
 
 

Przed zainstalowaniem Programu prosimy o zapoznanie się z warunkami umowy licencyjnej 

UMOWA LICENCYJNA*  

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:  
ODDK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Westerplatte 32 a, reprezentowanym przez dra Andrzeja 
Popławskiego – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Producentem”, a Nabywcą zwanym dalej „Użytkownikiem” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy są warunki użytkowania oraz zakupu 
licencji do programu komputerowego „Klasyfikacje 
statystyczne”, zwanego dalej „Programem" przeznaczonego 
na potrzeby Użytkownika. 

 

§ 2 

Warunki licencji 

1. Producent oświadcza, że jest twórcą i jedynym prawnym 
właścicielem Programu oraz że Program jest wytworem 
oryginalnym i nie narusza żadnych praw autorskich i praw 
pokrewnych innych twórców, przepisów o ochronie znaków 
towarowych i wynalazczości.  

2. Producent udziela Użytkownikowi niewyłącznej 
i nieprzenoszalnej licencji upoważniającej Użytkownika 
do zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i ko-
rzystania z jednej kopii programu na jednej jednostce 
komputerowej, na czas określony, zgodnie z  §  3 pkt 1. 

3. W ramach zawartej umowy, w okresie jej obowiązywania, 
Użytkownik ma prawo do pobierania poprzez Internet 
kolejnych aktualizacji Programu, udostępnianych przez 
Producenta na jego serwerze. 

4. Potwierdzeniem licencji na użytkowanie programu jest 
faktura zakupu wraz z dowodem zapłaty. 

5. Użytkownik nie ma prawa do cesji praw wynikających 
z niniejszej umowy.  

6. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania Programu, 
jego użyczania lub najmu. Użytkownik może robić kopie 
wyłącznie w celach archiwizacji.  

7. Użytkownik nie ma prawa modyfikowania, dekompilowania 
oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu Programu, 
z wyjątkiem opracowań na potrzeby własne Użytkownika. 
Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie powstałych 
opracowań jest zabronione i narusza prawa autorskie. 

 

§ 3  

Obwiązywanie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy 
liczony od dnia zakupu wskazanego w fakturze VAT. 

 

2. Użytkownik najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
wygaśnięcia licencji może złożyć w formie pisemnej (lis-
townie, faksem lub pocztą elektroniczną) Producentowi 
oświadczenie o rezygnacji z przedłużenia licencji na dalszy 
okres.  

3. Jeżeli Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji 
z przedłużenia licencji w terminie określonym w pkt. 2, 
niniejsza umowa, po upływie okresu jej obowiązywania, 
ulega automatycznemu przedłużeniu na okres 
kolejnych 12 miesięcy.  

4. W związku z przedłużeniem umowy, w terminie 3 dni 
przed datą jej wygaśnięcia, Użytkownik drogą 
elektroniczną otrzyma fakturę zakupu odnowionej licencji. 
wraz z nowym kodem aktywacyjnym umożliwiającym 
dalsze korzystanie z Programu. Koszt opłaty 
abonamentowej za każdy kolejny rok użytkowania 
programu, ustalany jest wg. cennika zamieszczonego na 
stronie Wydawcy: 

 www.oddk.pl/oddk/download/KS_cennik.pdf. 

5. Dalsze przedłużanie umowy licencyjnej odbywać się będzie 
w trybie określonym w pkt 2–4. 

 

§ 4 

Warunki Gwarancji 

1. Użytkownikowi przysługuje gwarancja na okres 12 mie-
sięcy od dnia zakupu wskazanego w fakturze VAT. 

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie poprawność zapisu danych 
na nośnikach zapisu.  

3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności szkód wynikłych 
z wadliwego działania odbiornika, komputera lub systemu 
operacyjnego, szkód spowodowanych przez wadliwe 
działanie sieci energetycznej, uszkodzeń na nośnikach na 
których Program jest przechowywany i użytkowany oraz 
innych błędów wynikających z niewłaściwego użytkowania 
nośnika. 

4. W razie wadliwości nośnika z Programem, w terminie 
ustalonym przez strony, Użytkownik ma prawo do wymia-
ny nośnika bez możliwości odstąpienia od umowy licen-
cyjnej i bez prawa odszkodowania. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Informacje o nowych wersjach Programu są dostępne na 
stronie internetowej Producenta www.oddk.pl.  

2. W przypadkach nieuregulowanych powyższą Umową 
Licencyjną i Warunkami Gwarancji zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo autorskie. 

 

 

Producent 

dr Andrzej Popławski 

 

 

 

 

 

 
*Uwaga – zapisy § 3 pkt. 2–4 mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nabywców programu niebędących konsumentami 
w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.). 

https://www.oddk.pl/oddk/download/KS_cennik.pdf

