Warunki udzielenia licencji.

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

Umowa licencyjna jest bezpośrednio związana z umową kupna kopii Oprogramowania i dzieli jej byt prawny, chyba że Warunki stanowią inaczej. Rozwiązanie jednej z nich oznacza jednoczesne rozwiązanie drugiej.
W ramach udzielonej licencji Użytkownik ma prawo do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w sposób wyraźnie i wprost dozwolony przepisami Warunków.
	Oprogramowanie jest zabezpieczone alfanumerycznym kodem produktu właściwym wyłącznie dla danej kopii Oprogramowania, którego wprowadzenie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania.
	Umowa licencyjna zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Producentem w chwili zaakceptowania przez Użytkownika jej warunków, przez co rozumie się: zamówienie Oprogramowania przez Użytkownika przy wykorzystaniu akceptowanych przez Producenta środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem zawieszającym w postaci dostarczenia Oprogramowania Użytkownikowi i zapłaceniu przez niego opłaty określonej przez Producenta.
	Usunięcie Oprogramowania z pamięci komputera nie skutkuje rozwiązaniem ani też modyfikacją umowy licencyjnej, chyba że Warunki stanowią inaczej.
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 ma prawo do zainstalowania, przechowywania i korzystania z Oprogramowania na jednym komputerze a także do: sporządzenia kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania; obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania jego idei i zasad, jeżeli dokonuje on tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania; zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania programu komputerowego stworzonego przez Użytkownika z Oprogramowaniem, o ile czynności te dokonywane są przez Użytkownika bądź osobę działającą na jego rzecz, informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla Użytkownika, zaś czynności te odnoszą się do tych części Oprogramowania, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. Informacje, uzyskane w wyniku zwielokrotniania lub tłumaczenia kodu nie mogą być wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego, przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego, ani też wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
Niniejsza licencja obejmuje prawo do instalacji Oprogramowania na jednym komputerze. Warunki licencji wielostanowiskowej precyzuje odrębna umowa. Użytkownik jest uprawniony do przeniesienia Oprogramowania na inny komputer, pod warunkiem całkowitego usunięcia Oprogramowania z poprzedniego komputera.
Użytkownik nie ma w szczególności prawa do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody Producenta), tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, a także rozpowszechniania, w tym najmu lub użyczenia, Oprogramowania lub jego kopii.
	Producent gwarantuje, że Oprogramowanie, o ile nie zostało zmodyfikowane przez Użytkownika będzie zdolne do wykonywania funkcji określonych w dokumentacji przez okres 90 dni od dnia jego zakupu.
	Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego 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.
Gwarancje określone w Warunkach, z zakresie dozwolonym przez prawo, mają charakter wyłączny i zastępują wszelkie inne warunki i postanowienia i gwarancje, zarówno bezpośrednie jak i domniemane, włączając w to w szczególności jakiekolwiek domniemane gwarancje lub warunki mogące odnosić się do przedmiotu gwarancji, także wynikające z ustalonych w tej mierze zwyczajów.
Producent w żadnym wypadku nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wywołaną pośrednio bądź bezpośrednio korzystaniem Oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności jego wadliwym funkcjonowaniem.

