
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE HANSAWORLD

WAŻNE – PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE
KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONE. 

Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie (“Umowa licencyjna”) jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Panem/Panią jako
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółką lub organizacją (“Licencjobiorca”) a dystrybutorem HansaWorld udzielającym
licencji na Oprogramowanie (w dalszej treści zwanym “HW”) w odniesieniu do oprogramowania firmy HansaWorld podlegającym
licencjonowaniu na mocy niniejszej Umowy (“Oprogramowanie”).

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, TAK POPRZEZ KLIKNIĘCIE I ZAZNACZENIE POLA POTWIERDZAJĄCEGO PAŃSTWA
AKCEPTACJĘ, JAK I WYRAŻENIE ZGODY W INNEJ PODOBNEJ FORMIE W OPROGRAMOWANIU LUB NA NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ, KTÓRA ODWOŁUJE SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY, LUB TEŻ POPRZEZ POBRANIE LUB ROZPOCZĘCIE
KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, LUB POWIĄZANYCH Z NIM USŁUG ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA WARUNKI NINIEJSZEJ
UMOWY. JEŚLI ZAWIERAJĄ PAŃSTWO TĘ UMOWĘ W IMIENIU SPÓŁKI LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO, OŚWIADCZAJĄ
PAŃSTWO TYM SAMYM, IŻ SĄ PAŃSTWO UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA TAKIEJ JEDNOSTKI I JEJ PODMIOTÓW
POWIĄZANYCH, I ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY, ZGODNIE Z WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY. W TAKIM
PRZYPADKU, UŻYWANE W UMOWIE TERMINY "PAŃSTWO" LUB "PAŃSTWA" I POCHODNE ODNOSIĆ SIĘ BĘDĄ DO TEJŻE
JEDNOSTKI I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH. JEŚLI NIE MAJĄ PAŃSTWO ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ, JEŚLI NIE ROZUMIEJĄ
PAŃSTWO POWYŻSZEGO USTĘPU, LUB JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA ZAWARTE W UMOWIE WARUNKI, NIE MOGĄ
PAŃSTWO WYRAZIĆ ZGODY I ZAWRZEĆ NINIEJSZEJ UMOWY I KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA NA JEJ PODSTAWIE. 

OPROGRAMOWANIE PODLEGAJĄCE LICENCJONOWANIU NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY JEST BEZPŁATNE, DOSTĘPNE W
POSTACI W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJE, Z WSZELKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI I MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE
WYKORZYSTYWANE W CELACH DEMONSTRACYJNYCH I TESTOWYCH I POD WARUNKIEM, ŻE DEMONSTRACYJNA BAZA DANYCH
NIE ZAWERA RZECZYWISTYCH DANYCH LICENCJOBIORCY LUB DEMONSTRACJA NIE JEST CZĘŚCIĄ PROCESU INSTALACJI
CHYBA, ŻE UMOWA SUBSKRYPCJI USŁUG HANSAWORLD UMOŻLIWIAJĄCA WYKORZYSTANIE RZECZYWISTYCH DANYCH I
DAJĄCA DOSTĘP DO USŁUG HANSAWORLD DLA KTÓRYCH OPROGRAMOWANIE JEST WYKORZYSTYWANE JAKO NARZĘDZIE
UMOŻLIWIAJĄCE TAKI DOSTĘP I TAKIE KORZYSTANIE ZOSTANIE UPRZEDNIO ZAWARTA POMIĘDZY HW I LICENCJOBIORCĄ.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, należy zasięgnąć profesjonalnej porady
prawnej przed wyrażeniem zgody na warunki Umowy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na klauzule ograniczające oraz wyłączające odpowiedzialność zawarte w Umowie Licencyjnej.
Oprogramowanie objęte jest licencją na korzystania na określonych polach eksploatacji, a nie sprzedawane.

1. Wejście w życie
1.1 Niniejsza Umowa Licencyjna wchodzi w życie w chwili kiedy akceptują Państwo powyższe warunki umowy lub Oprogramowanie

zostanie zainstalowane, uruchomione, skopiowane czy też wykorzystane po raz pierwszy, w zależności od tego co ma miejsce
wcześniej.

2. Definicje
2.1 Kod Aplikacji

Oznacza kod do aplikacji tzn. określonych funkcji, formularzy, tabel oraz raportów tworzących część Oprogramowania.
2.2 Baza danych

Oznacza jednostki elektroniczne, w których przechowywane są dane Oprogramowania.
2.3 Dokumentacja

Oznacza wszelkie pomoce oraz specyfikacje, w formie elektronicznej lub pisemnej, opracowane przez HW w odniesieniu do
Oprogramowania, do których Licencjobiorca uzyskał prawo czasowego użytkowania, jak również wszelkie opisy opracowane przez HW
w odniesieniu do Oprogramowania.

2.4 Sprzęt komputerowy
Sprzęt komputerowy stosowany przez Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania.

2.5 Grupa HW 
Oznacza prawne jednostki organizacyjne należące do grupy spółek HW.

2.6 Umowa licencyjna
Oznacza niniejszą Umowę Licencyjną na Oprogramowanie.

2.7 Nakładki
Oznacza wszelkiego rodzaju poprawki oraz dodatki do Oprogramowania opracowane oraz rozprowadzane przez HW (np. nakładki
HAL). Nakładki nie stanowią części oprogramowania opracowanego przez Licencjobiorcę lub przez strony trzecie.
Umowa Licencyjna obejmuje wersję standardową Oprogramowania. Umowa Licencyjna nie obejmuje żadnego innego
oprogramowania, włączając w to nakładki, opracowanego specjalnie dla Licencjobiorcy, niezależnie od tego, czy takie oprogramowanie
zwiększa wymagalną funkcjonalność lub też poprawia błędy w standardowym Oprogramowaniu.

2.8 Oprogramowanie
Oznacza te części elektronicznej, niezmienionej wersji standardowej komputerowego oprogramowania HW łącznie z Aktualizacjami
oraz Nakładkami oraz elementy zewnętrzne i certyfikowane rozwiązania które zostały zintegrowane i dostarczone przez HW jako część
oprogramowania komputerowego HW, które Licencjobiorca uzyskał i za które, w danym okresie, uiścił opłaty za prawo do czasowego
korzystania, jak również wszelką związaną z tym Dokumentację.

2.9 Terytorium
Oznacza terytorium kraju, w którym znajduje się siedziba dystrybutora HW udzielającego licencji na Oprogramowanie.

2.10 Aktualizacje 
Oznacza nowe wersje Oprogramowania, jakie zostaną udostępnione przez HW. 

2.11 Korzystanie z Oprogramowania
Oznacza wszelkie sposoby działania i/lub wchodzenia w interakcję z Systemem, takie jak, ale nie ograniczające się do, pobierania,
instalowania, otwierania, przeglądanie, testowania, kopiowania, wprowadzania danych demonstracyjnych.
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2.12 Zastosowanie Zdefiniowanych Pojęć
2.12.1 Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie odniesienia do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą, wszelkie odniesienia

do liczby mnogiej obejmują liczbę pojedynczą, a wszelkie odniesienia do jednego rodzaju obejmują wszystkie rodzaje.
2.12.2 W Umowie Licencyjnej, odniesienie do innego postanowienia stanowi odniesienie do postanowienia zawartego w niniejszej

Umowie Licencyjnej.
2.12.3 Nagłówki w Umowie Licencyjnej zastosowane zostały jedynie dla komfortu i nie ograniczają ani też w żaden sposób nie

wpływają na jej konstrukcję czy też interpretację.

3. Zakres Licencji
3.1 Udzielenie Licencji

3.1.1 Niniejszym HW udziela Licencjobiorcy darmowej, ciągłej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej oraz niewyłącznej licencji na prawo
do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej. Prawo do korzystania z Oprogramowania jest
przyznane wyłącznie do celów demonstracyjnych i testowych pod warunkiem, że demonstracyjna baza danych nie zawiera
rzeczywistych danych Licencjobiorcy lub demonstracja nie jest częścią procesu instalacji. Jeśli Licencjobiorca życzy sobie
wykorzystywać Oprogramowanie w celu przetwarzania rzeczywistych danych Licencjobiorcy lub osoby trzeciej i/lub korzystać z
usług HansaWorld dla których oprogramowanie jest wykorzystywane jako narzędzie umożliwiające dostęp i korzystanie z
takich Usług, odpowiednio Umowa Subskrypcji Usług HansaWorld musi zostać zawarta pomiędzy Licencjobiorcą i HW przed
rozpoczęciem przetwarzania jakichkolwiek rzeczywistych danych przez Licencjobiorcę.

3.1.2 HW zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Licencjobiorcy w Umowie Licencyjnej.
3.2 Funkcje

3.2.1 Oprogramowanie jest standardowym oprogramowaniem licencjonowanym w stanie w jakim się aktualnie znajduje bez
jakichkolwiek gwarancji i Licencjobiorca przyjmuje je z ”wszystkimi wadami” niezależnie od tego czy się od razu ujawniły.

3.2.2 Licencjobiorca nie jest uprawniony do dostosowania lub też modyfikowania w inny sposób Kodu Aplikacji Oprogramowania
chyba, że odmiennie ustalono z HW.

3.2.3 HW jest uprawnione do cofnięcia prawa do korzystania z pewnej(ych) wersji Oprogramowania, wedle własnego uznania. W
takiej sytuacji HW nie będzie zobowiązane do udzielania Licencjobiorcy jakichkolwiek szczegółowych wyjaśnień czy też
zachowania okresu wypowiedzenia. 

3.2.4 W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, HW może, wedle własnego uznania, dokonywać aktualizacji lub modyfikacji
Oprogramowania poprzez dodawanie do niego funkcji, usuwanie funkcji, poprawianie błędów w Oprogramowaniu, itd.

3.3 Ograniczone Obszary Korzystania
3.3.1 Oprogramowanie nie jest przeznaczone do wykorzystania przy obsłudze urządzeń nuklearnych, pilotowaniu samolotów, w

systemach komunikacji, systemach kontroli ruchu powietrznego, urządzeniach podtrzymujących życie czy też innego sprzętu,
w którym wystąpienie błędu w Oprogramowaniu mogłoby prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała czy też poważnej szkody
fizycznej lub w środowisku naturalnym.

3.3.2 Oprogramowanie nie jest przeznaczone do wykorzystania w celu obsługi lub dla przekazywania jakichkolwiek typów
komunikatów o nagłych wypadkach do jakiegokolwiek szpitala, organów ścigania, oddziału opieki lekarskiej, pogotowia
ratunkowego lub też innego rodzaju usług doraźnej nagłych wypadkach. Licencjobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za
poczynienie wszelkich niezbędnych dodatkowych uzgodnień mających na celu dostęp do usług w nagłych wypadkach (np.
między innymi usługa telefonii przewodowej czy bezprzewodowej czy też inne uzgodnienia, które umożliwiałyby dostęp do
takich usług).

3.3.3 Przy zachowaniu wszelkich właściwych przepisów prawa miejscowego lub krajowego, Oprogramowanie nie jest przeznaczone
do zapewnienia usług doraźnej nagłych wypadkach i nie zastępuje telefonu czy też innych metod komunikacji.

4.  Prawa własności intelektualnej
4.1 HW oraz jej licencjodawcom przysługują pełne prawa autorskie, tytuł oraz wszelkie inne prawa do Oprogramowania. Oprogramowanie

jest chronione przepisami o ochronie praw autorskich oraz traktatami międzynarodowymi. Każde naruszenie praw autorskich HW lub
jej licencjodawców, będzie traktowane jako poważne naruszenie Umowy Licencyjnej i upoważnia HW do wypowiedzenia Umowy
Licencyjnej na podstawie postanowienia 10.2 niniejszej Umowy oraz do wykorzystania wszystkich przysługujących mu w danej sytuacji
środków prawnych.

4.2 Licencjobiorca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia pracownikom oraz osobom trzecim naruszenia
praw własności intelektualnej HW lub też Umowy Licencyjnej.

4.3 Licencjobiorca nie dopuści się złamania czy też zmiany Kluczy rejestracyjnych. Licencjobiorca nie wprowadzi również zmian ani też nie
usunie żadnych znaków lub informacji dotyczących praw autorskich i znaków towarowych lub innych praw oraz odniesień do nich
zawartych w Oprogramowaniu lub też na nośniku, na którym Oprogramowanie zostanie dostarczone.

4.4 Licencjobiorca nie odtworzy kodów źródłowych, nie rozmontuje, czy też zdekompiluje Oprogramowania, z wyłączeniem sytuacji i tylko
w takim zakresie, gdy działania takie będą dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa i przy poszanowaniu tych przepisów
pod każdym względem.

4.5 Licencjobiorca może uzyskać prawo dostępu do części lub do całości Kodu Aplikacji. W żadnym stopniu nie oznacza to jednak
przekazania praw autorskich. Licencjobiorca może wykorzystywać ten Kod wyłącznie dla celów wprowadzania zmian oraz uzupełnień
we własnym Systemie i może być on wykorzystywany wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową Licencyjną. Wszelkie majątkowe prawa
autorskie do tych zmian oraz uzupełnień należą do HW.

5.  Wykorzystanie dla celów niezgodnych z prawem
Licencjobiorca jest zobowiązany zapewnić, aby Oprogramowanie nie było wykorzystywane w sposób, który mógłby naruszyć przepisy
obowiązujące na danym Terytorium. Licencjobiorca zwolni HW od wszelkich roszczeń lub strat wynikających z takiego wykorzystania
Oprogramowania, jak również wynikających z każdej formy wykorzystania Oprogramowania pozostającej w sprzeczności z
postanowieniami Umowy Licencyjnej.

6.  Ograniczenie odpowiedzialności
6.1 W żadnym przypadku i bez względu na okoliczności, HW nie będzie odpowiedzialna za jakkolwiek utratę spodziewanych zysków,

utratę danych, uszkodzenia rekordów czy też danych jak również za jakąkolwiek pośrednią, wyjątkową, przypadkową oraz dalszą
szkodę lub stratę (zbiorowo “straty”), (które, dla celów Umowy Licencyjnej będą obejmowały, ale nie ograniczały się do utraty dobrego
imienia firmy czy też strat będących następstwem zakłócenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub też kosztów wymiany
systemu) wynikającą z lub związaną z Umową Licencyjną lub też z korzystaniem z lub funkcjonowaniem Oprogramowania,
świadczenia usług związanych z Oprogramowaniem także wówczas, gdy HW została uprzedzona o możliwości wystąpienia takich strat
i bez względu na to czy podstawę roszczenia stanowi umowa czy też czyn niedozwolony. W związku z powyższym, Licencjobiorca nie
może występować z roszczeniami, ani też domagać się od HW odszkodowania za jakiekolwiek powyżej wymienione straty, a HW nie
wypłaci Licencjobiorcy żadnego odszkodowania.

6.2 HW nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek potwierdzeń, zapewnień czy też obietnic jak również
oświadczeń złożonych przez osoby trzecie, Partnerów HW, odsprzedawców HW oraz zewnętrznych konsultantów a dotyczących
Oprogramowania czy też związanych z nim usług.

________________________________________________                   _______________________________________________________

POL_New_Free_EULA_19/02/15 2/8



6.3 W maksymalnym stopniu dopuszczalnym przez właściwe prawo, HW zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za produkt będący
skutkiem jakiejkolwiek straty czy też szkody majątkowej w odniesieniu do przedmiotu, który ze względu na swój charakter jest
normalnie przeznaczony do użytku handlowego.

6.4 HW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek poprawki lub inne modyfikacje Oprogramowania jak również za usługi oraz
pomoc techniczną w Oprogramowaniu wykonywane przez samego Licencjobiorcę, osoby trzecie lub Partnerów HW. Ponadto, HW nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za usterki będące skutkiem działania czynników zewnętrznych, łącznie z innymi programami, lub na
skutek połączenia czy tez wzajemnego oddziaływania na siebie Oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i innego
oprogramowania Licencjobiorcy.

7.  Wyłączenie Odpowiedzialności
7.1 Oprogramowanie jest licencjonowane w takiej formie, w jakiej się znajduje i w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe prawo

zakresie, HW nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji oraz nie akceptuje żadnych innych warunków odnoszących się do
Oprogramowania. Odpowiednio, Licencjobiorcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do HW, w sytuacji, gdy oprogramowanie
będzie zawierać błędy oraz wady, a HW nie usunie tych błędów oraz wad lub gdy korzystanie z oraz funkcjonowanie Oprogramowania
nie będzie wolne od zakłóceń lub błędów.

7.2. W każdym przypadku ograniczenia odpowiedzialności wynikającego z Umowy Licencyjnej, ograniczenie takie będzie miało moc
obowiązującą w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W niektórych systemach powszechnie obowiązujące przepisy
prawa ustawowego nie dopuszczają takiego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, co może skutkować tym, iż ograniczenia
określone w Umowie Licencyjnej nie będą miały odniesienia do Licencjobiorcy, w całości lub w części. W takim przypadku łączne
zobowiązanie HW nie może przekroczyć kwoty 100 USD (sto dolarów amerykańskich).

7.3 Postanowienia Umowy Licencyjnej znajdują zastosowanie w miejscu wszystkich warunków i obowiązków prawnych wynikających z
ustawy, zwyczaju lub innych źródeł prawa, które mogą być wyłączone wolą stron w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez
właściwe prawo.

8.  Siła Wyższa
8.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez drugą stronę jako bezpośredni lub pośredni

skutek opóźnienia w wykonaniu, niewłaściwego wykonania lub niewykonania obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej a
wynikłych z wystąpienia z siły wyższej. Siły wyższa obejmuje wojnę oraz mobilizację, katastrofy naturalne, strajki, lokauty, pożary,
szkody w zakładzie produkcyjnym, przepisy importowe i eksportowe oraz inne nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrolą
dotkniętej nimi strony.

9.  Przeniesienie
9.1 Licencjobiorca nie jest uprawniony do sprzedaży/dzierżawy/pożyczenia ani też w żaden inny sposób przekazania lub scedowania

prawa do korzystania z Oprogramowania lub jakiegokolwiek innego prawa lub obowiązku wynikającego z Umowy Licencyjnej na
jakąkolwiek osobę trzecią, bez uzyskania na to uprzedniej pisemnej zgody HW. W przypadku otrzymania takiej zgody, przekazanie
przeprowadzone zostanie zgodnie z ogólnymi i właściwymi dla Licencjobiorcy zaleceniami dotyczącymi takiego przekazania
określonymi przez HW. 

9.2 HW przysługuje prawo do przeniesienia swoich praw oraz obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej, w całości lub w części, na
inną jednostkę w obrębie grupy spółek HW lub na osobę trzecią, a Licencjobiorca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na takie
przeniesienie.

10. Warunki rozwiązania
10.1 Licencjobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Licencyjnej poprzez pisemne zawiadomienie HW nie później niż z jedno (1)

miesięcznym wyprzedzeniem rozpoczynającym się z końcem miesiąca.
10.2 W przypadku poważnego naruszenia Umowy Licencyjnej przez Licencjobiorcę, HW przysługuje prawo do rozwiązania Umowy

Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Licencjobiorcy. W takiej sytuacji HW upoważnione będzie do
żądania odszkodowania zgodnie z postanowieniami właściwego prawa i w tym celu wykorzysta wszystkie przysługujące mu środki
prawne.

10.3 Zarówno HW jak i Licencjobiorca mogą wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzenia
przekazanym drugiej stronie w sytuacji, gdy strona ta zaprzestanie prowadzenia swojej normalnej działalności gospodarczej lub też
kiedy wystąpi z wnioskiem o wszczęcie lub stanie się przedmiotem jakiegokolwiek rodzaju postępowania dotyczącego
niewypłacalności.

10.4 Umowa Licencyjna nie ogranicza uprawnień HW do jej wypowiedzenia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
znajdujących zastosowanie w stosunku do tej Umowy.

10.5 Z chwilą rozwiązania Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca winien natychmiast zaprzestać korzystania z Oprogramowania oraz
skasować, usunąć i zniszczyć Oprogramowanie wraz z wszelkimi jego kopiami.

11. Moc prawna i samodzielność postanowień Umowy Licencyjnej
11.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy Licencyjnej okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie

takie będzie przez Strony wykonywane w najszerszym zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo tak, aby uwzględnić
pierwotne intencje stron. Postanowienie takie nie będzie miało wpływu na moc wiążącą oraz ważność pozostałych postanowień.

12. Klauzula obowiązywania po rozwiązaniu
Wszystkie postanowienia Umowy Licencyjnej, które ze swej istoty, wykraczają skutkiem poza dzień, kiedy zakończy się obowiązywanie
Umowy Licencyjnej, pozostają w mocy i wiążą strony.

13. Zrzeczenie się praw
13.1 W sytuacji, gdy którakolwiek ze stron nie wykonuje lub opóźnia wykonanie uprawnień lub środków prawnych wynikających z Umowy

Licencyjnej lub przepisów właściwego prawa, takie zaniechanie lub opóźnienie wykonania nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się
tego uprawnienia lub środka prawnego przez tą stronę. Fakt, że strona nie stosuje uprawnienia lub środka prawnego określonego
Umową Licencyjną lub prawem, nie pozbawia tej strony możliwości ponownego lub późniejszego stosowania tego uprawnienia lub
środka prawnego lub też zastosowania innego uprawnienia lub środka prawnego.

14.  Prawo właściwe i jurysdykcja
14.1 Wszelkie spory wynikające ze stosowania Umowy Licencyjnej lub w inny sposób z nią związane, podlegają prawodawstwu Terytorium i

będą, z zastrzeżeniem postanowień 14.2. rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby dystrybutora HW. Strony niniejszym
wyraźnie zgadzają się na właściwość sądu oraz miejsce rozprawy wspomnianego sądu i niniejszym zrzekają się również prawa do
wnoszenia przeciwko temu jakichkolwiek zarzutów.

14.2 Postanowienia 14.1 nie pozbawia HW możliwości starania się lub uzyskania nakazu sądowego o zaprzestaniu działalności szkodliwej
lub innego nadzwyczajnego środka prawnego w innych sądach. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, HW może
jednocześnie wystąpić z roszczeniem o wydanie sądowego nakazu o zaprzestania działalności szkodliwej w dowolnej liczbie krajów.

14.3 Do Umowy Licencyjnej nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów.
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15.  Zgoda na wykorzystanie danych
15.1 Przez podpisanie Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca niniejszym wyraźnie wyraża zgodę na to, by wszelkie informacje dotyczące

Licencjobiorcy otrzymane od HW na podstawie stosunków umownych wynikających z Umową Licencyjną, np. dotyczące
Oprogramowania, łącznie z numerem rejestrowym spółki, kodów Nace, nazwiska Licencjobiorcy, jego adres, numer telefonu, faksu,
adres poczty elektronicznej, URL, nazwisko osoby kontaktowej oraz nazwę dostawcy Licencjobiorcy, mogą być wykorzystywane
wewnętrznie w obrębie Grupy HW wyłącznie dla celów wewnętrznego zarządzania licencją na Oprogramowanie.

15.2 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości to, iż Umowa Licencyjna określa bieżące stosunki prawne, przy czym HW przysługuje prawo
oraz obowiązek informowania Licencjobiorcy o możliwościach dotyczących Oprogramowania oraz związanych z nim usług, które mogą
być interesujące lub ważne dla Licencjobiorcy. Licencjodawca może przekazywać te informacje Licencjobiorcy przy wykorzystaniu
komunikaty typu „pop-up” w Oprogramowaniu, reklamy na własnej stronie internetowej jak również przesyłać je za pomocą faksu,
poczty elektronicznej lub przekazywać za pośrednictwem telefonu. Jeżeli Licencjobiorca nie wyraża zgody na przekazywanie takich
informacji w niektórych lub wszystkich mediach, winien o tym odrębnie zawiadomić HW.

15.3 Licencjobiorca wyraża zgodę na to, by HW zbierał oraz opracowywał informacje techniczne i z nimi powiązane, wraz z, ale nie
ograniczając się do informacji technicznych na temat komputera Licencjobiorcy, jego systemu oraz aplikacji oprogramowania i
urządzeń peryferyjnych. Informacje te są zbierane okresowo, aby ułatwić świadczenie na rzecz Licencjobiorcy usług związanych z
aktualizacją oprogramowania, pomocą technicznym oraz innych usług związanych z oprogramowaniem HW, jak również umożliwić
kontrolowanie zgodności postępowania Licencjobiorcy z warunkami Umowy Licencyjnej. HW może wykorzystywać powyższe
informacje tak długo jak będzie je posiadać w formie, która nie umożliwi identyfikacji personalnej Licencjobiorcy, w celu ulepszenia
produktów oprogramowania lub usług HW oraz dostarczania Licencjobiorcy nowych technologii.

16.  Poufność
16.1 Każda ze stron będzie traktować jako poufne wszelkie informacje, jakie znajdą się w jej posiadaniu na skutek lub w związku z realizacją

Umowy Licencyjnej, niezależnie od tego czy informacja taka odnosi się do działalności, sprzedaży, marketingu lub też działalności
technicznej drugiej strony lub klientów drugiej strony czy też innych informacji, z wyłączeniem tych informacji, które są powszechnie
znane lub znalazły się już w posiadaniu drugiej strony w sposób inny niż na skutek naruszenia niniejszego postanowienia lub stanowią
publiczną wiadomość.

16.2 Żadna ze stron bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, nie dopuści się świadomego wyjawienia tych informacji poufnych osobie
trzeciej, chyba, że będzie to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też wynikać będzie z wykonywania praw i
obowiązków strony wynikających z Umowy Licencyjnej.

16.3 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż HW jest przedsiębiorstwem nieustannie rozwijającym się oraz że swobodny przepływ
pomysłów związanych z opracowywaniem nowych produktów stanowi fundamentalną podstawę działalności HW. Z tego powodu,
strony akceptują fakt, iż wszelkie pomysły i idee powstałe lub przekazane w trakcie wypełniania praw i obowiązków stron wynikających
z Umowy Licencyjnej, a które przyczyniają się do powstawania nowych pomysłów w dziedzinie rozwoju oprogramowania, nie będą
traktowane jako informacje poufne.

16.4 Obowiązywanie powyższych postanowień pozostaje w mocy także po rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencyjnej

17.  Powiadomienia
17.1 Jakiekolwiek oświadczenia o charakterze prawnym składane w związku z Umową Licencyjną, w tym między innymi oświadczenie o

wypowiedzeniu, winny być przesyłane listem poleconym na adres siedziby drugiej strony.
17.2 Jakiekolwiek zawiadomienia o charakterze informacyjnym, nie pociągające za sobą skutków prawnych mogą być również przesyłane

faksem lub pocztą elektroniczną.
17.3 Wszelkie takie informacje będą uważane za przekazane drugiej stronie:

(i) w przypadku wysyłki drogą pocztową po upływie trzech (3) dni od daty nadania;lub
(ii) jeżeli wysłane faksem – w dniu wysłania; lub
(iii) jeżeli pocztą elektroniczną, w dniu w którym komunikat zostanie umieszczony w skrzynce poczty elektronicznej drugiej strony.

18.  Pierwszeństwo
18.1 Niniejsza Umowa Licencyjna zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy licencyjne oraz wszelkie wcześniejsze oświadczenia dotyczące

Oprogramowania jak również warunków jego wykorzystania.
18.2 Wszelkie uzupełnienia lub zmiany w Umowie Licencyjnej winny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

podpisane przez obie strony i datowane tego samego dnia lub też po dacie podpisania Umowy licencyjnej.
18.3 Umowa Licencyjna obejmuje zarówno bieżącą wersję Oprogramowania jak również wersje wcześniejsze. Nowsze wersje

Oprogramowania mogą zostać objęte nową umową licencyjną na Oprogramowanie. Niniejszym Licencjobiorca wyraża zgodę i
potwierdza, że w przypadku skorzystania przez niego na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej z prawa dokonania aktualizacji
Oprogramowania, niniejsza Umowa Licencyjna zostanie zastąpiona przez umowę licencyjną na oprogramowanie ważną w momencie
wprowadzenia Ulepszeń. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do korzystania z tych Aktualizacji Oprogramowania bez akceptacji
nowej umowy licencyjnej na oprogramowanie, chyba, że zostało to odmiennie uzgodnione z HW przy zachowaniu formy pisemnej. O ile
nie zostało to inaczej wcześniej przez strony uzgodnione, nowa umowa licencyjna na oprogramowanie zastępuje Umowę Licencyjną
oraz wszelkie specjalne warunki, jakie Licencjobiorca wcześniej uzgodnił z HW, a dotyczące prawa Licencjobiorcy do korzystania z
Oprogramowania. 

19. Zgodność z Regulacjami Eksportowymi i Antykorupcyjnymi
19.1 Regulacje eksportowe. Oprogramowanie, powiązane z nim Usługi i inne technologie udostępniane przez HW oraz ich pochodne mogą

podlegać prawom i przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Każda ze stron oświadcza
niniejszym, że nie jest wymieniona na żadnej czarnej liście kontrahentów sporządzonej przez administrację USA. Licencjobiorca nie

zezwoli na dostęp do lub korzystanie z Usług przez użytkowników w kraju objętym embargiem przez USA ani w inny sposób
prowadzący do naruszenia jakichkolwiek regulacji eksportowych USA.

19.2 Regulacje antykorupcyjne. Licencjobiorca potwierdza niniejszym, że nie otrzymał od żadnego z pracowników lub przedstawicieli HW w
związku z niniejszą Umową ani nie zaoferowano mu żadnej łapówki, nielegalnej lub niewłaściwej prowizji czy innej płatności, prezentu
lub przedmiotu wartościowego. Powszechnie przyjęte i o rozsądnej wartości prezenty i wydatki reprezentacyjne zaoferowane w toku
zwykłej działalności gospodarczej, jeżeli pozwalają na nie obowiązujące prawa, nie naruszają powyższych ograniczeń. Jeśli
Licencjobiorca dowie się o jakimkolwiek naruszeniu powyższych ograniczeń, Licencjobiorca dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie
powiadomić Dział Prawny Grupy HansaWorld - Sekcję ds. Zgodności (pod adresem e-mailowym legal@hansaworld.com).

20. Wersje językowe
20.1 Umowa Licencyjna została sporządzona w dwóch identycznych kopiach w wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku 

rozbieżności w brzmieniu poszczególnych postanowień wersji polskiej i angielskiej wiążący charakter mieć będzie wersja polska.
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SOFTWARE LICENCE AGREEMENT FOR HANSAWORLD SOFTWARE

IMPORTANT - PLEASE READ THIS CAREFULLY
THE USE OF THE SOFTWARE FUNCTIONALITIES UNDER THIS AGREEMENT ARE LIMITED

This Software Licence Agreement (EULA) is a legal agreement between you as a sole trader, company or organisation (“the Licensee”) and
HansaWorld distributor who is licensing the Software (hereinafter “HW”) in respect of the HansaWorld software licenced under the present
Agreement (“the Software”). 

BY ACCEPTING THIS AGREEMENT, EITHER BY CLICKING A BOX INDICATING YOUR ACCEPTANCE OR BY ANY OTHER SIMILAR
MEANS IN THE SOFTWARE OR AT OUR WEBSITE WHICH REFERENCES THIS AGREEMENT OR BY DOWNLOADING OR STARTING
THE USE OF THE SOFTWARE OR RELATED SERVICES, YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU ARE ENTERING
INTO THIS AGREEMENT ON BEHALF OF A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE
AUTHORITY TO BIND SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES TO THESE TERMS AND CONDITIONS, IN WHICH CASE THE TERMS "YOU"
OR "YOUR" SHALL REFER TO SUCH ENTITY AND ITS AFFILIATES. IF YOU DO NOT HAVE SUCH AUTHORITY, IF YOU DO NOT
UNDERSTAND, OR IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MUST NOT ACCEPT THIS AGREEMENT
AND MAY NOT DOWNLOAD OR BEGIN THE USE OF THE SOFTWARE.

THE SOFTWARE LICENCED UNDER THE PRESENT AGREEMENT IS FREE OF CHARGE, PROVIDED AS IS AND WITH ALL FAULTS
WITHOUT ANY WARRANTIES AND CAN ONLY BE USED FOR DEMO AND TESTING PURPOSES AND ON CONDITIONS THAT THE
DEMO DATABASE DOES NOT CONTAIN REAL DATA OF THE LICENSEE, OR THAT THE DEMO IS NOT A PART OF AN INSTALLATION
PROCESS UNLESS THE SUBSCRIPTION AGREEMENT FOR HANSAWORLD SERVICES ALLOWING THE POSSIBILITY TO USE REAL
DATA AND ACCESS HANSAWORLD SERVICES FOR WHICH THE SOFTWARE IS USED AS A TOOL ALLOWING SUCH ACCESS AND
USE IS DULY CONCLUDED BETWEEN HW AND THE LICENSEE.

If you have any doubt regarding any of the provisions of the present Agreement please seek professional legal advice before accepting it.

Particular attention should be paid to the limitation and exclusion of liability clauses in this Licence Agreement.

The Software is licensed and not sold. 

1. Commencement
1.1 This Licence Agreement comes into force from the moment you accept the agreement as described above or the Software is installed,

ran, copied or used for the first time whatever is earlier. 

2. Definitions
2.1 Application Code

Shall mean the code to the application, i.e. the specific functions, forms, tables and reports which form a part of the Software.
2.2 Database

Shall mean the electronic entity upon which the data of the Software are stored.
2.3 Documentation

Shall mean all and any electronic and written aids and specifications developed by HW in relation to the Software, for which the
Licensee has acquired the right of use from time to time, and any descriptions developed by HW in relation to the Software.

2.4 Hardware
The equipment used by the Licensee to use the Software.

2.5 HW Group
Shall mean the legal entities belonging to the HW group of companies.

2.6 Licence Agreement
Shall mean this Software Licence Agreement.

2.7 Patches
Shall mean any fixes or additions to the Software developed and distributed by HW (e.g. HAL-patches). Patches are not pieces of
software written by the Licensee or by third parties.
This Licence Agreement covers standard versions of the Software. This Licence Agreement does not cover any software, including
patches, developed specifically for the Licensee, regardless of if such software adds needed functionality or corrects problems in the
standard Software.

2.8 Software
Shall mean those parts of the electronic unmodified standard version of HW computer software program, including Updates and
Patches and external components and certified solutions which have been integrated and delivered by HW as a part of HW computer
software program, for which the Licensee has acquired and actually paid for the right of use from time to time, and any related
Documentation.

2.9 Territory
Shall mean the territory where the HW distributor licensing the Software is registered.

2.10 Updates 
Shall mean new versions of the Software which HW may release. 

2.11 Use of the Software
Shall mean any and all means of the activities and/or interactions with the Software such as, but not limited to, downloading, installing,
opening, viewing, testing, copying, entering demo data.

2.12 Applicability of Defined Terms
2.12.1 Where the context so admits, any reference to the singular includes the plural, any references to the plural includes the

singular, and any reference to one gender includes all genders.
2.12.2 In this Licence Agreement, a reference to a Clause is a reference to a Clause in this Licence Agreement.
2.12.3 The Headings of this Licence Agreement are for convenience only and shall not constrain or affect its construction or

interpretation in any way whatsoever.

3. Scope of the Licence
3.1 Licence Grant

3.1.1 HW hereby grants to the Licensee a free of charge, perpetual, non-assignable, non-transferable and non-exclusive right to use
the Software in accordance with the terms of this Licence Agreement. The right to use the Software is granted for demo and
testing purposes only and on condition that the demo database does not contain any real data of the Licensee and that the
demo is not a part of the installation process. If the Licensee wishes to use the Software for processing of Licensee's or third
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party's real data and/or use HansaWorld Services for which the Software is used as a tool to access and use such Services
the Subscription Agreement for the HansaWorld Services must be duly concluded between the Licensee and HW before the
Licensee starts processing of any real data.

3.1.2 The licence is granted for the current distribution version of the Software at commencement of this Licence Agreement. 
3.1.3 HW reserves all rights not expressly granted to the Licensee in this Licence Agreement.

3.2  Functions
3.2.1 The Software is a standard software licensed “as is” without warranties and the Licensee accepts it "with all faults", whether or

not immediately apparent.
3.2.2 The Licensee shall have no right to adjust or otherwise modify the Application Code of the Software unless otherwise agreed

with HW.
3.2.3 HW is entitled to revoke the right to use certain version(s) of the Software, if HW at its sole discretion. In such cases HW shall

not be obliged to give any detailed explanations nor any notice period to the Licensee. 
3.2.4 During the time of validity of this Agreement HW can, in its sole discretion, update or modify the Software by adding functions

or taking away functions from the Software, correcting errors in the Software, etc. 
3.3  Restricted Areas of Use
3.3.1 The Software is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air

traffic control systems, life support machines or other equipment in which the failure of the Software could lead to death,
personal injury, or sever physical or environmental damage.

3.3.2 The Software is not intended to be used to support or carry any type of emergency communication to any type of hospital, law
enforcement authority, medical care unit, rescue service or any other kind of emergency service. It is the sole responsibility of
the Licensee to make all necessary additional arrangements to access emergency services (e.g. inter alia wireless or wireline
telephone service or any other arrangements that offers access to such services).

3.3.3 The Software is not intended to offer emergency services pursuant to any applicable local and or national rules, regulation or
law and it is not a replacement for the Licensee's primary telephone or other communication tools.

4.  Intellectual Property Rights
4.1 HW or its licensors hold full copyright, title and all and any other rights to the Software. The Software is protected by copyright laws and

international treaties. Any disregards of HW or its licensors rights shall be deemed to be as material breach of this Licence Agreement
and shall entitle HW to terminate this Licence Agreement under Clause 10.2 of this Licence Agreement, and pursue all remedies
available to it.

4.2 The Licensee is obliged to do the best effort and proactively prevent employees and third parties from infringing HW’s Intellectual
Property Rights or this Software Licence Agreement.

4.3 The Licensee shall not break or change any Enabler Keys. Nor shall the Licensee change or remove any marks and/or notices
concerning copyright, trademarks or other rights, or references hereto stated in the Software or on the medium upon which the
Software may have been delivered.

4.4 The Licensee shall not reverse engineer, disassemble or decompile the Software, except where and only to the extent that such
operations are permitted according to mandatory, statutory legislation, and the Licensee shall comply with that legislation in all
respects.

4.5 The Licensee might be given access to parts or all of the Application Code. This does not in any way represent a transfer of IP rights.
The Licensee may use this Code only for making changes and additions to the Licensee’s own System and it may be used only
according to this Licence Agreement. Any economical copyright for such changes and additions belongs to HW.

5. Use for Illegal Purposes
The Licensee is obliged to ensure that the Software is not used in such a way that would breach the applicable. The Licensee will
indemnify HW against all claims and losses arising from any such use and from any use that is not in accordance with the terms of this
Licence Agreement.

6. Limitation of Liability
6.1 In no event and no matter the circumstances shall HW be liable for any loss of anticipated profit, loss of data, damage to records or

data or any indirect, special, incidental or consequential damages or loss (collectively “losses”) (which for purposes of this Licence
Agreement shall be deemed to include, but not be limited to the loss of goodwill, or loss as a consequence of any kind of business
interruption or cost of replacement system) arising out of or in connection with this Licence Agreement or the use or performance of the
Software or services connected thereto even if HW was advised of the possibility of such losses and regardless of whether the cause of
action is in contract or tort. Accordingly, the Licensee cannot claim, demand or seek recovery from HW for any of the foregoing losses,
and HW will not indemnify the Licensee for such claims.

6.2 HW shall have no responsibility or liability in respect of any confirmations or promises given or representations made by third parties,
including HW resellers, HW partners and external consultants, regarding the Software or related services.

6.3 To the maximum extent permitted by applicable law, HW disclaims any product liability as a consequence of loss or damage to property
which, in view of its nature, is normally intended for commercial use.

6.4 HW shall have no responsibility or liability for any adjustments or other modifications in the Software or any service and support of the
Software performed by the Licensee itself or provided by third parties or partners of HW. Further, HW shall have no responsibility for
any defects which are a consequence of external factors, including other software programs, or a consequence of the integration of or
interaction between the Software and the Licensee’s own hardware and software environments.

7.  Exclusion of Liability
7.1 The Software is licensed “as is” and, to the fullest extent permitted by applicable law, HW makes no warranties or representations and

accepts no conditions in relation to the Software. Accordingly, the Licensee shall have no right to raise claims against HW if the
Software contains errors and inconveniences, and HW does not correct such errors or inconveniences, or where the operation and
performance of the Software are not free of interruptions or errors.

7.2. Where any liability has been limited in this Licence Agreement, such limitation shall have effect to the maximum extent permitted by
applicable law. In some jurisdictions, mandatory, statutory legislation does not allow such exclusion or limitation of liability which may
entail that the limitations stated herein do not apply to the Licensee, either in whole or in part. In such event the total aggregate liability
of HW shall not exceed the amount of 100 USD (one hundred U.S.Dollars). 

7.3 The express terms of this Licence Agreement are in place of all terms and obligations implied law, custom or otherwise, all of which are
excluded to the fullest extent permitted by applicable law.

8.  Force Majeure
8.1 Neither party shall be held liable for any damage sustained by the other party as a direct or indirect consequence of the non-performing

party being delayed, prevented or hindered in the performance of its obligations under this Licence Agreement as a result of a force
majeure situation. Force majeure situations include war and mobilization, catastrophes of nature, strikes, lock-out, fire, damage to
production plant, import and export regulations and other unforseeable circumstances beyond the control of the party concerned.
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9.  Transfer
9.1 The Licensee shall have no right to sell/rent/lend or in any other way transfer or assign the right to use the Software or any right or

obligation under this Licence Agreement to any third party without the prior written consent of HW. Where such consent is obtained, the
transfer shall be executed according to general and Licensee specific guidelines for such transfer set by HW. 

9.2 HW has the right to transfer its rights and obligations under this Licence Agreement in whole or in part to another company within the
HW Group or a third party, and the Licensee hereby irrevocably agrees with such transfer.

10. Term and Termination
10.1 The Licensee shall have the right to terminate this Licence Agreement by giving HW a 1 (one) month prior written notice.
10.2 In the event of the Licensee’s material breach of this Licence Agreement, HW shall have the right to terminate this Licence Agreement

with immediate effect by written notice to the Licensee and be entitled to claim damages in this connection according to applicable law
and pursue all remedies available to it.

10.3 HW or the Licensee can terminate this Licence Agreement with immediate effect by giving written notice to the other party if that party
ceases to conduct its operation in the normal course of business or files or becomes subject to any kind of insolvency proceedings.

10.4 This Licence Agreement does not limit HW rights to terminate the Licence Agreement under the provisions of the law applicable to this
Licence Agreement.

10.5 Upon the termination of this Licence Agreement, the Licensee shall immediately cease using the Software and promptly delete and
erase and destroy the Software, including all and any copies thereof.

11. Validity and Severability
11.1 If any provision of this Licence Agreement is held to be illegal, invalid or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforced to

the fullest extent permitted by applicable law, so as to reflect the original intent of the parties, and such provision shall not affect the
legality and validity of the other provisions.

12. Survival Clause
Any terms of this Licence Agreement which, by their nature, extent beyond the day this Licence Agreement comes to an end shall
remain in effect and thus bind the parties.

13. Waiver
13.1 If either party does not exercise, or delays exercising, a right or remedy provided by this Licence Agreement or by law, that failure or

delay will not amount to a waiver of that right or remedy by that party. The fact that a party does exercise a right or remedy provided by
this Licence Agreement or by law does not prevent that party from exercising that right or remedy again, or exercising another right or
remedy.

14.  Applicable Law and Jurisdiction
14.1 All and any disputes arising out of the application of this Licence Agreement or otherwise related to this Licence Agreement shall be

governed by the laws of the Territory without regard to any choice of law principles, and shall, subject to Clause 14.2, be settled
exclusively by the court where the HansaWorld distributor is situated. The parties expressly consent to the jurisdiction and venue of the
said court and hereby waive all objections to the same.

14.2 Clause 14.1 does not prevent HW from seeking or obtaining injunctive relief or other extraordinary relief in any courts with jurisdiction.
To the extent permitted by applicable law, HW may take concurrent proceedings for injunctive relief in any number of jurisdictions.

14.3 The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Licence Agreement.

15.  Consent to Use of Data
15.1 By signing this Licence Agreement, the Licensee hereby expressly accepts that any Licensee specific information received from HW on

the basis of the contractual relationship regulated by this Licence Agreement, e.g. concerning the Software, including Company
Registration No., Nace codes, Name of Licensee, Address, Tel. No., Fax No., E-mail Address, URL, Contact Name and the name of
the Licensee’s supplier, may be used internally within the HW Group only for the purpose of internal administration of the licence to the
Software.

15.2 The Licensee accepts that this Licence Agreement establishes an ongoing relationship, where HW has the right and obligation to
inform the Licensee of possibilities regarding the Software or related services that might be of interest or importance to the Licensee.
The Licensor might use pop-up messages in the Software and ads in its website, along with fax, mail, email and phone text messages
to communicate such information to the Licensee. If the Licensee wishes not to receive such information in some or all of these media,
the Licensee has to specifically notify HW of it.

15.3 The Licensee agrees that HW may collect and use technical and related information, including but not limited to technical information
about the Licensee’s computer, system and application software, and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision
of software updates, product support and other services to the Licensee (if any) related to the HW software, and to verify compliance
with the terms of this Licence Agreement. HW may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify the
Licensee, to improve HW software products or to provide services or technologies to the Licensee.

16.  Confidentiality
16.1 Each of the parties shall treat as confidential information which comes into its possession as a result of or in connection with the

performance of this Licence Agreement, whether such information relates to the business, sales, marketing or technical operations of
either party or the clientele of either party or otherwise, save that which is generally known or that is already in its possession other than
as a result of a breach of this Clause or in the public domain.

16.2 Neither party shall, without the written permission of the other party, knowingly disclose such confidential information to a third party,
unless otherwise required by law or in connection with the performance of the rights and obligations of the parties under this Licence
Agreement.

16.3 The Licensee acknowledges that HW is a development company and that free flow of development ideas is a fundamental basis of HW
business. Therefore the parties agree that any ideas obtained or received during the performance of the rights and obligations of the
parties under this Agreement that generate software development ideas is not considered confidential information.

16.4 The operation of this Clause shall survive the termination of this Licence Agreement.

17.  Notices
17.1 Any notice of legal nature under this Licence Agreement, such as inter alia Notice of Termination of this Licence Agreement, shall be

given by sending it by registered post to other party’s registered office.
17.2 Any notice of informative nature which has no legal consequences can be given also by sending it by facsimile transmission or by e-

mail.
17.3 Any such communication will be deemed to have been made to the other party:

(i) if by letter, three (3) days from the date of posting; or
(ii) if by facsimile transmission, on the day of transmission; or
(iii) if by e-mail, on the day on which the communication is first stored in the other party’s electronic mailbox.

________________________________________________                   _______________________________________________________
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18.  Priority
18.1 This Licence Agreement replaces any previous Licence Agreements and any previous representations regarding the Software and the

terms of its use.
18.2 Any additions or changes to this Licence Agreement have to be made in writing, signed by both parties and dated same day or after the

date of this Licence Agreement.
18.3 This Licence Agreement covers the current version and older versions of the Software. Newer versions of the Software might be

covered by a new Software Licence Agreement. The Licensee hereby agrees and confirms that if it uses its right according to this
Licence Agreement to update the Software, this Licence Agreement will be replaced by the Software Licence Agreement valid at a time
of the Upgrade. The Licensee has no right to use such Update(s) of the Software without agreeing to the new Software Licence
Agreement, unless specifically agreed with HW in writing. The new Software Licence Agreement will replace this Licence Agreement
and any special terms that the Licensee may have earlier agreed with HW in respect of the Licensee's right to use the Software, unless
otherwise agreed between the parties in writing.

19. Export Compliance and Anti-Corruption
19.1 Export Compliance. The Software, related services and other technology HW makes available, and derivatives thereof may be subject

to export laws and regulations of the United States and other jurisdictions. Each party represents that it is not named on any U.S.
government denied-party list. You shall not permit Users to access or use Services in a U.S.-embargoed country or in violation of any
U.S. export law or regulation. 

19.2 Anti-Corruption. The Licensee hereby confirms that it have not received or been offered any illegal or improper bribe, kickback,
payment, gift, or thing of value from any of HW employees or agents in connection with this Agreement. Reasonable gifts and
entertainment provided in the ordinary course of business if allowed by the applicable law do not violate the above restriction. If the
Licensee learn of any violation of the above restriction, the Licensee will use reasonable efforts to promptly notify HansaWorld Group
Legal Department Compliance Division (legal@hansaworld.com). 

20. Languages
20.1 The present Licence Agreement is concluded in two identical copies in English and Polish. In case of conflict between Polish and

English language versions the Polish language version shall prevail.

__________________________________________________________________________________________________________________

Podpisy Stron / Signatures of the Parties

W imieniu i na rzecz HW W imieniu i na rzecz Licencjobiorcy
/ For and on behalf of HW: / For and on behalf of the Licensee:

Nazwa/Name: HansaWorld Poland Sp. z o.o. Nazwa/Name: .................................................................................
Adres/Address: ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa Adres/Adress: .................................................................................

         ...................................................................................

Nr rej./Reg. No: KRS 0000071177 Nr Rej./Reg. No: ..............................................................................
Miejsce/Place: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS Miejsce/Place:..................................................................................
Rejestr Przedsiębiorstw  
Kapitał zakładowy/Capital: 50.000 zł       ...................................................................................
..

      ...................................................................................

NIP/VAT no: 953-24-17-372 NIP/VAT no: ....................................................................................

REGON/Stat.reg. no. 0929902116 REGON/Stat.reg. no........................................................................

_________________________________ _____________________________________
Imię i nazwisko/Name

Prezes HansaWorld Poland Sp. z o.o. Stanowisko/Title

Data / Date: ............................................... Data / Date: .............................................................

________________________________________________                   _______________________________________________________
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