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Ogólne Warunki Licencji 
 

§ 1. 

1. Niniejszy dokument określa prawnie wiążące prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem  

z Oprogramowania przez Licencjobiorcę to jest Ogóle Warunki Licencji. 

2. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Licencji, ponieważ przystąpienie 

do korzystania z Oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na ich treść.  

3. W przypadku braku akceptacji Ogólnych Warunków Licencji przez Licencjobiorcę, korzystanie  

z Oprogramowania nie będzie możliwe.   

4. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych/ustalonych przez Licencjobiorcę. 

5. Licencjobiorca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Ogólnych Warunków Licencji. Ogólne 

Warunki Licencji są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.noyen.com  

 

§ 2. 

W celu uzgodnienia pojęć na potrzeby Ogólnych Warunków Licencji ustala się następujące definicje: 

 

1. Oprogramowanie – jest to oprogramowanie PLC oraz HMI sterujące Urządzeniem, odpowiadające za obsługę 

i parametryzację Urządzenia oraz za komunikację z użytkownikiem. Oprogramowanie jest programem 

komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).  

2. Urządzenie -  każde urządzenie nabywane przez Licencjobiorcę od Licencjodawcy zawierające 

Oprogramowanie. 

3. Licencjodawca – NOYEN SP. Z O.O. z siedzibą w Lublinie.   

4. Licencjobiorca – nabywca Urządzenia od Licencjodawcy zawierającego Oprogramowanie. 

 
§ 3. 

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób 

trzecich (włączając, w razie zastosowania, wszelkie fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, 

muzyka, teksty i inne) autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania. 

 
§ 4. 

1. Licencjodawca wraz z zakupem przez Licencjobiorcę Urządzenia i dokonania pełnej płatności z tego tytułu na 

warunkach wskazanych w Ogólnych Warunkach Licencji udziela niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie 

licencji na korzystanie z Oprogramowania bezterminowo,  nie przenosząc autorskich praw majątkowych do 

Oprogramowania. 

2. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej lub zawodowej bezpośrednio związanej z wykorzystaniem zakupionego Urządzenia. 

http://www.noyen.com/
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3. Oprogramowanie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie na Urządzeniu zakupionym przez 

Licencjodawcę. 

4. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do używania Oprogramowania wyłącznie do własnych celów, przez co 

rozumie się uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, stosowanie, przechowywanie, drukowanie, 

wprowadzanie własnych danych, dokonywanie eksportu danych z Oprogramowania. 

5. Instalując, kopiując lub używając w jakikolwiek inny sposób Oprogramowania Licencjobiorca zobowiązuje się 

do korzystania z Oprogramowania na warunkach i zasadach określonych w niniejszej licencji oraz do 

współpracy z Licencjodawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania licencji. 

6. Żadne z postanowień Ogólnych Warunków Licencji nie powinno być interpretowane jako udzielenie przez 

Licencjodawcę dalej idących praw własności intelektualnej w zakresie korzystania z Oprogramowania. 

7. Licencja nie obejmuje w szczególności uprawnienia do:  

a. rozpowszechniania poszczególnych utworów, ich kopii lub egzemplarzy oraz wprowadzania 

utworów do obrotu lub egzemplarza tych utworów,  

b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian 

utworów, rozwijania Oprogramowania, dekompilacji, odtwarzania, reprodukowania lub 

modyfikowania Oprogramowania w całości lub w części, zwielokrotniania kodu źródłowego 

Oprogramowania lub tłumaczenia formy kodu.  

8. Jakakolwiek czynność dotycząca zwielokrotnienia kodu Oprogramowania lub tłumaczenia jego formy wymaga 

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Licencjodawcy. Kod źródłowy Oprogramowania nie 

jest przedmiotem licencji. Licencjobiorca nie otrzymuje prawa do wykonywania ani zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do Oprogramowania.   

9. Parametryzacja zmiennych w Oprogramowaniu przez Licencjobiorcę bądź też jakakolwiek ingerencja 

Licencjobiorcy w Oprogramowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy powoduje pozbawienie 

Urządzenia certyfikatu CE, jak również może spowodować zmianę funkcjonowania i parametrów Urządzenia, 

za co Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

 
§ 5. 

Licencjobiorca  uprawniony jest do przechowywania jednej kopii Oprogramowania dostarczonego przez 

Licencjodawcę. Niedopuszczalne jest samodzielne pobieranie kopii programu bezpośrednio ze sterownika PLC lub 

panelu HMI. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, kopia Oprogramowania jest w wersji skompilowanej, która nie pozwala 

na przeglądanie kodu programu lub wprowadzanie modyfikacji.  

 
§ 6. 

1. Udzielona licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków 

towarowych Licencjodawcy. Nazwa oraz logo Oprogramowania podlegają ochronie prawnej na podstawie 

właściwych przepisów. Licencjobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest uprawniony do 

utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

2. Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Oprogramowania 

ani do korzystania z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego określonych w art. 74 ust  

4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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3. Licencjobiorca nie jest upoważniony do stosowania Oprogramowania do innych celów niż określone  

w jego instrukcji.  

4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji w ramach udzielonych mu uprawnień. 

Oprogramowanie nie może być wynajmowane, wydzierżawiane, ani wypożyczane przez Licencjobiorcę, 

chyba że Licencjodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. 

5. W przypadku przeniesienia przez Licencjobiorcę na osobę trzecią własności Urządzenia, dla którego 

Licencjobiorca nabył licencję, nabywca Urządzenia może być licencjobiorcą w rozumieniu Ogólnych 

Warunków Licencji, o ile przyjmie na siebie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Ogólnych Warunków 

Licencji. 

 
§ 7. 

1. Licencja obejmuje wszelkie aktualizacje i nowe wersje Oprogramowania, z którego Licencjobiorca korzysta w 

oparciu o Licencję, chyba że dla aktualizacji wersji Oprogramowania lub nowej wersji Oprogramowania 

Licencjodawca określi inne warunki Licencji, o czym Licencjobiorca zostanie poinformowany.   

2. Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od błędów, przy czym Licencjodawca 

podejmuje w swojej działalności czynności zmierzające do minimalizacji występowania ewentualnych błędów 

w Oprogramowaniu. 

3. W trakcie okresu  obowiązywania licencji Licencjobiorca może wnioskować o dokonanie przez Licencjodawcę 

zmian w funkcjonowaniu Oprogramowania  poprzez  wprowadzenie  rozwiązań odmiennych 

od  zastosowanych w Urządzeniach. W razie wystąpienia tak zdefiniowanej potrzeby Licencjobiorcy, 

Licencjodawca  określi  możliwości  dokonania  zmian w Oprogramowaniu, czas potrzebny do ich 

przygotowania oraz wysokość należnego z tego tytułu wynagrodzenia. Ewentualne dokonanie zmian na 

wniosek Licencjobiorcy  następuje po akceptacji przez Licencjobiorcę warunków ich  wykonania przez 

Licencjodawcę. 

 
§ 8.  

1. W trakcie okresu obowiązywania licencji, Licencjodawca zobowiązuje się do usuwania z Oprogramowania 

bez odrębnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem dalszych punktów, wad krytycznych, tzn. takich wad które 

powodują albo całkowity brak możliwości korzystania z Oprogramowania, albo takie ograniczenie możliwości 

korzystania z Oprogramowania, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje. Zapisu tego nie stosuje 

się do wad poważnych tj. powodujących ograniczenie korzystania z Oprogramowania przy zachowaniu 

spełniania przez Oprogramowanie jego podstawowych funkcji oraz wad niskiej kategorii tj. niepowodujących 

ograniczenia korzystania z Oprogramowania. Klasyfikacja wady jest dokonywana przez Licencjodawcę, po jej 

zgłoszeniu przez Licencjobiorcę. 

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego używania 

Oprogramowania, szkody powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia danych, szkody wynikające z 

rozpowszechnienia przy użyciu Oprogramowania szkodliwych aplikacji lub zblokowania możliwości 

korzystania z innego oprogramowania. 

3. Licencjodawca przyjmuje komentarze Licencjobiorców na temat Oprogramowania, w tym uwagi dotyczące 

awarii, błędów lub innych przykładów wadliwego działania Oprogramowania oraz sugestie dotyczące 
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dodatkowych cech i funkcji lub ich zmian, w drodze mailowego zgłoszenia na adres: bok@noyen.com,   

w  dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8-16.  

4. Licencjodawca jest zobowiązany do odpowiedzi lub reakcji na jakiekolwiek komentarze lub sugestie,  

z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej, a Licencjobiorca na przekazane komentarze i sugestie do 

Oprogramowania udziela Licencjodawcy nieprzerwanego, nieodwołalnego, wolnego od opłaty licencyjnej 

prawa do wykorzystania i licencji (jeżeli ma zastosowanie). 

5. Licencjodawca zapewnia pomoc techniczną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazywane 

w podany powyżej sposób i związane ściśle z Oprogramowaniem. Licencjodawca  nie gwarantuje rozwiązania 

każdego problemu technicznego, który pojawi się w związku z użytkowaniem Oprogramowania. 

6. Licencjodawca zachowuje prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Licencjodawca nie jest 

zobowiązany do świadczenia usług wsparcia technicznego w odniesieniu do zgłoszeń powodowanych:  

a) nieprawidłową obsługą Oprogramowania, w tym nieprawidłowym administrowaniem 

Oprogramowaniem;  

b) nieprawidłową instalacją lub konfiguracją Oprogramowania, chyba że została ona dokonana 

przez Licencjobiorcę zgodnie z wytycznymi Licencjodawcy,  

c) usterkami w urządzeniach niekompatybilnych z Oprogramowaniem,  

d) naprawami lub modyfikacjami Oprogramowania podejmowanymi przez nieupoważnione osoby 

trzecie;  

e) przyczynami zewnętrznymi będącymi wynikiem działania siły wyższej. 

7. W przypadku, gdy Licencjobiorca dokona zgłoszenia nieobjętego zakresem wsparcia, Licencjodawca po 

stwierdzeniu tego faktu poinformuje o tym Licencjobiorcę z krótkim wyjaśnieniem przyczyn bezzasadności 

zgłoszenia oraz odmowy udzielenia odpowiedzi bądź przedstawi stosowną ofertę w tym zakresie. 

8. Żadne z postanowień powyższego paragrafu nie powinno być interpretowane jako udzielenie przez 

Licencjodawcę gwarancji jakości lub tym podobnego zapewnienia dotyczącego Oprogramowania. 

9. W toku realizacji wsparcia technicznego Licencjobiorca wyraża zgodę na zdalny dostęp do oprogramowania 

przez Licencjodawcę. Dostęp ten zrealizowany będzie w drodze szyfrowanego połączenia VPN. 

 

§ 9. 

Licencjobiorca potwierdza i akceptuje, że Licencjodawca może w stopniu dozwolonym przez prawo: 

a) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać zagregowane dane przechowywane przez 

Oprogramowanie lub związane z nim, w tym między innymi dane generowane przez 

Oprogramowanie lub Urządzenia zawierające Oprogramowanie, a także tworzyć anonimowe i/lub 

zagregowane rekordy danych, które nie umożliwiają Licencjodawcy określenia tożsamości osób 

(„zagregowane dane”),  

b) wykorzystywać takie zagregowane dane w celu ulepszania Oprogramowania, rozwoju nowego 

Oprogramowania lub usług, analizowania trendów branżowych, tworzenia i publikowania 

opracowań, raportów lub baz danych podsumowujących powyższe informacje, a także do 

jakichkolwiek uzasadnionych celów ogólnych związanych z działalnością Licencjodawcy,  

mailto:bok@noyen.com,%20w
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c) wykorzystywać zagregowane dane do badania jakichkolwiek faktycznych lub potencjalnych 

nielegalnych działań, rozwiązywania problemów z tym związanych i/lub zapobiegania ich 

występowaniu. 

 
§ 10. 

Do Oprogramowania mogą być dołączane lub mogą być z nim pobierane niektóre aplikacje firm trzecich. 

Licencjodawca nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych aplikacji oraz wszelka jego odpowiedzialność  

w tym zakresie zostaje wyłączona. Licencjobiorca wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzysta  

z aplikacji firm trzecich na własne ryzyko i że całe ryzyko związane z niezadowalającą jakością, wydajnością, 

dokładnością i wysiłkiem tych aplikacji spoczywa na Licencjobiorcy. Licencjobiorca akceptuje, że Licencjodawca 

nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty, w tym między innymi 

jakiekolwiek szkody lub straty danych spowodowane lub rzekomo spowodowane przez korzystanie bądź poleganie 

na takich treściach, produktach lub usługach dostępnych w takiej aplikacji czy też za jej pośrednictwem lub  

w związku z tym. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z aplikacji firm trzecich 

podlega zasadom i warunkom użytkowania oraz politykom dostawców tych aplikacji.  

 
§ 11. 

Licencjodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  

a) Licencjobiorca naruszył prawa autorskie Licencjodawcy do Oprogramowania; 

b) Licencjobiorca nie przestrzega Ogólnych Warunków Licencji. 

 

po uprzednim pisemnym wezwaniu Licencjobiorcy do usunięcia naruszeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania. 

§ 12. 

Licencjobiorca nie może dokonać cesji licencji ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej licencji 

(z mocy prawa lub innych) bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. 

 
§ 13. 

Wszelkie modyfikacje, zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszych  Ogólnych 

Warunków Licencji,  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych będą mieć zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 15. 

Wszelkie spory lub roszczenia majątkowe, wynikłe pomiędzy Stronami w związku z treścią i/lub wykonaniem 

niniejszych Ogólnych Warunków Licencji, będą rozstrzygane przez Strony na drodze polubownej. Jeżeli w terminie 

10 (dziesięciu) dni od daty doręczenia pisma wszczynającego spór lub konkretyzującego roszczenie Strony nie 

dojdą do porozumienia, spór taki lub roszczenie będzie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Licencjodawcy.  


