
UMOWA LICENCYJNA
na OPROGRAMOWANIE

BioBank Management System
„BBMS dbf”

WAŻNE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej „Umową Licencyjną”) stanowi prawnie wiążącą
umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną („Licencjobiorcą”) a producentem oprogramowania firmą LabMind Sp. z o.o. z siedzibą
w  Szczecinie,  dalej  zwanej  LabMind,  której  przedmiotem  jest  produkt  określony  powyżej,  a  który  obejmuje  oprogramowanie
komputerowe lub inne utwory w formie elektronicznej i może obejmować związane z nim nośniki, materiały drukowane i dokumenty
w  formie  „online”  oraz  dokumentację  elektroniczna  ("OPROGRAMOWANIE").  Poprzez  instalacje,  kopiowanie  lub  inne  użycie
OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej.
Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, nie ma on prawa do instalowania lub używania
OPROGRAMOWANIA. 

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE  chronione  jest  prawem  autorskim,  postanowieniami  umów  międzynarodowych  o  prawach

autorskich,  oraz  innym  ustawodawstwem  i  umowami  międzynarodowymi  o  ochronie  praw  własności  intelektualnej.
OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

§ 1. UDZIELENIE LICENCJI
Niniejsza Umowa Licencyjna przyznaje Licencjobiorcy  następujące prawa:

1 - może zainstalować i używać OPROGRAMOWANIE na dowolnej liczbie stanowisk.
2 - ma prawo przechowywać lub zainstalować kopie OPROGRAMOWANIA na urządzeniu do przechowywania danych, takim jak 
serwer sieciowy lub dowolnym innym.
3 – może wprowadzać dowolną ilość danych, ograniczoną wyłącznie możliwościami technicznymi.
4 – może udostępniać oprogramowanie wraz z tą licencją i dokumentacją innym osobom fizycznym lub prawnym.
5 – nie ponosi żadnych kosztów na rzecz LabMind z tytułu użytkowania oprogramowania i jego aktualizacji.
6 – może dowolnie zarządzać informacją w systemowej bazie danych, wszystkie dane przez niego wprowadzone są jego 
własnością.
7 – może dowolnie zarządzać podbazami, włącznie ze zmianami ich struktur.
8 – może dowolnie zarządzać zdefiniowanymi przez siebie lub w trakcie wdrożenia, procesami, schematami, raportami i wszystkimi 
pozostałymi elementami dynamicznymi systemu.
9 – może dowolnie udostępniać oprogramowanie swoim pracownikom do instalacji na prywatnych komputerach.
10 – może budować dowolne sieci z innymi Licencjobiorcami przy zastosowaniu pkt. 4 i wzbogaceniem o własną dokumentację 
współpracy i konfiguracji.
11 – może używać oprogramowanie bezterminowo.

§ 2. OPIS INNYCH UPRAWNIEŃ I OGRANICZEŃ
1 - Odtworzenie, dekompilacja lub dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona.
2 - Zabrania się także wypożyczania, wynajmowania i wydzierżawiania OPROGRAMOWANIA.
3 - Jeżeli charakter publikacji to przewiduje należy, umieścić w niej informacje o pochodzeniu OPROGRAMOWANIA; np.: „(c) 
LabMind”; lub informacje o autorze konkretnego OPROGRAMOWANIA.
4 - Informacje techniczne, przekazywane przez Licencjobiorcę firmie LabMind mogą być wykorzystane przez nią w dalszej 
działalności, włączając w to pomoc techniczną oraz produkcje oprogramowania. Informacje te zostaną użyte w formie, która 
uniemożliwi identyfikację ich źródła.
5 - Cesja praw do Oprogramowania nie występuje.
6 - Rozwiązanie Umowy Licencyjnej.  Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma LabMind ma prawo w każdej chwili
rozwiązać niniejsza Umowę Licencyjna, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień lub działa na szkodę firmy LabMind. W
takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki.

§ 3. UAKTUALNIENIA („UPGRADE”)
Oprogramowanie jest publikowane na stronie internetowej www.bbms.pl  i w dowolnym momencie Licencjobiorca może

wykonać  aktualizację.  Nie  jest  wymagany dostęp  do Internetu z komputera  z  zainstalowanym oprogramowaniem.  Aktualizację
można  przenosić  za  pomocą  dowolnego  nośnika  spełniającego  podstawowe  wymagania  techniczne  jak  np.  odpowiednią
pojemność.



§ 4. PRAWA AUTORSKIE
Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące OPROGRAMOWANIA jak i załączonych materiałów drukowanych należą

do firmy LabMind, prawa autorskie osobiste należą do Piotra Kowaluk.

§  5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Oprogramowanie  nie  zawiera  żadnych  elementów szpiegujących  ani  wyciągających  dane.  Jest  rutynowo  sprawdzane

przez  większość  programów  antywirusowych.  Z  uwagi  na  swój  publiczny  charakter  jest  pod  ciągłą  kontrolą  wszystkich
usługodawców internetowych i praktycznie niczym nieograniczoną kontrolą samych użytkowników. Wszelkie fałszywe alarmy należy
natychmiast zgłaszać do właściwych producentów oprogramowania antywirusowego i do LabMind.

Jeżeli jakiekolwiek dane są wysyłane to tylko i wyłącznie na żądanie użytkownika, np. raport na jakiś zdefiniowany e-mail.

LabMind nie jest zainteresowany danymi Licencjobiorcy i nigdy nie poprosi o dane, a tym bardziej o przesłanie ich pocztą 
elektroniczną lub za pomocą innego nośnika informacji. Wszelkie prośby o dane należy bezwzględnie ignorować, bo to jest próba 
wyciągania informacji przez kogoś podszywającego się pod LabMind.

W kontaktach z LabMind wystarczy przekazanie wyłącznie informacji technicznych, jak np. techniczny log zdarzeń w pliku 
historia.txt, który nie zawiera żadnych danych drażliwych, lecz wyłącznie dane związane z technicznym funkcjonowaniem 
oprogramowania.

§  6. GWARANCJA I OGRANICZONA REKOJMIA, OGRANICZENI E REKOJMI

Firma LabMind zapewnia, że:
1 - OPROGRAMOWANIE będzie funkcjonować w istotnym zakresie w sposób zgodny z Instrukcją Obsługi
2 - w żadnym elemencie OPROGRAMOWANIA, w warunkach normalnej obsługi, nie ujawnią się wady

§ 7. UPRAWNIENIA LICENCJOBIORCY

Całkowita odpowiedzialność firmy LabMind polega na naprawie OPROGRAMOWANIA, które nie odpowiada warunkom Ograniczonej 
Rękojmi firmy LabMind. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia Licencjobiorcy należy do firmy LabMind. Niniejsza Ograniczona Rękojmia 
jest nieważna, jeśli wadliwe działanie OPROGRAMOWANIA nastąpiło w wyniku wypadku lub jego nieprawidłowego zastosowania.

WYŁACZENIE POZOSTAŁYCH, UPRAWNIEN Z TYTUŁU RĘKOJMI
W zakresie  dozwolonym przez prawo właściwe,  firma LabMind wyłącza  wszystkie  swoje pozostałe  obowiązki  z tytułu  rękojmi,
zarówno  sformułowane wprost,  jak  i  wynikające  z  okoliczności  towarzyszących  lub z  przepisów prawa.  Wyłączona jest  także
ustawowa  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  to,  że  oprogramowanie,  załączony  podręcznik  (podręczniki)  wraz  z  innymi
materiałami instruktażowymi  są odpowiedniej jakości i nadają się do określonego użytku. Powyższe wyliczenie podstaw wyłączeń
odpowiedzialności ma charakter przykładowy i nie jest zupełne.

WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODE
Firma LabMind lub jej dostawcy nie są w żadnym wypadku odpowiedzialni za jakąkolwiek inną szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu
utraty  zysków  związanych  z  prowadzeniem  przedsiębiorstwa,  przerw  w  działalności  przedsiębiorstwa  lub  utraty  informacji
gospodarczej) będącą następstwem używania albo niemożliwości używania niniejszego produktu firmy LabMind, nawet jeśli firma
LabMind została zawiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe wyliczenie szkód, za które firma LabMind nie
odpowiada  ma  charakter  przykładowy  i  nie  jest  wyczerpujące.  Całkowita  odpowiedzialność  firmy  LabMind  na  podstawie
jakiegokolwiek  postanowienia  niniejszej  umowy  jest  w  każdym  wypadku  ograniczona  do  sumy  pieniężnej,  którą  nabywca
rzeczywiście zapłacił za użytkowanie oprogramowania.


