
UMOWA LICENCYJNA  
NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI DESKTOPOWEJ UXERIA 

 
 
Niniejsza umowa licencyjna jest umową pomiędzy Użytkownikiem 
a Uxeria Sp. z o.o. i uprawnia do korzystania z Aplikacji Desktopowej Uxeria na 
zasadach i zakresie w niej przedstawionych. 
Przed przystąpieniem do instalacji Aplikacji Uxeria prosimy o zapoznanie się z 
przedstawionymi poniżej warunkami umowy licencyjnej. Wyrażenie zgody oznacza 
akceptację wszystkich jej warunków. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z 
postanowień niniejszej licencji należy zrezygnować z procesu instalacji. 
 
 
 
DEFINICJE 
 
 
Uxeria - aplikacja desktopowa instalowana na komputerze użytkownika, która jest 
wymagana, aby użytkownik mógł prawidłowo brać udział w badaniach. Po 
zainstalowaniu Uxeria użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji. 
 
Licencjodawca – Uxeria Sp. z o.o., Uxeria Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WYDZIAŁ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335318, 
posługującą się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP: 
951-22-95-776, REGON 141973207, mogący udzielać Licencji na niniejszą Aplikację 
desktopową. 
 
Użytkownik – osoba, która zainstalowała Aplikację desktopową oraz rozwiązuje 
badania i korzysta z innych dostępnych funkcjonalności aplikacji. 
 
Konto –  uprawnienie do wykonywania badań za pomocą Aplikacji desktopowej, 
którego zasady i uwarunkowania prawne są określone w Regulaminie użytkowania 
aplikacji internetowej Uxeria. 
 
 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1 
Przedmiotem licencji jest określenie pól eksploatacji aplikacji Uxeria, będącej 
programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.), zwana dalej „Aplikacją desktopową”. 

§ 2 
Prawa autorskie do Aplikacji desktopowej z zastrzeżeniem wykorzystywanych 
w niej technologii, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, 
przysługują wyłącznie spółce pod firmą Uxeria Sp. z o.o.. z siedzibą 
w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru 



przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m. st. 
Warszawy pod numerem 0000372498, zwana dalej „Licencjodawcą”. 

§ 3 
Aplikacja desktopowa stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności 
intelektualnej osób trzecich. 

§ 4 
Udzielona licencja jest nieodpłatna i przyznana na czas nieoznaczony 
pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszej licencji. 

§ 5 
Licencja obejmuje swoim zasięgiem cały świat. 
 

 
WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI DESKTOPOWEJ 

 
 

§ 6 
Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia niewyłącznej 
i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji desktopowej. 

§ 7 
Licencja upoważnia Użytkownika Aplikacji desktopowej do korzystania z Aplikacji 
desktopowej na warunkach w niej określonych oraz kopiowania 
i rozpowszechniania Aplikacji desktopowej wyłącznie jako całości w zakresie 
własnego użytku osobistego.  

§ 8 
Licencja nie upoważnia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek zmian 
i modyfikacji Aplikacji desktopowej, bez pisemnie wyrażonej zgody Licencjodawcy. W 
szczególności nie może on: odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, 
rozpowszechniać, dekompilować, tworzyć pochodnych Aplikacji desktopowych, 
zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w Aplikację desktopową. 

§ 9 
1. Licencja obejmuje prawo do wysyłania ulepszeń i aktualizacji Aplikacji 

desktopowej powstałych po zawarciu niniejszej umowy. 
2. Ulepszenia i aktualizacje będą pobierane i instalowane automatycznie 

u Użytkownika.  
3. Ulepszenia i aktualizacje będą miały w szczególności na celu poprawę jakości 

oraz rozwijanie i ulepszanie funkcji Aplikacji desktopowej. 
4. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie ulepszeń 

i aktualizacji Aplikacji desktopowej na wyżej wymienionych warunkach przez 
cały okres obowiązywania Licencji. 

§ 10 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w zbiorze Użytkowników jest Uxeria Sp. z.o.o. Zebrane dane są 
przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie aplikacji internetowej Uxeria, 
którego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym, w celu założenia w Aplikacji 
desktopowej konta przez Użytkownika. 

 
 

 
 
 



PRAWA AUTORSKIE 
 
 

§ 11 
Aplikacja desktopowa jest chroniona prawem autorskim, postanowieniami konwencji 
międzynarodowych oraz innymi przepisami i umowami o ochronie prawa własności 
intelektualnej. 

§ 12 
Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Aplikacji 
desktopowej i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, 
wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

§ 13 
1. Nazwa oraz logo Aplikacji desktopowej podlegają ochronie prawnej na 

podstawie właściwych przepisów.  
2. Na podstawie wyżej wymienionych przepisów ochronie podlegają nazwy oraz 

logo wszystkich osób trzecich, których znaki i nazwy firmowe lub towarowe są 
użyte w Aplikacji desktopowej. 

 
 

PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE APLIKACJI DESKTOPOWEJ 
 
 

§ 14 
Użytkownik korzysta z Aplikacji desktopowej na własne ryzyko. Aplikacja desktopowa 
wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowana, a nie sprzedawana, co 
wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu gwarancji i rękojmi. 

§ 15 
Licencjodawca jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z wad fizycznych 
Aplikacji desktopowej, jeżeli wady te powstały wskutek okoliczności, za które ten nie 
ponosi odpowiedzialności. W szczególności nie odpowiada on za błędy wynikające z 
niewłaściwego stosowania Aplikacji desktopowej, niepoprawną pracę sprzętu 
komputerowego, do którego wgrano Aplikację desktopową, skutki wynikające ze 
zdarzeń losowych lub awarii, które mogą nastąpić w procesie eksploatacji. 

§ 16 
Licencjodawca nie gwarantuje działania Aplikacji desktopowej w sposób bezbłędny i 
nieprzerwany oraz nie gwarantuje współdziałania licencjonowanej Aplikacji 
desktopowej z innymi programami.     

§ 17 
Pomoc techniczna będzie dostępna dla każdego Użytkownika pod adresem e-
mailowym  helpdesk@uxeria.com.  
 

 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
 

§ 18 
1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji w jakimkolwiek 

czasie bez podania przyczyn. 



2. Do powyższego punktu ma zastosowanie termin wypowiedzenia wskazany 
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jedn.: Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 

3. Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Licencjodawcy jakiekolwiek 
roszczenia z tytułu rozwiązania Licencji w wyżej wymieniony sposób. 

§ 19 
1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Licencję.  
2. Rozwiązanie Licencji następuje poprzez samodzielne dokonanie czynności 

technicznych, których skutkiem jest odinstalowanie Aplikacji desktopowej. 
§ 20 

Licencja zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w momencie naruszenia 
przez Użytkownika praw autorskich Licencjodawcy, lub któregoś 
z postanowień niniejszej umowy licencyjnej. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 21 
Licencja wchodzi w życie z dniem pierwszej instalacji Aplikacji desktopowej oraz 
wyrażeniem zgody na warunki w niej  określone.  

§ 22 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą mieć zastosowanie 
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 23 
Aplikacja desktopowa przeznaczona jest do pracy w systemie operacyjnym Windows 
(XP, VISTA, Windows 7) oraz Mac OS. 

§ 24 
Aplikacja desktopowa korzysta z technologii stworzonych przez osoby inne niż 
Licencjodawca, udostępniane bezpośrednio Użytkownikowi przez Licencjodawcę w 
zakresie określonym umowami zawartymi przez Licencjodawcę z osobami trzecimi 
lub bezpośrednio przez osoby uprawnione: 
 

ñ VLC Media Player  
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, 
Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA. Everyone is permitted to copy and 
distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed. 

 
ñ Adobe Air 

Adobe® AIR™. Copyright © 2007 – 2008. Adobe Systems Incorporated. All 
Rights Reserved. Adobe and Adobe AIR are either trademarks or registered 
trademarks in the United States and/or other countries. 

 
ñ Adobe Flash Player 

Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2008. Adobe Systems 
Incorporated. All Rights Reserved. Patents pending in the United States and 
other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered 
trademarks in the United States and/or other countries. 

 



ñ Action Message Format 
Action Message Format Copyright © Adobe Systems INC. 2002-2006 All 
Rights Reserved. 
 


