
EULA nie można uznać za unieważnione i usprawiedliwić jego naruszenia, chyba że zostało
unieważnione i podpisane w imieniu strony, wobec której takie unieważnienie zastosowano. Żadne
(wyraźne ani dorozumiane) unieważnienie postanowienia umowy nie oznacza akceptacji,
unieważnienia ani usprawiedliwienia innych lub kolejnych naruszeń. Żadne modyfikacje lub
poprawki do niniejszej umowy EULA nie są wiążące dla IQS, jeśli nie zostaną sporządzone w
formie pisemnej i należycie podpisane przez Użytkownika i IQS.

