Licencja niewyłączna dla Klienta indywidualnego

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do
utworu.
2. Licencja obowiązuje pod warunkiem zaakceptowania wszystkich jej warunków.
3. Postanowienia niniejszego dokumentu dotyczą produktów cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym na zasadzie udzieleni licencji niewyłącznej do korzystania przez
Licencjobiorcę z utworu w postaci produktu cyfrowego.
4. Licencjodawca informuje, że w odniesieniu do produktów cyfrowych dostępnych w Sklepie
mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z ww.
produktów wbrew warunkom licencji lub z naruszeniem prawa.
5. Licencjodawca Ze względu na specyfikę sprzedawanych produktów zakup ich może być
zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
6. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie produktu cyfrowego, który nie jest zapisany
na nośniku materialnym , jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie
prawa do odstąpienia od umowy.
7. Sklep zaleca zapisywanie produktów cyfrowych na nośniku pamięci przez Klienta po
dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych produktów
cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania produktów na odrębnym nośniku po
dokonaniu zakupu.
8. Licencja upoważnia Klienta do 3 pobrań zakupionego produktu cyfrowego przez okres
maksymalnie 155 dni.
9. Klient ma prawo korzystać z zakupionego produktu cyfrowego wyłącznie na własny użytek
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Naruszeniem prawa autorskiego będzie udostępnienie produktu cyfrowego w Internecie – w
całości lub fragmencie - w taki sposób, aby był on dostępny dla nieograniczonej liczby
odbiorców lub choćby ograniczonej liczby odbiorców, jeśli są wśród nich osoby spoza kręgu
rodzinno-towarzyskiego.
11. Klient w szczególności NIE jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania produktów cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we
fragmentach zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym.
b. korzystania z produktu dla potrzeb działalności gospodarczej lub zawodowej.
c. zwielokrotniania produktów cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku.
12. Sklep informuje, że licencja jest niezbywalna, bez możliwości jej przenoszenia albo udzielania
dalszych licencji lub sublicencji.
13. Licencja jest udzielana bez prawa wyłączności.

