Licencja na oprogramowanie
proCertum SmartSign oraz SimplySign Desktop
Używanie tego oprogramowania oznacza akceptację postanowień poniższej licencji.
Zainstalowanie oprogramowania proCertum SmartSign oraz SimplySign Desktop oznacza zgodę
Licencjobiorcy na wszystkie postanowienia niniejszej Licencji. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z
postanowień niniejszej Licencji zrezygnować należy z instalacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania
oprogramowania proCertum SmartSign oraz SimplySign Desktop w całości lub w części.
Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer identyfikacji podatkowej
NIP: 517-035-94-54, Kapitał zakładowy: 120.002.940,00 zł (opłacony w całości), udziela licencji na proCertum
SmartSign oraz SimplySign Desktop na następujących warunkach:
§1
DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszej licencji określa się następujące pojęcia:
a. Asseco Data Systems lub Licencjodawca – Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni,
b. Licencjobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjne bez osobowości prawnej, która
korzysta z Oprogramowania na podstawie postanowień niniejszej licencji,
c. Oprogramowanie (łącznie „Oprogramowanie”, lub odpowiednio „Oprogramowanie proCertum
SmartSign” lub „Oprogramowanie SimplySign Desktop”) – aplikacje pn. „proCertum SmartSign”
oraz „SimplySign Desktop”:
- proCertum SmartSign – aplikacja służąca do podpisywania certyfikatem kwalifikowanym lub
niekwalifikowanych dokumentów elektronicznych (np. pliki tekstowe, zdjęcia, grafiki);
- SimplySign Desktop – aplikacja wraz z dokumentacją, umożliwiająca użytkownikowi dostęp do
posiadanych kryptograficznych kart wirtualnych aplikacji SimplySign oraz ich funkcjonalne
wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem.
Prawa autorskie do Oprogramowania należą do Asseco Data Systems i podlegają ochronie zgodnie z
prawem polskim i międzynarodowym
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§2
ZASADY UDZIELANIA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE PROCERTUM SMARTSIGN
Asseco Data Systems udziela na czas nieoznaczony, a Licencjobiorca nabywa, wyłączne, bez prawa
przekazywania, nie podlegające odrębnemu sublicencjonowaniu, nieodpłatne prawo na użytkowanie jednej
kopii Oprogramowania proCertum SmartSign Licencjodawcy.
Licencja udzielona zostaje z chwilą zainstalowania Oprogramowania proCertum SmartSign.
§3
ZASADY UDZIELANIA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SIMPLYSIGN DESKTOP
Licencja udzielona zostaje z chwilą zainstalowania Oprogramowania SimplySign Desktop.
Licencjobiorca może:
1) zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania SimplySign Desktop na jednym komputerze
osobistym lub na innym urządzeniu, oraz
2) zainstalować dodatkową kopię Oprogramowania SimplySign Desktop na drugim, przenośnym
urządzeniu do wyłącznego użytku przez głównego użytkownika pierwszej kopii Oprogramowania
SimplySign Desktop pod warunkiem, że obie wersje nie są używane jednocześnie.
Licencja upoważniająca Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania SimplySign Desktop zawarta jest
w cenie kryptograficznej karty wirtualnej SimplySign i obowiązuje w okresie posiadania ważnej
kryptograficznej karty wirtualnej SimplySign Desktop , jest niewyłączna, bez prawa przekazywania, a także
przysługuje podmiotowi, który jest właścicielem kryptograficznej karty wirtualnej SimplySign . Do czasu
uregulowania należności za kryptograficzną kartę wirtualną SimplySign zgodnie z obowiązującym cennikiem
lub odrębną umową niniejsza licencja nie ma zastosowania.
§4
OGRANICZENIA LICENCYJNE
Zabronione jest wykorzystywanie Oprogramowania w sposób zabroniony prawem, a w szczególności:
1) dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub
modyfikacji Oprogramowania,
2) użytkowanie Oprogramowania przez inne osoby niż Licencjobiorca,
3) dekompilowanie, deassemblacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie formy
Oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji,
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4) usuwanie lub zmiana znaków handlowych i informacji o produkcie zamieszczonych w Oprogramowaniu.
Dokonanie zmian niezgodnych z niniejszą umową stanowi naruszenie praw autorskich Asseco Data
Systems i postanowień niniejszej Licencji i będzie ścigane zgodnie z przepisami prawa.
§5
OŚWIADCZENIE LICENCJODAWCY
Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie jest wolne od wirusów i innych funkcji, które mogłyby
spowodować celowe uszkodzenie danych, nośników pamięci lub sprzętu. Oprogramowanie jest podpisywane
cyfrowo przez Licencjodawcę. Obowiązkiem Licencjobiorcy jest weryfikacja tego podpisu w ciągu 30 dni od
daty pierwszej instalacji Oprogramowania. Jeśli podpis nie został zweryfikowany, Licencjodawca nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za działanie Oprogramowania. Licencjobiorca powinien wówczas niezwłocznie
zawiadomić Licencjodawcę z zachowaniem formy pisemnej o problemach z weryfikacją podpisu
Oprogramowania, celem usunięcia usterek.
W przypadku braku weryfikacji Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
wynikłe z użytkowania lub braku możliwości użytkowania Oprogramowania, tym niemniej nie gwarantuje się
całkowitej bezbłędności Oprogramowania oraz jego poprawnego współdziałania z oprogramowaniem innych
producentów.
Asseco Data Systems nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełni wszystkie wymagania Licencjobiorcy, nie
zapewnia też, że Oprogramowanie nie ma usterek lub błędów i że jego działanie będzie zawsze niezawodne
we wszystkich środowiskach instalacyjnych.
Asseco Data Systems nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów podpisanych lub nadanych za
pomocą Oprogramowania.
Asseco Data Systems nie ponosi odpowiedzialności, za żadne szkody wyrządzone przez Licencjobiorcę
powstałe w wyniku niewłaściwej konfiguracji Oprogramowania

§6
ODSTĄPIENIE OD LICENCJI
Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień Asseco Data Systems może odstąpić z zachowaniem formy
pisemnej od niniejszej Licencji, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku
Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego składniki i usunąć
Oprogramowanie ze swoich komputerów bądź też zwrócić je w całości Asseco Data Systems.
§7
ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚĆ
Asseco Data Systems zastrzega sobie wszystkie prawa własnościowe i autorskie, wynikające z obowiązujących
przepisów, za wyjątkiem tych, których udzielił Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej Licencji.
Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie własności
intelektualnej. Prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Oprogramowania
należą do Asseco Data Systems zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym. Oprogramowanie jest
licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej Licencji nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw do
znaków towarowych i usługowych Asseco Data Systems. Dopuszczalne jest wykorzystanie nazwy
Oprogramowania na stronach internetowych Licencjobiorcy pod warunkiem umieszczenia oznaczenia praw
autorskich należących do Asseco Data Systems oraz zamieszczenia odnośnika do strony internetowej Asseco
Data Systems - https://www.certum.pl/.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej Licencji zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu w
terminie do 3 miesięcy od jego powstania, będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Asseco
Data Systems, w trybie i na zasadach określonych przez prawo cywilne i karne.

