UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową licencyjną użytkownika końcowego
(„Umowa EULA”) przed pobraniem, instalacją, uzyskaniem dostępu lub użyciem
Oprogramowania. Pobranie, instalacja, uzyskanie dostępu lub użycie Oprogramowania
oznacza przyjęcie warunków Umowy EULA. Osoby, które nie zaakceptują postanowień
Umowy EULA, powinny powstrzymać się od pobierania, instalowania, uzyskiwania dostępu i
użytkowania Oprogramowania.
Niniejsza umowa EULA zawarta jest pomiędzy spółką SECO/WARWICK S.A.
z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271014 („Seco/Warwick”,
„Licencjodawca”) a użytkownikiem końcowym („Użytkownikiem”) i określa zasady
korzystania z oprogramowania dostarczanego przez Seco/Warwick („Oprogramowanie”).
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek warunek niniejszej umowy EULA i nie
chce być nią związany, powinien powstrzymać się od pobierania, instalowania, uzyskiwania
dostępu i użytkowania Oprogramowania.
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§1
Przedmiot Umowy
Niniejsza umowa EULA określa zasady, na jakich Użytkownik Oprogramowania[, który
nabył i posiada je legalnie, na podstawie odrębnej umowy,] jest uprawniony do
korzystania z niego.
Oprogramowanie służy do monitorowania pieców do obróbki cieplnej produkowanych
przez Seco/Warwick w celu wykrywania usterek i nieprawidłowości w działaniu.
Oprogramowanie działa w oparciu o chmurę i może być dostępne w wersji mobilnej.
Oprogramowanie zbiera dane z inteligentnych czujników oraz urządzenia i zapisuje je w
chmurze Licencjodawcy. Oprogramowanie analizuje zebrane informacje i na bazie
zaawansowanych algorytmów na bieżąco monitoruje stan urządzenia Użytkownika i
zarządza cyklem życia urządzenia dbając o optymalną eksploatację.
Oprogramowanie odpowiedzialne jest za wspieranie użytkownika końcowego w
podejmowaniu decyzji, tworzeniu receptur oraz procesów, planowaniu oraz zarządzaniu
produkcją, przestojów urządzeń.
Oprogramowanie odpowiedzialne jest za monitorowanie stanu urządzeń.
Użytkownik otrzymuje liczbę kopii Oprogramowania oraz prawo do zainstalowania go
na stanowiskach komputerowych/ urządzeniach mobilnych dla użytkowników
uprawnionych do korzystania z Urządzeń, w liczbach określonych w odrębnej umowie.
Niniejsza Umowa EULA nie obejmuje świadczenia przez Licencjodawcę wsparcia
technologicznego ani technicznego. Wykonanie tego rodzaju usług może być objęte
odrębną umową.

§2
Udzielenie Licencji
1. Licencjodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej
licencji na pobieranie, instalowanie i używanie Oprogramowania ściśle zgodnie
z warunkami niniejszej umowy.
2. Licencjobiorca może wykonywać swoje prawa wyłącznie osobiście lub za
pośrednictwem swoich pracowników, którzy zapoznają się, zaakceptują i zobowiążą się
przestrzegać warunków niniejszej Umowy.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w § 1 ust. 2 oraz zgodnie ze sposobem użytkowania
wynikającym z dokumentacji dołączonej do egzemplarza Oprogramowania lub
dostępnej na stronie internetowej www.secowarwick.com.
4. Licencjodawca udziela licencji na instalowanie przez Użytkownika kopii
Oprogramowania wyłącznie na kompatybilnych urządzeniach będących prawnie pod
jego kontrolą oraz wyłącznie do użytku własnego.
5. Wszelkie prawa wyraźnie nieprzyznane Użytkownikowi na podstawie EULA uznaje się za
nieudzielone.
6. Licencja nie ogranicza terytorialnie dostępu do Oprogramowania dla Użytkownika.
7. Licencja nie obejmuje prawa do uzyskania i korzystania z kodu źródłowego
Oprogramowania.
8. Użytkownik nie ma prawa do:
a) sprzedawania, sublicencjonowania, rozpowszechniania, kopiowania, udostępniania
osobom trzecim, wprowadzania na rynek, ani wykorzystywania Oprogramowania lub
jego elementów do celów komercyjnych innych niż przewidziane w niniejszej
Umowie EULA, za pomocą każdego środka przekazu,
b) dostosowywania, modyfikowania, powielania, zmiany Oprogramowania lub
tworzenia na jego podstawie dzieł pochodnych,
c) usuwania, zmiany lub obchodzenia praw autorskich, znaków towarowych lub
informacji na temat pochodzenia Oprogramowania lub jego autorów,
d) dekompilacji lub inżynierii wstecznej Oprogramowania oraz uzyskania jego kodu
źródłowego.
Zakazy powyższe dotyczą zarówno bezpośrednio Użytkownika, jego poszczególnych
pracowników, jak i firm działających na zlecenie Użytkownika, a także podmiotów w
jakikolwiek sposób powiązanych z tymi podmiotami lub kontrolowanych przez nie lub
ich pracowników.
8. Użytkownik zobowiązany jest zwolnić od odpowiedzialności Licencjodawcę w przypadku
wystąpienia roszczeń osób trzecich, wynikających z wykorzystania Oprogramowania
przez Użytkownika niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy EULA.
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§3
Korzystanie z Oprogramowania na urządzeniach przenośnych
Użytkownik może korzystać z Oprogramowania na urządzeniach przenośnych, takich jak
smartfony, tablety.
Koszty połączeń są ponoszone wyłącznie przez Użytkownika.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakość Oprogramowania, czas reakcji lub
dostępność niektórych funkcji może zależeć od parametrów używanego urządzenia
przenośnego i sieci łączności. Seco/Warwick w żadnym przypadku nie odpowiada za
zmniejszenie komfortu Użytkownika.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Oprogramowania może być
niemożliwe na niektórych rodzajach urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem
niektórych operatorów i dostawców usług sieciowych.
Oprogramowanie funkcjonuje jako oprogramowanie w wersji chmurowej.
§4
Zasady używania Oprogramowania
Oprogramowanie może funkcjonować jako oprogramowanie
w wersji chmurowej. Seco/Warwick instaluje Oprogramowanie przy piecu, a
Oprogramowanie zbiera dane i przesyła je do chmury
Użytkownik ma możliwość zalogowania się do swojego konta, na którym, jeżeli ma
wykupioną subskrypcję, może przeglądać dane generowane ze swoich urządzeń, które

3.

4.

są wyposażone w moduł oprogramowanie Seco/Predictive odpowiedzialnego za
zbieranie danych.
Użytkownik nie może:
a) naruszać obowiązku zachowania poufności, praw własności intelektualnej lub dóbr
osobistych Licencjodawcy (w szczególności zabronione jest piractwo lub
rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania);
b) modyfikować, zakłócać lub utrudniać funkcjonowanie Oprogramowania, utrudniać
dostępność Oprogramowania innym użytkownikom;
c) przesyłać wirusów lub podobnych destrukcyjnych elementów lub uszkodzonych
danych, lub uczestniczyć w jakikolwiek sposób w atakach na serwery
Licencjodawcy lub jego partnerów.
Użytkownik jest zobowiązany udostępnić Oprogramowanie do kontroli Licencjodawcy
w celu zweryfikowania zgodności sposobu korzystania z Oprogramowania z niniejszą
umową EULA.

§5
Prawo własności
1. Wszelkie prawa i tytuły własności, w tym między innymi wszelkie prawa własności
intelektualnej w związku z Oprogramowaniem i wszystkimi jego częściami, łącznie z
wszelkimi kopiami a także aktualizacjami Oprogramowania na całym świecie należą do
Seco/Warwick S.A. oraz jej licencjodawców. Oprogramowanie jest chronione przez
krajowe i międzynarodowe przepisy, ustawy o prawie własności intelektualnej oraz
konwencje i inne przepisy.
2. Niniejsza Licencja nie przyznaje żadnego prawa ani tytułu własności do
Oprogramowania i nie może być rozumiana jako sprzedaż jakichkolwiek praw do
Oprogramowania. Użytkownicy nie posiadają żadnych praw do Oprogramowania innych
niż prawo do jego używania zgodnie z niniejszą Umową EULA.
3. Użytkownik nie może użyczać, oddawać w dzierżawę lub najem, zbywać, odstępować
Oprogramowania osobom trzecim. Zakazane jest również oddawanie Oprogramowania
do użytkowania osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek innym
tytułem, darmowym lub odpłatnym.
§6
Zgoda na monitorowanie i przetwarzanie danych technicznych
1. W czasie korzystania z Oprogramowania, może ono monitorować pracę pieców do
obróbki cieplnej Użytkownika w celu wykrywania usterek lub nieprawidłowości w
działaniu. W przypadku, gdy Oprogramowanie wykryje usterkę lub nieprawidłowość,
informacja o tym może zostać przekazana do Seco/Warwick wraz ze szczegółami usterki
lub nieprawidłowości oraz godzinie i dacie jej wykrycia, za dodatkowym
powiadomieniem Użytkownika lub bez niego. Ponadto dane dotyczące konta
Użytkownika oraz adresu IP mogą być przekazywane do Seco/Warwick w celu
ulepszania oprogramowania i prowadzenia statystyk.
2. Użytkownik korzystając z Oprogramowania wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie danych technicznych i ich wykorzystywanie przez Seco/Warwick, które
to dane są przechowywane i przetwarzane w celu opisanym w § 1 ust. 2., ułatwienia
wprowadzania aktualizacji Oprogramowania, doskonalenia Oprogramowania,
świadczenia
wsparcia
i
usług
dla
Użytkownika
w związku z Oprogramowaniem objętym niniejszą licencją.
§7
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Ochrona danych
W celu zapewnienia Użytkownikowi najlepszej jakości Oprogramowania i świadczonych
usług Seco/Warwick może gromadzić i przechowywać informacje o Użytkowniku
związane z korzystaniem z Oprogramowania. Podanie danych osobowych, m. in. takich
jak imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, dane kontaktowe i dane
pracodawcy, jest dobrowolne i ma na celu prawidłowe i efektywne wykonywanie
obowiązków umownych. Niektóre dane są zapisywane, przechowywane, analizowane i
wykorzystywane do tworzenia statystyk. Seco/Warwick przykłada dużą wagę do
prywatności Użytkownika i zobowiązuje się nie ujawniać jego danych osobowych
osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyraźnie na to zezwala lub gdy
zaistnieją szczególne okoliczności.
Wszelkie wykorzystanie danych Użytkownika przez Licencjodawcę zgodne będzie z
polityką
prywatności
Seco/Warwick,
dostępną
na
stronie
www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

§8
Aktualizacje Oprogramowania
1. Licencjodawca może poprawiać, aktualizować i modyfikować Oprogramowanie z
dowolnych przyczyn lub bez określonych przyczyn, w dowolnym czasie według
własnego uznania, w szczególności z powodów technicznych, takich jak aktualizacje,
działania konserwacyjne, kasowanie w celu ulepszania lub optymalizacji
Oprogramowania.
2. Użytkownik akceptuje fakt, że Oprogramowanie może automatycznie instalować lub
pobierać modyfikacje lub zaprzestać działania w przypadku braku pobrania i instalacji
modyfikacji, aktualizacji lub poprawki Oprogramowania.
3. Użytkownik rozumie i akceptuje, że Licencjodawca może zaprzestać wspierania
poprzednich wersji Oprogramowania po udostępnieniu aktualnej wersji.
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§9
Odpowiedzialność Licencjodawcy
Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie jest wolne od wad prawnych,
w szczególności, że nie będzie naruszać autorskich praw majątkowych i osobistych osób
trzecich, oraz że nie będzie naruszać w jakikolwiek inny sposób własności intelektualnej
osób trzecich.
Licencjodawca odpowiada wyłącznie za wady prawne Oprogramowania albo naruszenia
praw autorskich osób trzecich.
W najszerszym stopniu dozwolonym przez prawo, wyłączona jest jakakolwiek
odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi za wady inne niż określone w ust. 2.
Wyłączona jest też gwarancja wyraźna lub dorozumiana, odnosząca się do zgodności,
dokładności, aktualności, kompletności, wiarygodności i bezpieczeństwa, czy też
przydatności produktu do określonego celu lub zadowolenia Użytkownika.
Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie wolne od przerw lub
błędów, że błędy będą poprawione, a produkt będzie wolny od wirusów lub innych
szkodliwych elementów. Użytkownik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za wybór
Oprogramowania do konkretnych celów oraz za instalację, użytkowanie i rezultaty,
otrzymane za pośrednictwem Oprogramowania.
W odniesieniu do Oprogramowania zostaje wyłączona także odpowiedzialność
z tytułu rękojmi w zakresie niezakłóconego używania, niezakłóconego posiadania i
zgodności z opisem.
W najszerszych granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące prawo
Seco/Warwick nie odpowiada za utracone korzyści (w tym utracony zysk) i szkody

pośrednie, wynikowe lub następcze, a odpowiedzialność Seco/Warwick z tytułu
niniejszej Umowy, niezależnie od podstawy tej odpowiedzialności, jest ograniczona
wyłącznie do wysokości ceny zakupu Oprogramowania lub wysokości opłat licencyjnych
w okresie 12 miesięcy, określonej/określonych w odrębnej umowie sprzedaży, a
powyżej tej kwoty Licencjodawca jest wolny od odpowiedzialności. Wszelkie szkody
wynikające z wypadków ubezpieczeniowych będą zaspokajane wyłącznie z polisy
ubezpieczeniowej Seco/Warwick. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód
spowodowanych z winy umyślnej Seco/Warwick.
§ 10
Wejście w życie Umowy
Niniejsza umowa EULA obowiązuje od daty zakupu, pobrania lub użycia Oprogramowania
przez Użytkownika (w zależności co nastąpiło wcześniej) i zawarta jest na czas nieokreślony
do dnia rozwiązania Umowy EULA zgodnie z przewidzianymi warunkami.
§ 11
Rozwiązanie umowy
1. Licencjodawca oraz Użytkownik mogą rozwiązać niniejszą umowę EULA
w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.
2. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Seco/Warwick może rozwiązać
niniejszą Umowę EULA, jeśli Użytkownik nie przestrzega jej postanowień.
3. Po rozwiązaniu umowy EULA Seco/Warwick będzie uprawnione do zdalnego
odinstalowania Oprogramowania. Na żądanie Seco/Warwick Użytkownik jest
zobowiązany do odinstalowania Oprogramowania, zniszczenia wszystkich kopii
Oprogramowania, będących w jego posiadaniu i do usunięcia z pamięci wszystkich
swoich urządzeń, w terminie 3 dni od rozwiązania Umowy EULA. Na wniosek
Seco/Warwick, Użytkownik przedstawi Seco/Warwick pisemne oświadczenie na
potwierdzenie wykonania powyższego obowiązku.
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§ 12
Zmiana umowy
Seco/Warwick zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do zmiany niniejszej
umowy EULA. Zmiany takie są skuteczne po wcześniejszym powiadomieniu
Użytkownika.
Użytkownik może zapoznać się z aktualną wersją umowy EULA dostępną pod linkiem
„EULA” umieszczonym w Produkcie lub na stronie www.secowarwick.com.
Jeżeli Użytkownik nie akceptuje przyszłych zmian w niniejszej Umowie EULA lub w
wyniku takich zmian nie będzie w stanie przestrzegać Umowy, może rozwiązać umowę i
powinien niezwłocznie odinstalować Oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie jego
kopie.
Dalsze korzystanie z Oprogramowania po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do
niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik w pełni i nieodwołalnie akceptuje wszelkie
wprowadzone zmiany do Umowy EULA.
§ 13
Obowiązek zachowania poufności
Użytkownik zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji poufnych
otrzymywanych od Licencjodawcy w ścisłej poufności, do ich nierozpowszechniania i nie
przekazywania osobom lub podmiotom trzecim, a także do ograniczenia ujawniania
informacji poufnych do takich pracowników Użytkownika, jacy powinni mieć dostęp do
tych informacji, które są niezbędne w celu realizacji produkcji Urządzeń. Użytkownik

2.

3.

4.
5.

6.

zobowiązuje się też do wymagania od swoich pracowników zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji poufnych im ujawnionych. Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje
się do tego, że każda osoba, której zostaną ujawnione informacje poufne będzie
przestrzegać warunków poufności.
W szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać (kopiować, rozprowadzać,
rozpowszechniać, itp.), pod żadnym warunkiem informacji poufnych o
Oprogramowaniu, w tym rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, produktów, usług,
metod, procesów lub projektów Licencjodawcy.
Przez informacje poufne rozumie się bez ograniczeń: tajemnice handlowe, know-how,
procesy, koncepcje, idee, dane i informacje odnoszące się do wszelkich badań,
technologii, produktów, próbek, materiałów, specyfikacji, usług, metod, procesów,
projektów, kosztorysów, cen, danych, rysunków, szkiców, wzorów, schematów,
raportów, analiz, zestawień, wyników testów, studiów, prognoz, doświadczeń,
przewidywań, zapisów, oprogramowania, wynalazków, wniosków patentowych
Licencjodawcy; informacje o pracownikach Licencjodawcy, jego klientach, dostawcach,
finansach, planach biznesowych, kontraktach, stosunkach umownych i wszelkie inne
informacje związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Licencjodawcę,
niezależnie od tego, czy były oznaczone wprost jako informacje niejawne i bez względu
na formę nośnika tych informacji.
Jakiekolwiek udostępnienie Oprogramowania lub innych informacji poufnych może
nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Licencjodawcy.
Niniejsze postanowienie nie nakłada obowiązku w odniesieniu do informacji poufnych,
które:
(a) były w posiadaniu Użytkownika przed ich otrzymaniem od Licencjodawcy,
(b) zostały lub stają się publicznie dostępne w inny sposób niż przez ujawnienie przez
Użytkownika lub przez jakąkolwiek osobę, o której Użytkownik wiedział, że jest
związana zobowiązaniem zachowania poufności, a Użytkownik udowodni te
okoliczności za pośrednictwem dokumentów.
Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez czas, w którym informacje poufne
będą miała charakter poufny, nie zostaną upublicznione i będą miały wartość
gospodarczą, a zatem przez czas nieokreślony i nie wygasa, niezależnie od rozwiązania
albo wygaśnięcia niniejszej Umowy EULA lub innych umów zawartych pomiędzy
Stronami.

§ 14
Postanowienia dodatkowe
1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wycofania Oprogramowania z oferty i/lub
zaprzestania obsługi Oprogramowania w dowolnym momencie.
2. W stosownych przypadkach pewne elementy Oprogramowania mogą wykorzystywać
funkcje należące do osób trzecich. Niektóre z tych funkcji zarządzane są przez
dostawców będących osobami trzecimi i mogą być objęte dodatkowymi warunkami
i/lub kosztami. Użytkownik powinien zastosować się do takich dodatkowych warunków.
Prosimy uważnie zapoznać się z odpowiednimi dodatkowymi warunkami oraz kosztami.
3. Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać, jeżeli Użytkownik
korzysta z niego w obszarze geograficznym, w którym zablokowany jest serwis, na
którym Licencjodawca hostuje aplikację.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Nagłówki postanowień zostały dodane wyłącznie dla poprawy przejrzystości
i wygody i nie powinny być brane pod uwagę przy interpretacji niniejszej umowy.

2. Jeśli wobec orzeczenia sądu lub zgodnie z przepisem prawa którekolwiek z postanowień
niniejszej umowy EULA okaże się nieważne lub niewykonalne, postanowienie to, lub
jego część, w odpowiednim zakresie będzie interpretowane jako usunięte, a pozostałe
postanowienia niniejszej umowy pozostaną bez zmian.
3. Niewykonywanie lub niedochodzenie przez Licencjodawcę jakiegokolwiek prawa lub
środka naprawczego przewidzianego w niniejszej umowie EULA lub dozwolonego
przepisami, nie może być uznany za odstąpienie przez Licencjodawcę od tego prawa lub
przepisu.
4. Licencjodawcy nie wiążą jakiekolwiek postanowienia, jeżeli nie zostaną wyraźnie
zaakceptowane przez niego na piśmie.
5. Do wszystkich spraw nieunormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy zostaną poddane
jurysdykcji sądów polskich.

