Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania eZOZ
Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy przed instalacją lub użyciem oprogramowania.
Zainstalowanie oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na zasady i warunki niniejszej Umowy. Nie wyrażenie
zgody na zasady i warunki niniejszej Umowy zobowiązuje do usunięcia pobranego programu i zwrotu lub
zniszczenia posiadanych nośników zawierających oprogramowanie.
1. Niniejsza Umowa Licencyjna zwana dalej Umową stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną
lub prawną zwaną dalej Licencjobiorcą a eZOZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej
Spółką) z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem Umowy licencyjnej jest towarzyszące jej Oprogramowanie
eZOZ, do którego prawa licencyjne posiada Spółka, łącznie ze związanymi z nim nośnikami i dokumentacją,
zwane dalej OPROGRAMOWANIEM. Oprogramowanie obejmuje także aktualizacje, które Spółka może
Licencjobiorcy dostarczyć lub udostępnić.
2. Niniejsza Umowa dotyczy praw użytkowania i nie stanowi umowy sprzedaży. Spółka pozostaje właścicielem
kopii Oprogramowania, fizycznego nośnika oraz każdej innej kopii do stworzenia, której Licencjobiorca jest
uprawniony zgodnie z niniejszą Umową.
3. Oprogramowanie korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego i majątkowego. Spółce
przysługuje prawo do kontrolowania przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz niniejszej Umowy.
4. Licencjobiorcy przysługuje terminowe, niewyłączne prawo użytkowania Oprogramowania, co nie oznacza
nabycia praw własności intelektualnej lub majątkowych do Oprogramowania i rozwiązań zastosowanych w
Oprogramowaniu.
5. Licencjobiorca posiada prawo do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa, wyłącznie do własnego użytku, bez
względu na ilość stanowisk.
6. Licencjobiorca może zainstalować kopię Oprogramowania na komputerze i używać tego Oprogramowania w
okresie obowiązywania licencji. Licencjobiorca może korzystać z praw licencyjnych, tylko w okresie ważności
licencji.
7. Aktualny cennik oraz sposób licencjonowania dostępny jest na stronie internetowej Spółki.
8. Okres obowiązywania Licencji rozpoczyna się w dniu jej zainstalowania w programie i trwa nie dłużej niż
określa to data ważności klucza licencyjnego.
9. Klucz licencyjny generowany jest na podstawie informacji technicznych związanych z bazą danych i
systemem informatycznym Licencjobiorcy.
10. Licencjobiorca ma prawo do utworzenia dowolnej ilości baz danych.
11. Licencjobiorcy przysługuje prawo do bezpłatnego wypróbowania oprogramowania w 30-dniowym okresie
testowym liczonym od dnia aktywacji klucza demonstarcyjnego, które wykonywane jest podczas pierwszego
dostępu do bazy danych. Celem okresu próbnego jest sprawdzenie przydatności programu do działalności
prowadzonej przez Licencjobiorcę. W okresie testowym żadna z funkcji programu nie ulega ograniczeniu.
Ilość licencji w okresie testowym wynosi 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
12. Techniczne zabezpieczenie programu stanowi klucz licencyjny. Licencjobiorca nie jest uprawniony do
dokonywania jakichkolwiek zmian w posiadanym kluczu licencyjnym. Kopie kluczy mogą być przechowywane
przez Spółkę i mogą służyć do weryfikacji klucza używanego przez Licencjobiorcę. Używanie
Oprogramowania przy wykorzystaniu zmodyfikowanego lub pozyskanego poza siecią dystrybucji Spółki
klucza stanowi naruszenie warunków niniejszej umowy. Stwierdzenie braku zgodności między kluczem
przechowywanym przez Spółkę a kluczem używanym przez Licencjobiorcę jest wystarczające dla uznania, że
Licencjobiorca naruszył warunki niniejszej umowy.
13. Licencjobiorca nie podejmie ani nie zezwoli na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego
Oprogramowania, dekompilacji, tłumaczenia lub adaptacji Oprogramowania, ani jakichkolwiek operacji
ingerujących w oryginalny kod Oprogramowania.
14. Działania niezgodne z zapisami punktów 12 i 13, stanowi rażące naruszenie Umowy licencyjnej oraz
autorskich praw majątkowych i jest podstawą do wypowiedzenia jej ze skutkiem natychmiastowym. Działanie
takie stanowić będzie podstawę do roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia autorskich praw
majątkowych.
15. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dalszej odsprzedaży licencji ani Oprogramowania nią objętego.
16. Instalacja Oprogramowania osobom trzecim jest zabroniona. Licencjobiorca nie ma prawa do rozszerzania i
dokonywania jakichkolwiek zmian funkcjonalnych Oprogramowania.
17. Spółka zastrzega sobie prawo, do przesyłania z programu eZOZ droga internetową informacji technicznych
występujących podczas instalacji, niezbędnych do ewentualnego usuwania usterek mogących wystąpić
podczas tego procesu.
18. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, przysługujące
prawa wynikające z tej umowy automatycznie i natychmiast wygasają, bez konieczności dokonywania
zawiadomienia przez Spółkę. W takim przypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego
skasowania, zniszczenia lub zwrotu, na własny koszt, Oprogramowania, wszystkich jego kopii zapasowych
oraz wszelkich związanych materiałów na rzecz Spółki.
19. Licencjobiorca zobowiązany jest wypełnić minimalne wymagania sprzętowe, techniczne oraz eksploatacyjne
niezbędne dla korzystania z Oprogramowania, które określone są na stronie www.ezoz.com.pl. W
szczególności Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że dla realizacji niniejszej Umowy niezbędne jest
posiadanie przez niego łącza internetowego.
20. Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za jakiejkolwiek dane zapamiętane za pomocą
oprogramowania eZOZ oraz za szkody związane z utratą tych danych. Administratorem danych w rozumieniu
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przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz 883, Dz.U. z 2002 r., 101, poz.
926) jest Licencjobiorca.
Licencjodawca, na wyraźne pisemne żądanie Licencjobiorcy, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku
dostarczy narzędzie, umożliwiające jednorazowy eksport danych (w szczególności danych rozliczeniowych
oraz medycznych), tak aby możliwe było zachowanie kontynuacji rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
oraz wgląd do dokumentacji medycznej pacjentów. Format utworzonego dokumentu określony zostanie przez
Licencjodawcę i zostanie on udostępniony Licencjobiorcy.
Licencjodawca, zastrzega sobie prawo do rozbudowy oprogramowania o dodatkową funkcjonalność, do
wykorzystania której wymagane będzie nabycie osobnych licencji. Sposób licencjonowania oraz cena licencji
określana będzie każdorazowo po ukazaniu się aktualizacji z nową funkcjonalnością.
Niniejsza Umowa nie tworzy żadnych zobowiązań pomiędzy stronami oprócz tych, które zostały wprost
wskazane w Umowie.
Przy tworzeniu Oprogramowania dołożono wszelkich starań, aby działało ono poprawnie. Z uwagi jednak na
złożony charakter produktu, Spółka nie odpowiada wobec Licencjobiorcy, za jakiekolwiek szkody powstałe w
związku z korzystaniem z Oprogramowania lub jego obsługą, w tym szkody pośrednie, z wyjątkiem szkody
wywołanej z winy umyślnej. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi i gwarancji z
wyjątkiem odpowiedzialności za nośnik, na którym dostarczane jest Oprogramowanie.
Bez względu na jakiekolwiek szkody wynikłe, lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub
niemożnością używania Oprogramowania (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty
zysków), które Licencjobiorca lub osoby trzecie mogą ponieść z jakiegokolwiek powodu, całkowita
odpowiedzialność Spółki z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za
Oprogramowanie w okresie ważności ostatniego klucza licencyjnego. Licencjobiorcy nie służy prawo do
odszkodowania za utracone korzyści ani prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
Do wszelkich kwestii nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa
polskiego. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy licencyjnej będą
podlegały rozstrzygnięciu przez sąd z siedzibą właściwą dla Spółki, zgodnie z regulaminem tego Sądu.

W programie wykorzystano Farmaceutyczną Bazę Danych BAZYL.
Właścicielem Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL jest IMS Health (IQVIA), ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa, tel. 225980300, telefaks
225980499, BAZYL telefaks 225980498. Twórcą Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL oraz autorem dokumentów opisujących bazę danych i
jej zawartość jest dr n. farm. Jarosław Filipek. Ostrzeżenie. Baza danych jest chroniona przez prawo autorskie. Nieautoryzowane kopiowanie lub
dystrybucja bazy danych lub jej części grozi odpowiedzialnością karną. Uwaga. Firma IMS Health (IQVIA) postępując według najlepszej swej
wiedzy dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte w Farmaceutycznej Bazie Danych BAZYL były prawdziwe. Zwracamy jednak uwagę,
że decyzje mające konsekwencje terapeutyczne bądź finansowe powinny być oparte na materiałach źródłowych. W związku z tym roszczenia
prawne wobec IMS Health (IQVIA) za ewentualne pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY, ŻE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA POTWIERDZA, ŻE
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY, ROZUMIEM JEJ TREŚĆ, A TAKŻE WYRAŻAM ZGODĘ
NA TO, BY BYĆ ZWIĄZANYM ZASADAMI I WARUNKAMI Z NIEJ WYNIKAJĄCYMI.

