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UMOWA LICENCYJNA DLA POJEDYNCZEGO UŻYTKOWNIKA 
OPROGRAMOWANIA ALIANT FIRMY ANMARSOFT 
PRZEZNACZONEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

JEŚLI LICENCJOBIORCA ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ LUB KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA, WYRAŻA 
WÓWCZAS ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ POSTANOWIEŃ.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY LICENCYJNEJ.

Niniejszy  tekst  stanowi  wiążącą  umowę,  której  przedmiotem  jest  udzielenie  licencji  na  korzystanie
z Oprogramowania Aliant na warunkach w niej opisanych. W przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień
niniejszej  Umowy  należy  zrezygnować  z  zakupu,  instalacji,  użytkowania  lub  jakiegokolwiek  innego
wykorzystywania  Oprogramowania  Aliant  w  całości  lub  w  jakiejkolwiek  z  jego części.  Udzielenie  licencji  nie
oznacza  przeniesienia  jakichkolwiek  praw na licencjobiorcę.  Udzielenie  licencji  oznacza przyznanie prawa do
korzystania  z Oprogramowania  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  dokumencie  lub  wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Niniejsza licencja dotyczy oprogramowania Aliant, który jest dedykowane dla dietetyków lub innych specjalistów
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego. Niniejsze warunki
licencyjne nie dotyczą konsumentów. 

Niniejszą  licencją  objęte  są  niniejsze  składniki  Oprogramowania  Aliant:  program  komputerowy  Aliant,
dokumentacja dotycząca programów komputerowych Aliant, niezależnie od formy jej wyrażenia. Licencją objęta
jest  wyżej  wskazana  dokumentacja  w  zakresie  w  jakim  może  być  zaliczona  do  kategorii  programów
komputerowych  w  rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach pokrewnych,  jaki  i  w  zakresie  w  jakim
dokumentacja  stanowi  utwór  chroniony  przepisami  prawa  autorskiego  nie  dotyczącymi  programów
komputerowych. 

Oprogramowanie  Aliant  chronione  jest  szeroko  rozumianym  prawem  autorskim,  w  tym  prawem  UE,
porozumieniami  międzynarodowymi  o  ochronie  praw  na  dobrach  niematerialnych.  Korzystanie
z Oprogramowania Aliant, w sposób sprzeczny z warunkami niniejszej licencji podlega odpowiedzialności cywilnej
i karnej.

2. STRONY UMOWY.

Licencjodawcą,  któremu  przysługują  prawa  autorskie  osobiste  jak  i  majątkowe  do  wszystkich  składników
Oprogramowania Aliant, jest Marcin Olech prowadzący działalność gospodarczą w Gdańsku przy ulicy Lęborska
3 B,  80-386  pod firmą Anmarsoft  Marcin  Olech  wpisany  do  Centralnej  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej.
Licencjobiorcą  jest  podmiot,  który  będzie  korzystał  z  Oprogramowania  Aliant,  będący  przedsiębiorcą
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.   

3. ZAWARCIE UMOWY, CZAS TRWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY.

Umowa zakupu nośnika Oprogramowania Aliant zostaje zawarta poprzez zamówienie złożone poprzez Internet
na warunkach określonych przez dystrybutora, z tym zastrzeżeniem, że czas korzystania z licencji liczy się od
chwili  rejestracji  za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego. Rejestracji  należy dokonać w okresie 3
miesięcy od daty nabycia licencji, w przeciwnym razie licencja wygasa. Jeden klucz licencyjny przypisany jest do



jednej  licencji  i  uprawnia do  korzystania  z  niego przez  więcej,  niż  jednego użytkownika.  Licencja  może  być

udzielona bezterminowo lub na czas określony.

4. OPŁATY LICENCYJNE.

Pierwsza i  kolejne opłaty  licencyjne dokonywane są za pośrednictwem dystrybutora Oprogramowania Aliant,

firmy Cambridge Diagnostics (Polska) spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie lub autoryzowanych partnerów tego

podmiotu.  Cennik  określa  warianty  cenowe  udzielanych  licencji,  aktualny  Cennik  dostępny  jest  na  stronie

http  s  ://aliant.com.pl/ Licencje w zależności od wariantu zakupu Oprogramowania Aliant zawierane są na czas

określony lub bezterminowo. W przypadku licencji udzielanych na czas określony, płatność za każdy kolejny okres

rozliczeniowy należy dokonywać przed upłynięciem okresu ważności. 

W sytuacji, gdy z jakiejkolwiek przyczyny licencja produktu miałaby wygasnąć Anmarsoft dla wygody Użytkownika

umieszcza  w  interfejsie  produktu  ostrzeżenie  o  upływie  okresu  ważności.  W  przypadku  kwestionowania

zasadności informacji umieszczonej przez Anmarsoft w interfejsie Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się

z Cambridge Diagnostics (Polska) spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Anmarsoft nie ponosi odpowiedzialności

za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione w związku z brakiem stosownej informacji od Licencjobiorcy lub

wygaśnięciem licencji z przyczyn leżących po stronie Licencjobiorcy. 

Niezastosowanie  się  do  jakichkolwiek  postanowień  niniejszej  umowy  lub  używanie  Oprogramowania  Aliant

w sposób  nieautoryzowany  lub  niezgodny  z  niniejszą  licencją  powoduje  automatyczne  rozwiązanie  umowy

licencyjnej.  W  takim  przypadku  Licencjobiorca  zobowiązany  jest  usunąć  Oprogramowanie  Aliant,  a  także

zniszczyć wszystkie jego kopie i składniki. W przypadku użytkowania licencji na czas określony i niewywiązania się

z obowiązku opłacenia właściwych opłat licencyjnych, licencję uznaje się za wygasłą. 

W wypadku chęci  odnowienia umowy licencyjnej na dotychczasowych warunkach (bez przekazania ponownie

pakietu startowego w postaci programu wraz z kluczem licencyjnym), gdy przerwa pomiędzy datą wygaśnięcia

licencji a datą jej reaktywowania nie przekroczy 6 miesięcy, nastąpi to po zastosowaniu uprzednio obowiązującej

Licencjobiorcę  stawki  za  odnowienie  licencji.  W  wypadku,  gdy  przerwa  byłaby  dłuższa  niż  6  miesięcy,

zastosowanie znajdzie stawka za odnowienie wynikająca z aktualnego Cennika, o którym mowa w pierwszym

akapicie niniejszego punktu.

5. UDZIELENIE LICENCJI.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji z chwilą zakupu nośnika oraz klucza licencyjnego, przedmiotowa

licencja staje się aktywna z chwilą rejestracji - a Licencjobiorca przyjmuje ograniczoną, niewyłączną licencję na

korzystanie  z  Oprogramowania Aliant,  zgodnie  z  opisanymi  w niniejszej  licencji  warunkami,  w  szczególności

opisanymi  w  zakresie  użytkowania,  z  zastrzeżeniem  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  a  na

dołączone do Oprogramowania Aliant  instrukcje  obsługi  („dokumentacja”)  wyłącznie  w sposób dopuszczony

niniejszą  Umową.  Dla  celów  niniejszej  Umowy  „Oprogramowanie  Aliant”  obejmuje  wszelkie  aktualizacje,

ulepszenia,  modyfikacje,  wersje  poprawione  i  dodatki  wyprodukowane  przez  Anmarsoft  Marcin  Olech  oraz

udostępnione  Licencjobiorcy  na  stronie  internetowej  lub  przesłane  mailem.  Niezależnie  od  powyższego

Anmarsoft Marcin Olech nie jest zobowiązany do zapewniania jakichkolwiek aktualizacji,  ulepszeń, modyfikacji,

wersji poprawionych ani dodatków do Oprogramowania Aliant.

6. ZAKRES UŻYTKOWANIA.

Na mocy niniejszej  licencji  Licencjodawca  udziela  Licencjobiorcy prawa do zainstalowania  i  uruchomienia na

jednym komputerze  jednej  kopii  programu komputerowego  Aliant  w  celu  korzystania  z  niej  przez  jednego

użytkownika przy użycia jednego klucza licencyjnego w jednym czasie, ewentualnie w razie istnienia po stronie

Licencjobiorcy  uzasadnionej  potrzeby  istnieje  możliwość  zainstalowania  programu komputerowego Aliant  na

większej ilości komputerów, z tym zastrzeżeniem, że na mocy jednej licencji w jednym czasie korzystać może

wyłącznie  jedna  osoba  z  posiadanym  kluczem  licencyjnym.  Nie  zezwala  się  na  instalację  programu
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komputerowego Aliant na serwerze lub korzystanie z niego poprzez inne komputery lub urządzenia podłączone

do serwera za pomocą sieci wewnętrznej lub zewnętrznej. 

Licencjobiorca z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie może:

a) korzystać z żadnego z elementów Oprogramowania ani sporządzać jego kopii w sposób inny, niż dozwolony

niniejszą licencją;

b)  dokonywać  tłumaczenia,  dokonywać  jakichkolwiek  zmian,  dekompilacji  lub  deasemblacji,  przystosowania

programu komputerowego, dokonywać jakichkolwiek operacji na otrzymanym kluczu licencyjnym;

d)  modyfikować  jakichkolwiek  elementów  Oprogramowania  ani  łączyć  go  w  całości  lub  częściowo  z  innym

programem bez odpowiednich pozwoleń ze strony Licencjodawcy;

e) rozdzielać części składowych Oprogramowania w celu wykorzystania na więcej niż jednym komputerze;

f) użytkować programu komputerowego Aliant z innym kluczem licencyjnym niż uzyskany od Licencjodawcy lub

z kluczem, którego zaginięcie zgłosił Licencjodawcy;

h) przekazywać ani udostępniać klucza licencyjnego jakiejkolwiek stronie nieuprawnionej z tytułu licencji;;

i)  sporządzać  kopii  programu  komputerowego  w  zakresie  wykraczającym  poza  wynikający  z  bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa;

j) nie ma prawa tworzyć utworów pochodnych opartych na Oprogramowaniu lub jego częściach.  

Dopuszczalne jest sporządzanie kopii danych w celach związanych z bezpieczeństwem posiadanych danych. Na

Użytkowniku spoczywa obowiązek zabezpieczenia programu przed nieprawnym kopiowaniem. 

7. CENTRUM WYMIANY POTRAW.

Licencjobiorca zamieszczający przepis ze zdjęciem lub przepis (zwane dalej Treściami) oświadcza i zapewnia, że

przysługują mu prawa autorskie majątkowe i osobiste do zamieszczanych w Centrum Wymiany Potraw Treści.

Licencjobiorca oświadcza, że zamieszczając Treści w Centrum Wymiany Potraw udziela: 

a)  Anmarsoft  Marcinowi  Olech  nieograniczonej  terytorialnie,  niewyłącznej,  bezpłatnej,  zbywalnej  licencji

(z prawem  sublicencji)  na  korzystanie  z  Treści,  powielanie  takich  Treści,  ich  wystawianie;  opracowywanie

i rozpowszechnianie  utworów  zależnych.  Licencjobiorca  upoważnia  Anmarsoft  do  dokonywania  poprawy

występujących błędów (literówki, błędy gramatyczne, składniowe).  

b) każdemu użytkownikowi programu Aliant - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na

dostęp  do jego Treści  za  pośrednictwem Centrum Wymiany  Potraw  oraz  na  korzystanie  z  takich  Treści,  ich

powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych. 

8. UTRATA KLUCZA LICENCYJNEGO

W  przypadku  kradzieży  klucza  licencyjnego  lub  podejrzenia  wszelkiego  niewłaściwego  lub  niezgodnego

z prawem użytkowania  licencji  Użytkownika  poza  jego  kontrolą,  należy  niezwłocznie  powiadomić  Anmarsoft

o takim  zdarzeniu.  Licencjobiorcy,  w  razie  kradzieży  lub  utraty  klucza,  zostanie  wydany  po  dokonaniu

odpowiedniej opłaty i po złożeniu oświadczenia o jego utracie, zastępczy klucz licencyjny. W wypadku odzyskania

klucza  licencyjnego  przez  Licencjobiorcę  i  wydania  zastępczego  klucza  licencyjnego  przez  Licencjodawcę,

Licencjobiorca zobowiązany jest zwrócić odzyskany klucz do Licencjodawcy. 

Każde zamówienie nowego klucza licencyjnego w przypadku jego uszkodzenia lub kradzieży dokumentowane

jest fakturą.

9. PRAWO WŁASNOŚCI OPROGRAMOWANIA I ZNAKÓW TOWAROWYCH.

Wszelkie znaki towarowe lub usługowe używane przez Anmarsoft w związku z Oprogramowaniem lub usługami

świadczonymi przez Anmarsoft  stanowią własność Anmarsoft.  Na mocy niniejszej  Umowy Użytkownikowi  nie
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zostaje przyznane żadne prawo, licencja ani udział we własności.  Użytkownik nie może dochodzić żadnych praw,

licencji ani udziału w tych znakach, ani też używać znaków lub wzorów do złudzenia przypominających rzeczone

znaki.  

10. POUFNOŚĆ.

Użytkownik  dołoży   starań  przy  współpracy  z  Anmarsoft  w  celu  rozpoznawania  i  zapobiegania

nieupoważnionemu użytkowaniu, kopiowaniu lub ujawnianiu jakichkolwiek elementów Oprogramowania Aliant.  

11. WSPARCIE TECHNICZNE.

Wsparcie  techniczne  jest  świadczone  za  pomocą  poczty  elektronicznej  pod  adresem  pomoc@aliant.com.pl,

telefonicznie lub z użyciem programu służącego do zdalnej pomocy. 

12. GWARANCJA.

Licencjodawca  gwarantuje,  że  nośniki  danych,  o  ile  zostaną  przekazane,  będą  wolne  od  wad  materiału

i wykonawstwa  przez  okres  dziewięćdziesięciu  (90)  dni  od  daty  nabycia  nośnika  oprogramowania  przez

Licencjobiorcę. W przypadku wystąpienia wady Licencjobiorca powinien zwrócić wadliwy nośnik do sprzedawcy

lub bezpośrednio do biura obsługi  klienta Anmarsoft,  a  nośnik  zostanie  wymieniony nieodpłatnie.  Powyższe

uprawnienie  stanowi  wyłączne  uprawnienie  przysługujące  Licencjobiorcy  z  tytułu  niedotrzymania  przez

Licencjodawcę zobowiązań gwarancyjnych.

13. OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Z  wyjątkiem  wyraźnej  gwarancji  zawartej  powyżej,  niniejsze  oprogramowanie  jest  udostępnione  w  stanie,

w którym istnieje faktycznie, bez żadnych gwarancji, w szczególności bez gwarancji jakości handlowej, gwarancji

satysfakcjonującej jakości,  wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu. W zakresie dozwolonym

przez prawo wyłączona jest rękojmia, a całość ryzyka związanego z działaniem oprogramowania oraz rezultatami

jego działania ponosi Licencjobiorca. W granicach dozwolonych prawem ani Licencjodawca, ani żaden z jego

przedstawicieli handlowych lub dostawców nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy lub jakiejkolwiek

innej osoby lub jednostki za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, w szczególności

za utratę korzyści,  przychodów lub zysków,  utratę lub uszkodzenie danych lub inną szkodę gospodarczą lub

handlową, nawet  jeżeli Licencjobiorcę poinformowano o możliwości powstania takiej szkody lub w przypadku,

gdy możliwe było przewidzenie jej wystąpienia. W granicach dozwolonych prawem Licencjodawca nie ponosi

również odpowiedzialności  za  roszczenia osób trzecich.  Maksymalna łączna odpowiedzialność Licencjodawcy,

z zastrzeżeniem  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  jak  również  odpowiedzialność  jego  przedstawicieli

handlowych  i  dostawców  wobec  Licencjobiorcy  ogranicza  się  do  kwoty  zapłaconej  przez  Licencjobiorcę  za

oprogramowanie.  

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na

ważność  lub  skuteczność  jej  pozostałych  postanowień.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

W wypadku, gdy strony mają siedziby w dwóch różnych krajach i są przedsiębiorcami, wyłącza się zastosowanie

Konwencji  Narodów  Zjednoczonych  o  umowach  międzynarodowej  sprzedaży  towarów,  a  także  Konwencji

o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 14 czerwca 1974 r.
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W razie ewentualnego sporu na tle zawarcia, wykonania, rozwiązania niniejszej umowy Sądem właściwym do jego

rozstrzygnięcia  jest  Sąd  właściwy  miejscowo  dla  siedziby  Licencjodawcy  z  zastrzeżeniem  bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

prawa polskiego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
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