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WARUNKI LICENCYJNE
Wydane w dniu
Nazwa
Adres
Organ Rejestracyjny
Reprezentacja I
Reprezentacja II
Kapitał zakładowy

07.06.2016 r.

przez Licencjodawcę:

KAMSOFT Spółka Akcyjna
40-235, Katowice, ul. 1 Maja 133
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Zygmunt Kamiński – reprezentacja 1-osobowa
Grzegorz Mródź – reprezentacja 1-osobowa
52 600 000.00 zł

Nr NIP
REGON
Numer KRS
Stanowisko
Stanowisko
Stan opłaty

9542685559
241371988
0000345075
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Opłacony w całości
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Niniejszym Licencjodawca udziela Licencjobiorcy:

nieodpłatnej,

niewyłącznej,

odwoływalnej,

nieograniczonej w czasie,

nieograniczonej terytorialnie oraz

niezbywalnej
licencji na Widżet KtoMaLek.pl oraz zezwala Licencjobiorcy na eksploatację Widżetu KtoMaLek.pl w obszarze wyznaczonym przez następujące
pole eksploatacji: używanie i wyświetlanie po osadzeniu go na stronie internetowej, której Licencjobiorca jest właścicielem.
Licencja, o której mowa w ust.1 powyżej, jest udzielona pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania się Licencjobiorcy. W celu zarejestrowania
się Licencjobiorca przesyła na adres e-mail:pomoc@KtoMaLek.pl, swoje dane identyfikacyjne oraz adres strony internetowej na której zamierza
osadzić Widżet KtoMaLek.pl. Po zarejestrowaniu się Licencjobiorca otrzyma APIKey. APIKey jest przypisany do podanej strony internetowej.
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do niewspierania takiej strony w przypadku wywoływania Serwisu KtoMaLek.pl bez APIKey i z APIKey
nieprzypisanym do danej strony internetowej.
Licencjobiorca może wywoływać Widżet KtoMaLek.pl, wskazując Produkt, dla którego wyszukane zostaną apteki, poprzez podanie numeru
BLOZ Produktu (przez Produkt należy rozumieć produkt leczniczy, wyrób medyczny, suplement diety, środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, suplement diety, środek kosmetyczny, środek higieniczny, przedmiot do pielęgnacji niemowląt i chorych, środek
spożywczy zawierający w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego, środek dezynfekcyjny stosowany w
medycynie, który Użytkownik Serwisu KtoMaLek.pl może zarezerwować w ramach tego Serwisu).
W przypadku, o którym mowa w ust.3 powyżej, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z bazy BLOZ, do której
Licencjodawcy przysługuje ogół autorskich praw majątkowych, wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez następujące pole eksploatacji:
wykorzystania numeru BLOZ danego Produktu, na potrzeby wywoływania Widżetu KtoMaLek.pl, z zastrzeżeniem, że licencja ta będzie
skuteczna wyłącznie w przypadku korzystania przez Licencjobiorcę z Widżetu KtoMaLek.pl zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Widżet KtoMalek.pl jest widżetem o charakterze graficzno-tekstowym, zawierającym elementy statyczne, takie jak znak handlowy KtoMaLek.pl
oraz inne teksty, oraz elementy dynamiczne, które obejmują fragment Serwisu KtoMaLek.pl oraz odnośnik lub odsyłacz do jego treści. Serwis
KtoMaLek.pl to serwis internetowy, funkcjonujący pod adresem: www.KtoMaLek.pl, należący do Licencjodawcy, za pośrednictwem, którego
użytkownicy mogą sprawdzić dostępność produktów sprzedawanych przez apteki w danej aptece, a także dokonać ich rezerwacji.
Licencjobiorca w szczególności nie może:
1)
dokonywać dekompilacji, deasemblacji, innych podobnych czynności (reverse engineering), ani innych czynności związanych z
nieautoryzowanym dostępem do struktury kodu wykonywalnego Widżetu KtoMaLek.pl;
2)
udostępniać Widżetu KtoMaLek.pl innym podmiotom;
3)
wykorzystywać Widżetu KtoMaLek.pl w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m.in. z przepisami
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej licencji bez konieczności podania przyczyny. Z chwilą
dokonania wypowiedzenia, Licencjobiorca jest zobligowany do bezzwłocznego usunięcia Widżetu KtoMaLek.pl ze swojej strony internetowej
i zaprzestania jakiegokolwiek jego wykorzystania.
Widżet KtoMaLek.pl jest przekazywany Licencjobiorcy w formie gotowego produktu. Licencjodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na
Widżet KtoMaLek.pl.
Licencjodawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia bezusterkowego i nieprzerwanego działania Widżetu KtoMaLek.pl, w tym
działania Serwisu KtoMaLek.pl, do którego Widżet KtoMaLek.pl odsyła. Licencjodawca nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności w
przypadku usterki czy przerwy w działaniu Widżetu KtoMaLek.pl, czy Serwisu KtoMaLek.pl, do której Widżet KtoMaLek.pl odsyła.
Licencjodawca zastrzega, że treść Serwisu KtoMaLek.pl może być dowolnie zmieniana.
Licencjobiorca jest odpowiedzialny za zobowiązania, straty, szkody, koszty i wydatki wynikłe lub związane z używaniem i wyświetlaniem
Widżetu KtoMaLek.pl.
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody wtórne i pośrednie, a także za utracone korzyści powstałe
w wyniku korzystania z Widżetu KtoMaLek.pl.
Licencjodawca zachowuje prawo własności Widżetu KtoMaLek.pl oraz wszelkie z nim związane prawa własności intelektualnej.
Aktualna treść warunków licencyjnych znajduje się pod adresem www.KtoMaLek.pl/Wspolpraca. Licencjodawca zastrzega, że treść niniejszych
Warunków, może ulegać zmianie. Treść nowych warunków licencyjnych zostanie opublikowana na 14 dni przed terminem ich wejścia w życie.
W przypadku gdy Licencjobiorca nie wyraża zgody na nowe warunki licencyjne jest obowiązany zaprzestać korzystania z Widżetu KtoMaLek.pl.
Ewentualne spory wynikłe z niniejszych Warunków lub z nimi związane, będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
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