Warunki udzielenia licencji.
Wersja do użytku domowego oraz dla niekomercyjnych instytucji użytku publicznego

	Niniejsze warunki udzielenia licencji („Warunki”) stanowią treść umowy licencyjnej, do której zawarcia dochodzi pomiędzy nabywającym egzemplarz kopii oprogramowania Draco Organizer („Użytkownik”, „Oprogramowanie”) a Refactoria Paweł Urbanek („Producent”), na podstawie której Użytkownikowi zezwala się na korzystanie z Oprogramowania.

Oprogramowanie jest rozpowszechniane na zasadach freeware. Można je używać i rozpowszechniać w niezmienionej postaci wykonywalnej bez ograniczeń i bez żadnych opłat. Licencja nie obejmuje prawa do odpłatnego rozpowszechniania Oprogramowania.
W ramach udzielonej licencji Użytkownik ma prawo do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w sposób wyraźnie i wprost dozwolony przepisami Warunków.
Umowa licencyjna zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Producentem w chwili zaakceptowania przez Użytkownika jej warunków: przez zainstalowanie Oprogramowania, oraz dokonanie anonimowej rejestracji drogą elektroniczną.
	Użytkownik ma prawo do zainstalowania Oprogramowania wyłącznie na należącym do Użytkownika komputerze, nie używanym w celu związanym z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności zarobkowej, w tym również prowadzenia działalności gospodarczej.
	Prawo do nieodpłatnego korzystania z Oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych posiadają również:
	Publiczne szkoły oraz uczelnie wyższe,

Szpitale publiczne,
Biblioteki publiczne i muzea państwowe,
Zarejestrowane instytucje charytatywne oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.
Oprogramowanie wraz z załączoną do niego dokumentacją stanowi przedmiot praw autorskich Producenta, podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.). Naruszenie ich grozi odpowiedzialnością karną i cywilną.
Użytkownik który zawarł przedmiotową umowę licencyjną jest uprawniony do korzystania z udostępnianego przez Producenta internetowego serwisu Oprogramowania („Serwis”). Użytkownik może korzystać z serwisu po dokonaniu rejestracji swojej osoby, w sposób określony przez Producenta na stronie internetowej Serwisu.
W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik będzie miał dostęp do przedstawianych przez Producenta, w miarę możliwości, stron pomocy, wyjaśnień dotyczących zgłaszanych problemów, informacji o nowych produktach oraz update’ach i upgrade’ach a także plików usprawniających funkcjonowanie Oprogramowania.
Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie lub dokumentacja będzie odpowiadać wymaganiom Użytkownika.
Producent w żadnym wypadku nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wywołaną pośrednio bądź bezpośrednio korzystaniem Oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności jego wadliwym funkcjonowaniem.

