Licencja niewyłączna dla Klienta instytucjonalnego
( do 100 pracowników)

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do
produktu cyfrowego i jest uprawniony do udzielenia Licencjobiorcy licencji.
2. Licencjodawca potwierdza, że uzyskał na piśmie wszelkie zgody osób, których wizerunek
w jakiejkolwiek formie został zarejestrowany na produkcie cyfrowym.
3. Licencja obowiązuje pod warunkiem zaakceptowania wszystkich jej warunków.
4. 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.
5. 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.
6. Licencjodawca ze względu na specyfikę sprzedawanych produktów zakup ich może być
zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
7. 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.
8. 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.
9. Klient ma prawo korzystać z zakupionego produktu zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
10. Licencja upoważnia Klienta do 10 pobrań zakupionego produktu cyfrowego przez okres
maksymalnie 155 dni.
11. Licencjodawca udziela niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach
eksploatacji:
a. zamieszczenie materiałów w Intranecie Licencjobiorcy,
b. zapisanie w pamięci komputera pracowników Licencjobiorcy,
c. utrwalenie w postaci wydruku na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy i jego
pracowników,
d. kopiowanie i dystrybuowanie materiałów wśród pracowników Licencjobiorcy,
e. publiczne odtwarzanie produktu cyfrowego wyłącznie wśród pracowników
Licencjobiorcy.
12. Licencja o której mowa w pkt 9 NIE obejmuje w szczególności:
a. publicznego odtwarzania produktu cyfrowego we fragmencie lub całości wśród
odbiorców innych niż pracownicy Licencjobiorcy,
b. kopiowania, dystrybuowania produktu cyfrowego wśród odbiorców innych niż
pracownicy Licencjobiorcy,
c. kopiowanie i zapisywanie produktu cyfrowego na komputerach innych niż sprzęt
należący do Licencjobiorcy,
d. dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu cyfrowego.
e. użytkowania produktu cyfrowego w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
1

13. 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.
14. Niniejsza licencja zostaje udzielona Klientowi instytucjonalnemu zatrudniającemu do 100
pracowników.
15. Co do zasady licencja obejmuje zasięg terytorium Polski, chyba że Strony postanowią inaczej.
16. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapoznania pracowników z warunkami licencji oraz
obowiązkami w zakresie ochrony praw autorskich, wynikającymi z zapisów niniejszej licencji.
17. W przypadku gdy Licencjodawca w związku z naruszeniem przez Licencjobiorcę postanowień
udzielonej licencji poniesie szkodę, Licencjodawca będzie dochodził odszkodowania na
zasadach ogólnych.
18. Sklep informuje, że licencja jest niezbywalna, bez możliwości jej przenoszenia albo udzielania
dalszych licencji lub sublicencji.
19. Licencja jest udzielana bez prawa wyłączności.

/Mobile Medical Services Sp. z o.o./

2

