UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI MINEflow APP
zawierana z:
Piotrem

Chajkowskim

prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

firmą

BailarCasino.pl Piotr Chajkowski ul. Franciszka Jaśkowiaka, 112A/1, 61-680 Poznań
Numer NIP: 972-100-04-72, REGON: 301240978
zwanym dalej Licencjodawcą
§ 1 [Definicje]
Zawarte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają:
1. Aplikacja - aplikacja komputerowa o nazwie

MINEflow app wspomagająca

obsługę serwerów obliczeniowych. Szczegółowy opis Aplikacji dostępny jest na
stronie internetowej pod adresem https://mineflow.pl/produkt/mineflow-app/
2. Aktualizacja – kolejne wersje Aplikacji oraz programów zewnętrznych służących
do wydobycia kryptowalut (Minerów), które Licencjodawca udostępnia
Licencjobiorcy bez uiszczania dodatkowej opłaty określonej przez Licencjodawcę
w okresie trwania licencji.
3. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
4. Serwer obliczeniowy – urządzenie na którym zainstalowano Aplikację.
§ 2 [Oświadczenia stron]
1. Licencjodawca oświadcza, iż jest właścicielem autorskich praw majątkowych do
Aplikacji. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencodawca oświadcza, że nie jest
właścicielem praw autorskich do pól wydobywczych oraz programów służących
do wydobywania kryptowalut, które dostępne są w Aplikacji. W związku z
powyższym, Licencjodawca nie odpowiada również za ich prawidłowe
funkcjonowanie.
2. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z Aplikacji na podstawie niniejszej
umowy nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a
zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej.

3. Licencjodawca oświadcza, że zapewnia prawidłowe działanie Aplikacji wyłącznie
w środowisku Windows 7 lub 10 w wersjach 32 i 64 bitowych, z włączoną polską
lokalizacją dla programów non unicode. Z uwagi na fakt, że Licencjodawca nie jest
wytwórcą pól wydobywczych oraz producentem programów służących do
wydobywania kryptowalut, które dostępne są w Aplikacji, to nie odpowiada
również za ich prawidłowe funkcjonowanie.
4. Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcę, że obowiązki wynikające z niniejszej
umowy wykona ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu
profesjonalnego.
§ 3 [Przedmiot umowy]
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z
Aplikacji na następujących polach eksploatacji:
a) eksploatacja serwera obliczeniowego;
b) sporządzenie kopii zapasowej;
2. Zakres licencji udzielonej na Aplikację obejmuje:
a) terytorium Polski i jakiegokolwiek innego kraju;
b) okres roku od dnia zakupu Aplikacji;
c) wskazany przez Licencjobiorcę serwer obliczeniowy, na którym zostanie
zainstalowana Aplikacja.
3. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy:
a) trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikacji w całości lub w części przy
wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki;
b) wprowadzać Aplikacji do pamięci serwerów obliczeniowych w większej
liczbie, niż to wynika z niniejszej umowy lub innych urządzeń;
c) wprowadzać jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze
Aplikacji w wersji wynikowej lub jej części;
d) udzielać osobom trzecim sublicencji ani przenosić na osoby trzecie praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Po upływie okresu licencji, Użytkownik uprawniony jest do dalszego korzystania
z Aplikacji na urządzeniu, na którym została zainstalowana. Licencjodawca
zastrzega, że w takim przypadku, korzystanie Aplikacji będzie możliwe tylko i
wyłącznie w wersji uzyskanej na podstawie ostatniej aktualizacji dokonanej

przed wygaśnięciem licencji, natomiast wyłączony zostanie moduł aktualizacji.
Tym samym Licencjodawca po upływie okresu licencji nie będzie odpowiadać za
utratę funkcjonalności Aplikacji lub wstrzymanie jej działania, w tym w
szczególności na skutek wprowadzenia zmian w zapleczu technicznym aplikacji.
§ 4 [Udostępnienie Programu]
1.

Aplikacja jest udostępniana poprzez wysłanie na wskazany przez Licencjobiorcę
adres e-mail dedykowanego hiperłącza umożliwiającego pobranie Aplikacji.

2.

Udostępnienie hiperłącza wskazanego w ust. 1 nie oznacza przeniesienia
majątkowego prawa autorskiego do Aplikacji.
§ 5 [Wynagrodzenie]
W zamian za korzystanie z Aplikacji w okresie objętym licencją Licencjobiorca
zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w cenniku
dostępnym na stronie internetowej www.mineflow.pl.
§ 6 [Prawa i obowiązki Licencjobiorcy]

1. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi
sprzętu, na którym ma być zainstalowane Aplikacja.
2. Licencjobiorca zainstaluje Aplikację zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od
Licencjodawcy po dokonaniu opłaty.
3. Licencjobiorca może używać
obliczeniowym.

Korzystanie

Aplikacji wyłącznie na jednym serwerze
z

Aplikacji

na

większej

ilości

serwerów

obliczeniowych niż jeden wymaga wykupienia osobnej licencji na każde
urządzenie.
§ 7 [Swoboda działania Licencjobiorcy]
1. Następujące działania Licencjodawcy dokonywane w czasie korzystania z
Aplikacji nie wymagają zgody Licencjodawcy:
a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z
Aplikacji. Kopia ta nie może być używana równocześnie z Aplikacją;
b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Aplikacji w celu
poznania jego idei i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania,

stosowania,

przekazywania

lub

przechowywania

Aplikacji

przez

Licencjobiorcę na zasadach określonych w niniejszej umowie;
2. Informacje potrzebne do osiągnięcia współdziałania Aplikacji z innymi
programami nie mogą być:
a) wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania;
b) przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia
współdziałania;
c) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu
Aplikacji o istotnie podobnej formie wyrażenia; albo
d) wykorzystane do innych czynności naruszających prawa autorskie.
§ 8 [Gwarancja jakości]
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy gwarancji na prawidłowe działanie
Aplikacji. Dla uniknięcia wątpliwości Licencjodawca oświadcza, że gwarancja nie
obejmuje prawidłowego funkcjonowania zintegrowanych z Aplikacją pól
wydobywczych oraz zewnętrznych programów służących do wydobywania
kryptowalut, a dostępnych w ramach Aplikacji.
2. Licencjodawca informuje, że zarówno wytwórcy pól wydobywczych jak i
producenci oprogramowania służącego do wydobywania kryptowalut mogą
pobierać zmienne w czasie prowizje operacyjne.
3. Licencjodawca zobowiązuje się usuwać z Programu wszelkie usterki, które
uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji albo ograniczają możliwości jej
wykorzystania zgodnie z opisem i instrukcją obsługi na podstawie prawidłowego
zgłoszenia

serwisowego

dokonanego

poprzez

stronę

wsparcia:

https://mineflow.pl/wsparcie/
4. Gwarancja zostaje udzielona na cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
5. W okresie objętym gwarancją Licencjobiorca korzysta z:
a) podstawowej pomocy technicznej świadczonej w postaci konsultacji przez
Internet

(dostęp

poprzez

stronę

internetową

https://mineflow.pl/wsparcie/);
b) rozszerzonej pomocy technicznej realizowanej przez serwis Licencjodawcy
we wskazanej lokalizacji w momencie, gdy nie jest możliwe rozwiązanie
problemu poprzez podstawową pomoc techniczną.

§ 8 [Modernizacja programu]
1. Licencjobiorca ma prawo uzyskać dostęp do aktualizacji Aplikacji w okresie
obowiązywania niniejszej umowy.
2. Dostęp do Aktualizacji w okresie trwania niniejszej umowy jest bezpłatny.
3. Dostęp do Aktualizacji jest realizowany poprzez stosowny komunikat w samej
aplikacji oraz potwierdzenie chęci wykonania aktualizacji.
§ 9 [Odstąpienie od umowy]
1. Licencjodawcy przysługuje w okresie obowiązywania umowy prawo do
odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku istotnego naruszenia przez
Licencjobiorcę jej postanowień.
2. Strony uznają, że istotnym naruszeniem postanowień niniejszej umowy jest
zwłaszcza:
a) naruszenie majątkowych praw autorskich do Aplikacji przysługujących
Licencjodawcy;
b) udostępnianie programu osobom trzecim.
3. W razie odstąpienia od umowy Licencjobiorca:
a) odinstaluje Aplikacji z pamięci wszelkich urządzeń;
b) zniszczy kopię zapasową.
4. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni
od jej zawarcia.
§ 10 [Odpowiedzialność]
1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki w Aplikacji oraz ich
skutki powstałe wskutek:
a) nieautoryzowanego dostępu;
b) korzystania z Aplikacji niezgodnie z przeznaczeniem;
c) korzystania z Aplikacji niezgodnie z instrukcją obsługi dostępnej w formie
elektronicznej w postaci filmu instruktażowego dostępnego w Aplikacji oraz
na stronie internetowej Aplikacji;
d) współistnienia na danym urządzeniu innego oprogramowania w tym w
szczególności antywirusów, firewall i innych, które uniemożliwiają poprawną
pracę Aplikacji lub niepoprawną konfiguracje systemu Windows;

e) niepoprawnej konfiguracji ustawień Aplikacji przez Użytkownika;
f) awarii Serwera Obliczeniowego lub jego sterowników;
g) aktualizacji systemu Windows;
h) zainstalowania innych aplikacji służących do wydobycia kryptowalut;
i) nieprawidłowego

funkcjonowania

zintegrowanych

z

Aplikacją

pól

wydobywczych oraz zewnętrznych programów służących do wydobywania
kryptowalut, a dostępnych w ramach Aplikacji.
§ 11 [Postanowienia Końcowe]
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

obu Stron.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową, strony poddają

pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Licencjodawcy.
4. W zakresie nieunormowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego i Prawa Autorskiego.

Licencjodawca

Licencjobiorca

