HISTAR - Interaktywny Atlas Historyczny www.histar.pl
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU HISTAR INTERAKTYWNY ATLAS HISTORYCZNY
(wersja nr 1 Umowy Licencyjnej, opublikowana dn. 27 kwietnia 2019 r.)
§ 1. Definicje
Użyte w niniejszej Umowie Licencyjnej definicje oznaczają:
1. Licencjodawca:
Bartłomiej Michalczyk
05-555 Tarczyn, ul. Błońska 48A
strona internetowa: http://histar.pl
e-mail: kontakt@histar.pl
NIP: 1231225596
2. Program – aplikacja komputerowa "HISTAR - Interaktywny Atlas Historyczny", której właścicielem praw
majątkowych, autorskich, intelektualnych oraz wszelkich innych praw jest Licencjodawca.
3. Licencjobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która złożyła zamówienie na Klucz Aktywacyjny, potrzebny do przeprowadzenia Aktywacji Programu.
4. Klucz Aktywacyjny - unikalny kod zamawiany odpłatnie przez Licencjobiorcę, a następnie generowany przez
Licencjodawcę i przekazywany Licencjobiorcy drogą elektroniczną (e-mail). Kod ten może zostać jednokrotnie
wykorzystany przez Licencjobiorcę do przeprowadzenia procesu Aktywacji Programu. Wyłącznym
dystrybutorem Kluczy Aktywacyjnych jest Licencjodawca.
5. Aktywacja Programu – proces, którego pomyślne przeprowadzenie jest niezbędne, aby Licencjobiorca, który
zamówił i otrzymał Klucz Aktywacyjny, zyskał możliwość uruchomienia Programu. Pomyślne przeprowadzenie
Aktywacji Programu przez Licencjobiorcę daje mu możliwość korzystania z Programu do zakończenia okresu
obowiązywania Licencji. Użytkowanie Programu jest możliwe wyłącznie na komputerze, na którym Aktywacja
Programu została przeprowadzona w sposób pomyślny.
6. Profil Konfiguracyjny Komputera - zespół unikalnych informacji na temat sprzętu Komputera, na którym
dokonany został proces Aktywacji Programu lub na temat sprzętu Komputera, na którym przeprowadzany jest
proces weryfikacji legalności kopii Programu. Profil Konfiguracyjny Komputera tworzony i zapisywany jest
podczas procesu Aktywacji Programu. W czasie procesu weryfikacji legalności kopii Programu ma miejsce
porównanie Profilu z aktualną konfiguracją Komputera.
7. Weryfikacja legalności kopii Programu - proces, który pozwala na sprawdzenie, czy Licencjobiorca posiada
ważną i obowiązującą Licencję na użytkowanie Programu.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy czasowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i ograniczonej licencji na
uruchamianie i użytkowanie Programu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej.
2. Udzielenie Licencji na użytkowanie Programu HISTAR - Interaktywny Atlas Historyczny następuje odpłatnie,
zgodnie z ceną określoną przez Licencjodawcę. Opłata ta zostaje uiszczona drogą zakupu u Licencjodawcy
Klucza Aktywacyjnego i może podlegać zwrotowi jedynie w sytuacji, jeśli Licencjobiorca skorzysta z ustawowego
14-dniowego prawa do zwrotu towaru (w tym wypadku Klucza Aktywacyjnego).
3. Licencja na użytkowanie Programu udzielana jest Licencjobiorcy na okres 365 dni, licząc od momentu
wygenerowania Klucza Aktywacyjnego dla Licencjobiorcy przez Licencjodawcę. Niedozwolone jest
użytkowanie Programu przez Licencjobiorcę poza okresem trwania udzielonej Licencji na użytkowanie
Programu, jak i podejmowanie jakichkolwiek prób, mających na celu obejście czy złamanie tego ograniczenia.
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4. Licencjodawca ma prawo udzielenia wybranemu Użytkownikowi promocji w formie bezpłatnego
przedłużenia okresu obowiązywania Licencji Użytkownika na korzystanie z programu o określoną przez
Licencjodawcę liczbę dni, z czym wiązałoby się zarazem przedłużenie ważności niniejszej Umowy o analogiczną
liczbę dni.
5. W przypadku zaistnienia potrzeby wygenerowania dla Licencjobiorcy dodatkowego Klucza Aktywacyjnego już
w czasie obowiązywania Licencji na użytkowanie Programu, wygenerowanie dodatkowego Klucza nie powoduje
przedłużenia czasu trwania ważności Licencji na użytkowanie Programu.
6. Licencja udzielana jest na czasowe użytkowanie Programu wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym.
Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób, mających na celu obejście czy złamanie tych ograniczeń.
7. Program jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://histar.pl. Do momentu pomyślnego
przeprowadzenia Aktywacji Programu, dostęp do jego większości funkcji jest zablokowany. Pomyślne
przeprowadzenie przez Licencjobiorcę procesu Aktywacji Programu skutkuje odblokowaniem funkcji Programu.
8. Klucz Aktywacyjny może zostać wykorzystany do pomyślnego przeprowadzenia procesu Aktywacji Programu
tylko jeden raz. Niemożliwe jest wykorzystanie jednego Klucza Aktywacyjnego do wielokrotnego
przeprowadzania procesu Aktywacji Programu i niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób,
mających na celu obejście czy złamanie tego ograniczenia.
9. Korzystanie z Programu jest dozwolone jedynie w sytuacji, jeśli do przeprowadzenia procesu Aktywacji
Programu został wykorzystany oryginalny, nabyty bezpośrednio u Licencjodawcy i nie użyty wcześniej Klucz
Aktywacyjny. Niedozwolone jest korzystanie z Programu, który nie przeszedł pomyślnie procesu Aktywacji z
wykorzystaniem Klucza, charakteryzującego się ww. cechami. Licencjodawca oświadcza, iż generowane przez
niego Klucze Aktywacyjne są tworzone indywidualnie dla konkretnego Użytkownika i nie zostały użyte
wcześniej.
10. Niedozwolone jest korzystanie z programu przez Użytkownika nieposiadającego ważnej i obowiązującej
licencji na korzystanie z Programu, a także w sytuacji, jeśli Użytkownik nie zaakceptował warunków niniejszej
Umowy. Użytkownik posiadający ważną i obowiązującą Licencję na użytkowanie Programu ma prawo umożliwić
korzystanie z Programu osobom będącym jego krewnymi I stopnia lub osobom, z którymi pozostaje w
stosunkach towarzyskich, o ile korzystanie z Programu przez ww. osoby będzie następowało wyłącznie za
pośrednictwem komputera, na którym dokonany został pomyślnie proces Aktywacji Programu i jedynie w
czasie obowiązywania Licencji na korzystanie z Programu przez Licencjobiorcę.
11. Zabronione jest ingerowanie w proces Aktywacji Programu lub w proces weryfikacji legalności
zainstalowanej kopii Programu, a także podejmowanie czynności mających na celu odkrycie sposobów i
mechanizmów działania tychże procesów.
12. Niedozwolone jest udzielanie przez Licencjobiorcę sublicencji na użytkowanie Programu innym podmiotom
i osobom trzecim ani przenoszenie przez Licencjobiorcę licencji na inne podmioty i osoby trzecie. Niedozwolone
jest używanie Programu w inny sposób niż wynikający z treści niniejszej Umowy.
13. Licencjobiorca nie ma możliwości przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.
14. Koszty połączenia z Internetem wymaganego do pobrania, instalacji, aktywacji, weryfikacji legalności i
korzystania z Programu pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, na podstawie umowy zawartej z
operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat
naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych potrzebnej do korzystania z Programu.
15. Wyłącznie Użytkownik posiadający ważną Licencję na użytkowanie Programu ma prawo do publicznego
odtwarzania Programu w celach edukacyjnych (prezentacje, wykłady, lekcje, zajęcia grupowe itp.). Prawo
Użytkownika do publicznego odtwarzania Programu w celach edukacyjnych wygasa z chwilą upłynięcia czasu
obowiązywania posiadanej przez Użytkownika licencji na użytkowanie Programu.
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16. Program oraz wszelkie zawarte w nim materiały redakcyjne, a zwłaszcza teksty, opisy, schematy, diagramy,
wykresy, listy, infografiki, grafiki, mapy itp., stanowią wyłączną własność Licencjodawcy (o ile nie podano
inaczej). Wszelkie prawa do tych materiałów są zastrzeżone.

§ 3. Wymagania techniczne
1. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż do prawidłowego funkcjonowania Programu Komputer musi
spełniać następujące minimalne wymagania systemowe:
a. system operacyjny Windows (10, 8, 7),
b. procesor 2 GHz,
c. 1,5 GB wolnej pamięci RAM (zalecane 2GB),
d. 1 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
e.
zainstalowane
środowisko
Java
Runtime
Environment
(JRE)
(dostępne
na
stronie
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html)
f. rozdzielczość ekranu minimum 1024x768 pikseli (zalecana rozdzielczość: 1366x768 pikseli).
2. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie powoduje automatyczne nawiązywanie
połączenia z siecią Internet w celu przeprowadzenia procesów:
a. Aktywacji Programu,
b. Weryfikacji legalności zainstalowanej kopii Programu
§ 4. Aktywacja Programu
1. W celu umożliwienia Licencjobiorcy użytkowania programu, niezbędna jest aktywacja programu,
dokonywana za pośrednictwem zakupionego Klucza Aktywacyjnego.
2. Aktywacja wymaga aktywnego połączenia Komputera z siecią Internet i serwerem, na którym
przeprowadzany jest proces aktywacji Programu.
3. W czasie procesu Aktywacji Programu, tworzony jest Profil Konfiguracyjny Komputera, potrzebny do
późniejszej weryfikacji legalności zainstalowanej kopii Programu. W czasie procesu Aktywacji Programu
następuje powiązanie Klucza Aktywacyjnego z Profilem konfiguracyjnym Komputera, na którym Licencjobiorca
przeprowadza proces Aktywacji Programu.
4. Zabronione jest korzystanie przez Licencjobiorcę z Programu, jeśli nie przeprowadził on z powodzeniem
procesu Aktywacji Programu z wykorzystaniem Klucza Aktywacyjnego.

§ 5. Weryfikacja legalności zainstalowanej kopii Programu
1. Po przeprowadzeniu Aktywacji Programu Program może w dowolnym momencie dokonać sprawdzenia
legalności zainstalowanej kopii Programu.
2. Sprawdzenie legalności zainstalowanej kopii Programu wymaga aktywnego połączenia Komputera z siecią
Internet.
3. W czasie procesu Weryfikacji legalności zainstalowanej kopii Programu, sprawdzane jest:
a. czy nie upłynął czas obowiązywania Licencji Użytkownika na użytkowanie Programu (weryfikacja, czy nie
został naruszony § 2. pkt. 3. niniejszej Umowy).
b. czy utworzony podczas procesu Aktywacji Programu Profil Konfiguracyjny Komputera jest tożsamy z
konfiguracją Komputera, na którym przeprowadzany jest proces weryfikacji legalności zainstalowanej kopii
Programu (weryfikacja, czy nie został naruszony § 2. pkt. 6. niniejszej Umowy).
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4. Jeśli w procesie weryfikacji legalności zainstalowanej kopii Programu stwierdzone zostanie, iż nie rozpoczął
się jeszcze lub upłynął już okres ważności Licencji Użytkownika na użytkowanie Programu i/lub stwierdzone
zostanie, iż utworzony podczas procesu Aktywacji programu Profil Konfiguracyjny Komputera nie jest tożsamy z
aktualną konfiguracją komputera, dostęp do Programu może zostać zablokowany. Niedozwolone jest w takiej
sytuacji dalsze korzystanie przez Licencjobiorcę z Programu, a także podejmowanie jakichkolwiek prób,
mających na celu obejście czy złamanie tego ograniczenia.
5. Wymiana przez Użytkownika pewnych komponentów sprzętowych Komputera może zostać zinterpretowana
podczas procesu weryfikacji legalności kopii Programu jako wymiana całego Komputera i skutkować
stwierdzeniem niezgodności Profilu Konfiguracyjnego z aktualną konfiguracją sprzętową Komputera, a w
konsekwencji - zablokowaniem dostępu do Programu. W takim wypadku Licencjodawca nie będzie ponosić
odpowiedzialności za zaistniały brak możliwości korzystania z Programu przez Użytkownika. Licencjobiorca
przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż w tego rodzaju sytuacji dalsze ewentualne korzystanie z
Programu będzie wymagało od niego zamówienia nowego Klucza Aktywacyjnego i przeprowadzenia nowego
procesu Aktywacji Programu na Komputerze, na którym dokonana została wymiana sprzętowa. W opisanej
powyżej sytuacji nie wyklucza się jednak możliwości dojścia do porozumienia między Licencjodawcą a
Licencjobiorcą i wypracowania alternatywnego rozwiązania opisanej wyżej sytuacji.
§ 6. Zasady korzystania z Programu
1. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Programu:
a. w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszą Umową Licencyjną,
b. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługujących im praw.
2. Licencjobiorca zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania licencji dotyczących wszelkich materiałów
i treści, które użyte zostały w Programie.
3. Licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o każdym przypadku naruszenia
praw Licencjodawcy w związku z korzystaniem z Programu.
4. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, iż Licencjobiorca dopuszcza się działań
zabronionych prawem lub niniejszą Umową Licencyjną albo naruszających zasady współżycia społecznego lub
godzących w usprawiedliwiony interes Licencjodawcy, Licencjodawca może ograniczyć, wstrzymać lub
anulować możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z Programu.
5. Licencjobiorca korzysta z Programu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
6. Zabronione jest:
a. Instalacja, użytkowanie i wykonywanie Programu w sposób naruszający zasady niniejszej Umowy Licencyjnej.
b. Instalowanie Programu na komputerach będących np. serwerami plików (tzw. multipleksacja), celem
udostępnienia grupowego wykorzystywania Programu.
c. przeprowadzanie w odniesieniu do Programu lub jego zasobów (np. plików wewnętrznych, z których korzysta
Program) procesów z zakresu inżynierii wstecznej, dekompilacji, deasemblacji lub stosowanie innych metod
odkrywania kodu źródłowego Programu albo odkrywania plików, z których korzysta Program.
d. Modyfikowanie Programu lub łączenie części lub całości Programu z innym programem.
e. Wypożyczanie, dzierżawienie, sprzedaż, sublicencjonowanie, cedowanie, przenoszenie praw do Programu.
f. odczytywanie, przenoszenie, kopiowanie albo udostępnianie kodu źródłowego Programu oraz odczytywanie,
przenoszenie, kopiowanie albo udostępnianie wszelkich zasobów Programu, w szczególności plików
wewnętrznych, z których korzysta Program.
g. Podejmowanie jakichkolwiek czynności w celu obejścia lub złamania wszelkich zabezpieczeń Programu przed
nieuprawnionym użytkowaniem, a w szczególności zabezpieczeń, o których mowa w niniejszej Umowie.
h. Publikowanie Programu w sieci Internet bez zgody Licencjodawcy.
§7. Prawa autorskie
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1. Autorskie i majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Programie należą do Licencjodawcy
(chyba że podano inaczej). Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
2. Korzystanie z treści publikowanych w Programie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw
autorskich ani praw majątkowych. Użytkownik może korzystać z treści publikowanych w Programie jedynie w
zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Bez pisemnej zgody Licencjodawcy żadna część, jak i całość treści, umieszczonych w Programie, nie może być
powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub
mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w
całości lub w części, bez pisemnej zgody Licencjodawcy, jest zabronione.
§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Po zakupie przez Licencjobiorcę Klucza Aktywacyjnego, Licencjodawca przeprowadza proces wygenerowania
Klucza Aktywacyjnego dla Licencjobiorcy. Aby Klucz Aktywacyjny mógł zostać wygenerowany, Licencjobiorca
musi dostarczyć Licencjodawcy następujące informacje:
a. imię i nazwisko Licencjobiorcy
b. adres e-mail Licencjobiorcy
c. opcjonalnie nazwę firmy/instytucji, którą reprezentuje Licencjobiorca
Bez wyżej wymienionych danych nie jest możliwe przeprowadzenie procesu wygenerowania Klucza
Aktywacyjnego dla Licencjobiorcy. Licencjobiorca ma prawo wglądu do wyżej wymienionych danych osobowych
i ich korekty. Klucz Aktywacyjny zawiera zakodowane ww. informacje, dostarczone przez Licencjobiorcę i jest
on - podobnie jak same ww. informacje - przetwarzany przez Program HISTAR, Program do zarządzania
licencjami, a także serwer, na którym przechowywane są dane dotyczące udzielonych licencji.
2. Zarówno Program HISTAR, Program do zarządzania licencjami, a także serwer, na którym przechowywane są
dane dotyczące udzielonych licencji, przetwarzają także dane techniczne w postaci Profilu Konfiguracyjnego
Komputera.
3. Podczas dokonywania wyżej wymienionych operacji niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych
obejmujących datę, dokładny czas aktywacji i ew. inne dane potrzebne do przeprowadzenia tego rodzaju
operacji.
4. Licencjobiorca, akceptując warunki niniejszej Umowy Licencyjnej, akceptuje przetwarzanie wszystkich ww.
danych.
§ 9. Odpowiedzialność Licencjodawcy
1. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program jest programem komputerowym, na którego
funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia Programu z innymi programami
komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, urządzeniami, sieciami komputerowymi czy
infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie
okoliczności wpływające na działanie Programu znajdują się poza zakresem odpowiedzialności Licencjodawcy.
2. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program jest dostarczany "w stanie, w jakim jest" i że żadnego
postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej, jak również żadnego elementu treści stron internetowych i profili
społecznościowych należących do Licencjodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania
Programu. Licencjobiorca samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Programu, mając na
uwadze, że Program nie został zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne jego funkcjonowanie na
konkretnym urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę i w stosowanej przez niego konfiguracji.
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3. Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie wolne od usterek, błędów, wirusów lub innych
defektów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne awarie, błędy, obecność wirusów lub
innych defektów, a także usterki, straty i szkody, mogące wyniknąć z działania Programu.
4. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym za
zaniedbanie), obiektywnej ani innej za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, karne, wtórne lub podobne
szkody lub zobowiązania (w tym utratę danych, informacji, przychodów, zysków lub obrotów) wynikające z
korzystania lub braku możliwości korzystania z oprogramowania ani w inny sposób na mocy niniejszej umowy
lub w związku z nią bądź z oprogramowaniem.
5. Licencjodawca wyraża gotowość udzielenia pomocy technicznej (za pośrednictwem strony internetowej,
poczty elektronicznej lub profili społecznościowych), dotyczącej pobrania, instalacji i aktywacji Programu przez
Licencjobiorcę oraz pobrania i instalacji przez Licencjobiorcę środowiska Java Runtime Environment, które jest
niezbędne do prawidłowego uruchomienia Programu.
§ 10. Ważność Umowy Licencyjnej
1. Niniejsza Umowa Licencyjna na użytkowanie Programu HISTAR - Interaktywny Atlas Historyczny jest Umową
Licencyjną w wersji 1., opublikowaną w dn. 27 kwietnia 2019 r., a obowiązującą Licencjodawcę i Licencjobiorcę
począwszy od momentu zaakceptowania jej warunków przez Licencjobiorcę.
2. Niniejsza Umowa Licencyjna obowiązuje do chwili upłynięcia okresu ważności Licencji na użytkowanie
Programu (tj. do momentu upłynięcia 365 dni od chwili wygenerowania Klucza Aktywacyjnego przez
Licencjodawcę dla Licencjobiorcy - patrz § 2. pkt. 3.).
3. Niniejsza Umowa Licencyjna może utracić ważność wcześniej niż wyszczególniono w § 10, pkt. 2., jeśli na
Komputerze Licencjobiorcy nastąpi akceptacja nowszej, zmodyfikowanej wersji niniejszej Umowy Licencyjnej
(EULA). Akceptacja nowej wersji Umowy Licencyjnej spowoduje utratę ważności dotychczas obowiązującej
wersji Umowy Licencyjnej i zastąpienie jej przez zaakceptowaną wersję nowszą. Zastąpienie starej wersji
Umowy Licencyjnej przez nową nie wpłynie w jakikolwiek sposób na zmianę okresu obowiązywania
dotychczasowej Licencji na użytkowanie Programu przez Licencjobiorcę, określonego na mocy wcześniejszej
wersji Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Licencjobiorcę warunków
niniejszej Umowy, Licencjodawca ma prawo do zakończenia lub czasowego zawieszenia obowiązywania
niniejszej Umowy Licencyjnej na użytkowanie Programu i/lub do zablokowania możliwości użytkowania
Programu przez Licencjobiorcę.
5. Jeśli Użytkownik zakupi nowy Klucz Aktywacyjny jeszcze w czasie trwania okresu obowiązywania Licencji
Użytkownika na korzystanie z Programu, Licencjodawca przedłuży ważność okresu obowiązywania
dotychczasowej Licencji Użytkownika o liczbę dni, powiązaną przez Licencjodawcę z nowo zakupionym przez
Licencjobiorcę rodzajem Klucza Aktywacyjnego. Przedłużenie ważności nastąpi drogą modyfikacji przez
Licencjodawcę właściwości Klucza Aktywacyjnego na serwerze zarządzającym udzielonymi przez niego
licencjami lub poprzez wygenerowanie nowego Klucza Aktywacyjnego dla Licencjobiorcy i dezaktywację starego
Klucza. Wraz z przedłużeniem przez Licencjodawcę ważności okresu obowiązywania Licencji na użytkowanie
Programu, przedłużona zarazem o analogiczną liczbę dni zostaje ważność niniejszej Umowy Licencyjnej.
6. Umowa niniejsza zostanie rozwiązana, jeśli Licencjobiorca skorzysta z przysługującego mu ustawowego 14dniowego prawa do zwrotu towaru, w tym wypadku Klucza Aktywacyjnego. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji Licencjodawca zablokuje możliwość korzystania z Programu Licencjobiorcy, który zdecydował się na
zwrot Klucza Aktywacyjnego.
7. Umowa niniejsza zostanie rozwiązana w sytuacji, jeśli Licencjobiorca skorzysta z przysługującego mu prawa
do zażądania usunięcia jego danych osobowych, administrowanych przez Licencjodawcę, a żądanie to zostanie
zrealizowane przez Licencjodawcę (patrz dokument "Polityka Prywatności programu HISTAR - Interaktywny
Atlas Historyczny", dostępny do pobrania na stronie histar.pl/Polityka%20prywatnosci.pdf).
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§ 11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Licencyjnej mają zastosowanie przepisy prawa
autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

