Załącznik nr 4 do umowy licencyjnej REGULAMIN
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§ 1.
Ochrona danych osobowych
Ryszard Kiedrowski i Kamil Molenda - wspólnicy spółki cywilnej działającej pod oznaczeniem: Grupa Edu kacji Nowoczesnej Kiedrowski Ryszard Molenda Kamil S.C., 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 57, NIP spółki
cywilnej: 5882447621. pozostają administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycz nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oaz uchylenia dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w zakresie, w jakim pozyskano dane osobowe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Grupa Edukacji Nowoczesnej Kiedrowski Ryszard
Molenda Kamil S.C., 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 57, tel.+48 576 618 001,mail: grupa.gen@gmail.com.
Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, będą przetwarzane przez
Grupę Edukacji Nowoczesnej, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie w celu wykonania tej umowy, realizacji
obowiązków i praw (w tym roszczeń), wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzeżeniem ust. 3,
jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania
danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji
obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z za wartą umową, lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).
Odbiorcami danych osobowych będą:
- organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
- organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych);
- inne organy administracji publicznej oraz sądy;
- podmioty obsługujące administratora danych w zakresie rachunkowości i księgowości;
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- podmioty prowadzące obsługę prawną administratora danych;
- inne podmioty, gdy zwrócą się do administratora o podanie określonych danych na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczeń sądowych lub postanowień innych organów.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez administratora
do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe.
6. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia umowy.
7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 2.
Zamówienia publiczne
1. Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
2. Pomimo braku obowiązku stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, stwierdza się, że zawarcie
umowy spełnia wymóg udzielenia zamówienia publicznego na zasadach konkurencyjności, przejrzystości,
równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności.
3. Umowa zawarta jest na czas oznaczony 12 miesięcy i w umowie nie przewidziano systemu automatycznego przedłużenia na dalsze okresy obowiązywania - Licencjobiorca jest uprawniony na podstawie § 2 ust. 2 umowy do złożenia oświadczenia wyrażającego wolę zawarcia kolejnej umowy licencyjnej na dotychczasowych warunkach.
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§ 3.
Prawa autorskie
Aplikacja jest programem komputerowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Grupa Edukacji Nowoczesnej posiada nieograniczone w zakresie czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do Aplikacji w zakresie wielokrotnego wykorzystywania, powielania dowolną techniką,
wprowadzania do pamięci komputera oraz udostępniania osobom trzecim.
Grupa Edukacji Nowoczesnej oświadcza, że korzystanie z Aplikacji nie narusza praw autorskich osób
trzecich.
Licencjobiorca nie jest upoważniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji), ani wykorzystywania praw zależnych.

§ 4.
Czas obowiązywania umowy / licencji
1. Licencja udzielana jest na czas oznaczony 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia złoże nia podpisu przez obie strony umowy. Czas udzielenia licencji jest tożsamy z czasem obowiązywania niniejszej umowy licencyjnej.
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2. Jeżeli Licencjobiorca niepóźniej niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy wyrazi wolę zawarcia nowej umowy licencyjnej na okres kolejnych 12 miesięcy, nowa (następna) umowa licencyjna na okres kolejnych 12 miesięcy zostanie między stronami zawarta na warunkach tożsamych z poprzednio obowiązującą umową (gwarancja stałości opłaty licencyjnej). Strony przyjmują, że dla wyrażenia woli przez Licencjobiorcę w zakresie przedłużenia umowy wystarczające
jest wysłanie wiadomości poczty elektronicznej ze stosownym oświadczeniem na adres: grupa.gen@gmail.com.
§ 5.
Rozwiązanie umowy
1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony 12 miesięcy, a zatem licencja wygasa z upływem okresu obowiązywania umowy.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego natychmiastowego rozwiązania umowy jedynie
w przypadku rażącego naruszania przez stronę postanowień niniejszej umowy. Uprawnienie do
wcześniejszego natychmiastowego rozwiązania umowy jest skuteczne jedynie po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do zaniechania rażących naruszeń umowy, w którym wyznaczono 7-dniowy termin na prawidłowe realizowanie umowy. Uprawnienie do wcześniejszego natychmiastowego rozwiązania umowy wykonuje się w formie pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia
przesyłką poleconą na adres strony podany w komparycji umowy.
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§ 6.
Przekazanie i sposób działania Aplikacji
Przekazanie Aplikacji następuje w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Przekazanie Aplikacji następuje poprzez dostarczenie Licencjobiorcy pliku instalacyjnego wraz z poda niem kodów licencyjnych. Aplikacja jest samodzielnie instalowana przez Licencjobiorcę; na podstawie po danego kodu licencyjnego Licencjobiorca generuje login do Aplikacji.
Licencja jest ograniczona co do ilości stanowisk komputerowych (stacji roboczych). Przenoszenie Aplikacji
na inne stanowisko komputerowe (stację roboczą) jest ograniczone i możliwe wyłącznie z zamiarem „zastąpienia”. Po przeniesieniu Aplikacji Licencjobiorca obowiązany jest do całkowitego usunięcia Aplikacji z
poprzedniego urządzenia.
Jeżeli Aplikacja zostanie zainstalowana na serwerze głównym Licencjobiorcy, licencją objęty jest serwer
jako jedno stanowisko komputerowe (stacja robocza), zaś inne stanowiska komputerowe (stacje robocze)
wykorzystują inne przyznane licencje w ramach udzielonej licencji.
Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, służące jej ulepszaniu oraz rozwojowi oraz dodawaniu nowych funkcjonalności. Niniejsza umowa obejmuje każdorazową aktualizację Aplikacji w okresie obowiązywania umowy (gwarancja stałości opłaty licencyjnej).

§ 7.
Czynności niedozwolone Licencjobiorcy
Licencjobiorca nie jest uprawniony, aby:
odpłatnie lub bezpłatnie udostępniać Aplikację osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem prawnym;
udzielać osobie trzeciej dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Aplikacji;
trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikację w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie;
tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub wprowadzać jakiekolwiek zmiany w Aplikacji, w tym modyfikować kod źródłowy Aplikacji;
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5) usuwać, zakrywać ani zmieniać informacje o autorach Aplikacji, prawach autorskich lub innych prawach
własności zawartych w Aplikacji;
2. Licencjobiorca jest upoważniony do publicznego odtwarzania w ramach uroczystości szkolnych obrazu i
dźwięku Aplikacji ze wszystkich jej działów.
2. Grupa Edukacji Nowoczesnej oświadcza iż oprogramowanie Aplikacji jest bezpieczne i w pełni wolne od
szkodliwego oprogramowania.
3. Grupa Edukacji Nowoczesnej nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wykorzystywanie Aplikacji w sposób niezgodny z niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności za udostępnienie przez Licencjobiorcę osobom trzecim kodu licencyj nego, loginu i hasła do Aplikacji oraz nośnika danych zawierającego Aplikację;
2) infrastrukturę systemu komputerowego wykorzystywaną przez Licencjobiorcę (możliwość dostępu do Aplikacji, działanie stacji roboczych, wadliwe działanie Aplikacji wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania
infrastruktury komputerowej Licencjobiorcy);
3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej (zewnętrze, z reguły nieprzewidywalne zdarzenia, którym nie można zapobiec
mimo dochowania należytej staranności).

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Strony obowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o aktualnych danych teleadresowych.
W przypadku zmiany adresu strony, jest ona obowiązana do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7
dni od dokonania zmiany, poinformowania drugiej strony o nowym adresie w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną. Pisma doręczone na adres podany w komparycji umowy lub podany przez stronę w trybie
niniejszego ustępu, uważa się za skutecznie doręczone.
2. Strony poddają niniejszą umowę prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw i rozporządzeń.
3. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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