
Wersja obowiązująca od dnia: 19.12.2011r.

UMOWA LICENCYJNA DLA U ŻYTKOWNIKA KO ŃCOWEGO
NA OPROGRAMOWANIE VidCom.pl Sp. z o. o.

UWAGA : POBIERANIE, INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB INNE WYKORZYSTYWANIE 
OPROGRAMOWANIA, OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA WSZYSTKIE ZAPISY 
NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ 
UMOWY, NIE MOŻNA POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, KOPIOWAĆ LUB UŻYWAĆ 
OPROGRAMOWANIA. 
NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE DOTYCZY: (1) OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH LUB 
JEDNOSTEK, KTÓRE WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ 
UMOWY LICENCYJNEJ (LICENCJOBIORCÓW), (2) PRACOWNIKÓW, 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PODWYKONAWCÓW, KTÓRZY ŚWIADCZĄ USŁUGI DLA 
LICENCJOBIORCY, ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM OPROGRAMOWANIA, (3) 
KLIENTÓW LICENCJOBIORCY, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB KORZYSTAJĄ Z 
OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG REALIZOWANYCH Z UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA.

§ 1. Strony Umowy.
Niniejsze Warunki udzielania licencji ("Warunki ") stanowią treść umowy 

licencyjnej, do której zawarcia dochodzi pomiędzy:
VidCom.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 125a 

("VidCom.pl"), KRS: 0000253137, NIP: 634 259 03 50, a:
Użytkownikiem ("Użytkownik ") nabywającym i/lub pobierającym i/lub 

instalującym egzemplarz kopii oprogramowania VidCom.pl i/lub jego element i/lub 
dowolny zestaw egzemplarzy i/lub elementów składowych oprogramowania.

§ 2. Zakres licencji
1. VidCom.pl udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej 

licencji na użytkowanie Oprogramowania, o którym mowa w paragrafie 3, 
w zakresie opisanym w paragrafie 7 niniejszej umowy.

2. Poprzez udzielenie licencji Użytkownik nie staje się właścicielem żadnych 
majątkowych ani niemajątkowych żadnych praw w tym praw autorskich do 
Oprogramowania.

§3. Oprogramowanie („Aplikacja”, „Aplikacje”).
Niniejsza Umowa reguluje warunki licencyjne na następujące elementy 

oprogramowania stworzonego przez VidCom.pl:
a) Komunikator wideokonferencyjny w wersji desktop (instalowany 

bezpośrednio na dysku komputera lub dowolnym nośniku pamięci 
dowolnego urządzenia Użytkownika), posiadający handlowe oznaczenie 
„ViCo” oraz wszelkie zmodyfikowane lub dedykowane Użytkownikowi 
wersje tej Aplikacji;

b) Komunikator wideokonferencyjny w wersji web (uruchamiany za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej Użytkownika), posiadający 
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handlowe oznaczenia „JViCo”, „FlashViCo”, „WebViCo”, „WebCom”, 
„WebComm”, „WebChat”, „WebCzat”, „VideoChat”, „WideoCzat”, 
„Komunikator webowy”,  oraz wszelkie zmodyfikowane lub dedykowane 
Użytkownikowi wersje tej Aplikacji;

c) Wersje dedykowane, posiadające handlowe oznaczenie stworzone według 
następującego schematu: „e-VideoXxx”, gdzie fragment „Xxx” wskazuje 
na rodzaj wersji dedykowanej (np.: „e-VideoLearning”, „e-VideoBOK”, 
„e-VideoBiznes”, „e-VideoRekrutacja”, etc.);

d) Wersja serwerowa Oprogramowania, zainstalowana na fizycznej maszynie 
(serwerze) dostarczonej i/lub przygotowanej przez Użytkownika lub 
dostarczonej i/lub przygotowanej przez VidCom.pl.

e) Wersja serwerowa Oprogramowania dostarczona Użytkownikowi w 
postaci tzw. „chmury” (cloud computing), przy wykorzystaniu 
infrastruktury technicznej i technologicznej dowolnego centrum danych 
(data center);

f) Wszelkie konfiguracje wcześniej wymienionych elementów 
Oprogramowania, zmodyfikowane i dostarczone Użytkownikowi za 
pośrednictwem stron WWW i/lub systemów informatycznych VidCom.pl 
bądź indywidualnie, na podstawie odrębnie zawartej umowy.

§4. Zawarcie umowy
1. Umowa licencyjna zostaje zawarta pomiędzy VidCom.pl a Użytkownikiem 

w formie pisemnej z dniem podpisania odpowiedniej umowy (do której 
niniejsza treść stanowi integralny i nierozłączny załącznik). bądź w chwili 
pierwszego zainstalowania i/lub dostępu do i/lub uruchomienia Aplikacji. 
Umowa licencyjna wiąże również Użytkowników, którzy zainstalowali 
Aplikację przed zastosowaniem postanowień niniejszej umowy licencyjnej.

2. Dokonanie instalacji Aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
postanowienia Warunków i zawarciem umowy licencyjnej.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony

§ 5. Ochrona praw autorskich
1. Oprogramowanie wraz z załączoną do niego dokumentacją stanowi 

przejaw działalności twórczej VidCom.pl, a więc VidCom.pl przysługują 
wyłączne prawa autorskie i majątkowe, wynikające z wszelkich 
dopuszczalnych form ochrony przemysłowej oraz z ustawy z dnia 
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj.: Dz.U. z 2006 
r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

2. Oprogramowanie może również zawierać elementy i/lub rozwiązania i/lub 
dokumentację podmiotów trzecich. W takim przypadku poszczególne 
elementy mogą stanowić przejaw działalności twórczej danego podmiotu,  
któremu w równym stopniu przysługują wyłączne prawa autorskie i 
majątkowe, wynikające z wszelkich dopuszczalnych form ochrony 

2



przemysłowej oraz z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych ( tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi 
zmianami).

§ 6. Wykorzystanie znaków towarowych
1. Strony niniejszej Umowy udzielają sobie wzajemnych licencji na używanie 

dla celów informacyjnych, reklamy i promocji znaków towarowych 
będących ich własnością, w szczególności nazwy i strony internetowej 
oraz głównego oznaczenia graficznego (logo) każdej ze Stron. Licencje 
udzielone zostają dla celów informacyjnych, promocji i reklamy usług 
świadczonych przez Strony, w szczególności za pomocą umieszczenia 
znaków towarowych na swoich stronach internetowych oraz poprzez 
zwielokrotnianie znaków towarowych w dowolnych ilościach i materiałach 
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Stron. Licencji do używania 
praw licencyjnych udziela się na następującym polu eksploatacji: 
wykorzystanie dla celów informacyjnych, reklamy i promocji. Strony 
zobowiązują się, że współpracując podejmą wszelkie kroki zmierzające do 
wyeliminowania bezprawnego wykorzystywania praw licencyjnych przez 
osoby trzecie, w szczególności do zwalczania naruszeń praw własności 
przemysłowej i czynów nieuczciwej konkurencji.

2. W przypadku zawarcia pomiędzy Stronami dodatkowej umowy w zakresie 
usług odpłatnych, Użytkownik ma prawo odwołać w formie pisemnej 
zgodę, o której mowa w akapicie poprzedzającym.

§ 7. Dozwolony zakres korzystania z Oprogramowania
1. Licencja opisana w niniejszych Warunkach („Licencja”) uprawnia 

Użytkownika Aplikacji  do używania Aplikacji wyłącznie na zasadach 
określonych w Warunkach, w ramach działalności przedsiębiorstwa 
Użytkownika lub w ramach użytku osobistego Użytkownika, w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy. Używanie Aplikacji nie obejmuje 
upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji 
Aplikacji, w tym wyłącza możliwość ingerencji w kod źródłowy Aplikacji.

2. Zawarcie niniejszej Umowy nie jest tożsame z rejestracją konta 
dostępowego w systemach informatycznych VidCom.pl, a tym samym nie 
uprawnia w sposób bezpośredni, bądź pośredni do nabycia uprawnień do 
świadczonych przez VidCom.pl usług dodatkowych, w szczególności 
usług odpłatnych. Nabycie uprawnień wskazanych w zdaniu 
poprzedzającym wymaga zawarcia dodatkowej Umowy pomiędzy 
Użytkownikiem, a VidCom.pl w formie pisemnej lub poprzez rejestrację i 
opłacenie konta dostępowego do systemów informatycznych VidCom.pl, 
na zasadach opisanych na stronach www.VidCom.pl bądź odrębnie 
ustalonych przez Strony.

3. W określonych przypadkach, w szczególności w zakresie opisanym w 
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paragrafie 3, punktach .c., .d., .e. i .f. niniejszej Umowy, uprawnienia 
Użytkownika mogą być dodatkowo uzależnione od posiadania i 
prawidłowej (zgodnej z instrukcją) instalacji klucza i/lub certyfikatu, w 
większości przypadków będącego elektroniczną formą zabezpieczenia i 
weryfikacji nabytych i/lub odpowiednich uprawnień. Zabezpieczenie, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może mieć charakter weryfikacji 
lokalnej, na poziomie danego urządzenia bądź zdalnej, za pośrednictwem 
sieci Internet (bądź analogicznej), poprzez połączenie jednorazowe lub 
połączenia okresowe pomiędzy urządzeniem (urządzeniami) Użytkownika, 
a serwerami autoryzacyjnymi VidCom.pl.

4. Użytkownik nie może zawierać umów sublicencyjnych na Aplikacje, ani 
udostępniać ich podmiotom trzecim w jakikolwiek sposób.

5. Użytkownik nie może w żaden sposób usuwać, ukrywać bądź 
przemieszczać znaków graficznych oraz informacji słownych 
stanowiących loga i znaki towarowe VidCom.pl oraz podmiotów trzecich, 
o których mowa w paragrafie 5 pkt.2

6. Użytkownik nie może w żadnej formie wykorzystywać, powielać, bądź 
używać całości bądź jakiejkolwiek części kodu źródłowego 
Oprogramowania, będącego przedmiotem niniejszej umowy, celem 
stworzenia innego oprogramowania.

§8. Rozporządzenie oprogramowaniem
1. Użytkownik może pobrać i zainstalować:
a) w zakresie opisanym w paragrafie 3 punktach .a. oraz .b. niniejszej 

Umowy - dowolną ilość kopii Aplikacji, przy czym, jeśli korzysta z pełnej 
funkcjonalności Aplikacji, wraz z dostępem do zarejestrowanego konta 
dostępowego (kont dostępowych), w danym momencie może używać 
wyłącznie jednej kopii Aplikacji dla każdego z wykupionych kont 
dostępowych.

b) w zakresie opisanym w paragrafie 3, punktach .c., .d., .e. i .f. niniejszej 
Umowy – taką ilość Aplikacji, jaka została wskazana w odrębnej umowie, 
a także została w całości opłacona (Użytkownik nie zalega z płatnościami 
wobec VidCom.pl).

2. Aplikacja nie może być przedmiotem najmu, dzierżawy, zastawu. 
Aplikacja może być przedmiotem leasingu, o ile VidCom.pl został o takim 
fakcie wcześniej poinformowany, a zobowiązania finansowe z tytułu 
leasingu wobec VidCom.pl zostały w całości uregulowane, zgodnie z 
odrębnie zawartą umową i/lub wystawioną fakturą sprzedaży.

3. Aplikacja nie może być wykorzystywana przez osobę trzecią, również za 
zgodą Użytkownika. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie dotyczy sytuacji, w której klientem VidCom.pl jest 
organizacja, a Użytkownikiem końcowym jej pracownik, współpracownik 
lub kontrahent, o ile przekazane uprawnienie nastąpiło zgodnie z 
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regulacjami niniejszej Umowy.

4. Poszczególne elementy oprogramowania podlegają dodatkowej, pełnej 
ochronie Prawa Patentowego. Poszczególne znaki towarowe należą do 
VidCom.pl i są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i 
zastrzeżone znaki towarowe należą do odpowiednich producentów i/lub 
właścicieli. W pewnych okolicznościach, niektóre elementy 
oprogramowania mogą wykorzystywać zewnętrzne biblioteki binarne, 
które udostępniane są na zasadach licencji GPL. W takim przypadku 
biblioteka jest dystrybuowana jako odrębny plik binarny, bez 
jakichkolwiek zmian VidCom.pl, na zasadach zgodnych z regulacją 
licencji GPL (bądź adekwatnej). Aktualna wersja licencji GPL dostępna 
jest m.in. na stronach: http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php, 
http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html).

§ 9. Gwarancja
1. VidCom.pl gwarantuje, iż Oprogramowanie będące przedmiotem umowy, 

będzie zdolne do wykonywania swych funkcji, w zakresie opłaconych 
uprawnień dodatkowych (np. pełnego dostępu do Konta), przez okres 
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że Użytkownik będzie regularnie 
pobierał aktualne pliki typu patch i update (aktualizacje) w takim zakresie, 
w jakim nie stanowią one przedmiotu odrębnych umów. 

2. VidCom.pl nie odpowiada za skutki zmian i modyfikacji dokonanych w 
Oprogramowaniu przez osoby trzecie, w szczególności w postaci 
wadliwego działania Oprogramowania oraz szkód wyrządzonych w 
systemie informatycznym Użytkownika, 

3. VidCom.pl nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie zdolne do 
wykonywania swych funkcji w zakresie, w którym uzależnione jest to od 
czynników zewnętrznych, w szczególności od środowiska 
informatycznego Użytkownika, jego systemu operacyjnego wraz ze 
wszelkimi dodatkami oraz przepustowości i jakości połączeń sieciowych, 
w tym sieci, w ramach której (których) Użytkownik wykorzystuje 
Aplikację (w tym sieci Internet).

4. VidCom.pl nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie odpowiadać 
wymaganiom Użytkownika.

5. VidCom.pl zastrzega sobie prawo usunięcia zarejestrowanego w swoich 
systemach informatycznych konta i numeru Użytkownika w przypadku 
dokonania naruszenia przedmiotowych Warunków.

§ 10 . Wyłączenie odpowiedzialności i oświadczenia stron
1. VidCom.pl, ani podmioty trzecie, o których mowa w paragrafie 5 pkt 2. 

Oraz paragrafie 11 pkt. 1 i 2 w żadnym wypadku nie odpowiadają za 
jakąkolwiek szkodę wywołaną wykorzystywaniem Aplikacji przez 
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Użytkownika, bądź niemożnością jego wykorzystywania.
2. VidCom.pl ani podmioty trzecie, o których mowa powyżej nie 

odpowiadają za utratę danych informatycznych oraz uszkodzenie sprzętu 
Użytkownika, w szczególności wynikłych z wykorzystywania Aplikacji 
niezgodnie z niniejszą Umową.

3. VidCom.pl nie odpowiada za żadne skutki zmian i modyfikacji 
Oprogramowania, o których mowa w paragrafie 9 pkt 2.

4. VidCom.pl nie odpowiada za skutki zdarzeń niezależnych od VidCom.pl, 
stanowiących siłę wyższą.

5. Użytkownik wyraża zgodę na zainstalowanie na stanowisku 
komputerowym, wraz z Aplikacją dodatkowych modułów 
umożliwiających komunikowanie się programu VidCom.pl z innymi 
Użytkownikami przy wykorzystaniu sieci Internet oraz innych sieci 
umożliwiających komunikację z systemem komputerowym Użytkownika.

6. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o fakcie pozyskiwania 
przez VidCom.pl informacji niezbędnych do prawidłowego działania 
Aplikacji, wraz ze wszelkimi regulacjami dokumentu o nazwie „Polityka 
Prywatności”, dostępnego w aktualnej wersji na stronach 
www.VidCom.pl, stanowiącego integralną część niniejszej Umowy. 
VidCom.pl w celu realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy 
VidCom.pl a Użytkownikiem wykorzystuje moduły do komunikowania się 
pomiędzy stronami.

7. VidCom.pl nie odpowiada za jakiekolwiek naruszenia prawa przez 
Użytkownika.

§ 11. Postanowienia dodatkowe
1. Elementami Aplikacji mogą być elementy i rozwiązania informatyczne 

podmiotów trzecich, którym przysługują odpowiednie majątkowe prawa 
autorskie, których to VidCom.pl nie jest właścicielem, natomiast nabył 
odpowiednie prawa, w odpowiednim zakresie.

2. VidCom.pl nie odpowiada za naruszenia przez Użytkownika praw 
podmiotów trzecich, o których mowa powyżej, wynikłych z użytkowania 
Oprogramowania niezgodnie z niniejszą umową.

3. Prawa Użytkownika do korzystania z Oprogramowania podlegają, poza 
opisanymi w paragrafie 7,  następującym warunkom:

a) Prawa do posiadania:
Wszystkie prawa wynikające z praw do własności intelektualnej, praw 
autorskich, patentowych, zwyczajowych do Oprogramowania 
audio/wideo, usług internetowych, wszystkich Komponentów, 
dokumentacji, wszelkich Uzyskanych Produktów (opartych lub 
stworzonych z wykorzystaniem Komponentów), a także wszelkie kopie 
Oprogramowania lub któregokolwiek z Komponentów, są własnością 
VidCom.pl lub odpowiedniego Licencjodawcy. Żadne z postanowień 

6



niniejszej Umowy nie daje prawa Użytkownikowi do nadawania, 
przepisania lub darowizny tych praw osobom trzecim.

b) Prawo do używania:
Użytkownik może używać Oprogramowania wyłącznie w zakresie 
wskazanym w niniejszej Umowie oraz na stronach internetowych 
VidCom.pl. i  w dokumentacji VidCom.pl.

c) Konto Użytkownika:
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług dostarczanych 
przez VidCom.pl związanych z korzystaniem z Oprogramowania 
audio/wideo poprzez otwarcie unikalnego konta. Użytkownik może 
posiadać więcej niż jedno konto, ale nie może go współdzielić z inną 
osobą lub używać konta innej osoby.

d) Reverse Engineering:
Zabrania się odtwarzania struktur (reverse engineering) 
Oprogramowania.

e) Dekompilacja i deasemblacja:
Zabroniona jest dekompilacja (decompile), deasemblacja (disassemble) 
lub inne czynności, podejmowane w celu uzyskania kodu źródłowego 
Oprogramowania.

f) Dalsze sub-licencjowanie, wynajem i przepisywanie praw: 
O ile nie została zawarta pomiędzy Stronami odrębna umowa w 
zakresie dystrybucji i/lub współpracy, odsprzedaż, wypożyczanie czy 
wynajem Oprogramowania, a także przepisywanie, przekazywanie lub 
sub-licencjowanie przywilejów wynikających z licencji na użytkowanie 
jakichkolwiek jego Komponentów są zabronione.

  g) Brak gwarancji i odpowiedzialności oraz praw odszkodowawczych w 
stosunku 
do VidCom.pl:
W przypadku bezpłatnego charakteru Aplikacji, w szczególności 
Oprogramowania opisanego w paragrafie 3 punktach a. oraz .b. 
niniejszej Umowy, VidCom.pl, Partnerzy i kontrahenci VidCom.pl, ani 
żadne podmioty gospodarcze nie udzielają Użytkownikowi żadnych 
gwarancji ani rękojmi dotyczących Oprogramowania. 

h) Pomoc techniczna i konserwacja:
W przypadku bezpłatnego charakteru Aplikacji, w szczególności 
Oprogramowania opisanego w paragrafie 3 punktach a. oraz .b. 
niniejszej Umowy, VidCom.pl, Partnerzy i kontrahenci VidCom.pl, ani 
żadne podmioty gospodarcze nie udzielają pomocy technicznej na 
Oprogramowanie. Pomoc techniczna udzielana jest wyłącznie w 
zakresie nabytych uprawnień będących wynikiem łącznych działań, 
jakimi są rejestracja oraz opłacenie konta dostępowego do systemów 
informatycznych VidCom.pl bądź zawarcie odrębnej umowy, na 
warunkach ustalonych w trakcie jej zawierania.
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4. VidCom.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
Oprogramowaniu, bez konieczności informowania Użytkownika, jednakże 
jeżeli zmiana wiąże się z obowiązkiem pobrania i/lub instalacji aktualizacji w 
postaci patcha, lub w innej formie, Użytkownik zostanie o tym 
poinformowany drogą pisemną lub elektroniczną.

§12. Opłaty
1. Pobieranie, instalowanie i uruchamianie Aplikacji opisanej w paragrafie 3, 

punktach a. oraz b. niniejszej Umowy, jest bezpłatne i nie wiąże się w 
żaden sposób bezpośredni, bądź pośredni z koniecznością ponoszenia 
przez Użytkownika opłat w przyszłości. 

2. Użytkownik akceptuje jednak zasadę, iż pełna funkcjonalność Aplikacji 
udostępniana jest wyłącznie po zarejestrowaniu w systemach 
informatycznych VidCom.pl komercyjnego konta dostępowego (kont 
dostępowych), podlegającego opłacie (opłatom). VidCom.pl zastrzega 
sobie prawo do pobierania opłat licencyjnych za korzystanie z Aplikacji w 
pełnym zakresie funkcjonalnym, w szczególności do pobierania opłat za 
dostęp do zarejestrowanych przez Użytkownika (bądź przez VidCom.pl na 
zlecenie Użytkownika) kont dostępowych do systemów informatycznych 
VidCom.pl oraz w zakresie opisanym paragrafie 3 punktach c., .d., .e. i .f. 
niniejszej Umowy. 

3. Informacje o aktualnych opłatach i funkcjach znajdują się w dokumencie 
zatytułowanym „Cennik” bądź w odrębnie zawartej umowie.

§ 13. Załączniki
Dokumenty: „Cennik”, „Regulamin” oraz „Polityka prywatności”, 

zamieszczone na stronach www.VidCom.pl i/lub które zostały dostarczone 
Użytkownikowi w formie pisemnej lub elektronicznej, stanowią integralną część 
niniejszej Umowy.

§ 14. Rozwiązanie umowy
1. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta wyłącznie z bezpłatnych wersji 

Oprogramowania opisanego w paragrafie 3 punktach .a. oraz .b. niniejszej 
Umowy, rozwiązanie Umowy następuje automatycznie z chwilą 
całkowitego odinstalowania i usunięcia przez Użytkownika wszystkich 
elementów i składników Aplikacji ze wszystkich nośników Użytkownika, 
na których zostały utrwalone kopie Aplikacji.

2. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z przynajmniej jednej płatnej 
wersji Oprogramowania każdej ze Stron przysługuje prawo 
wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzech miesięcy okresu 
wypowiedzenia, z tym że Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia 
Umowy przez Użytkownika, jeżeli zalega on z płatnościami wobec 
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VidCom.pl, do chwili całkowitego uregulowania zobowiązań.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik zobowiązany jest do 

całkowitego odinstalowania i usunięcia wszystkich elementów i 
składników Aplikacji ze wszystkich nośników Użytkownika, na których 
zostały utrwalone jej kopie.

§ 15. Postanowienia uzupełniające
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem 
właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

§ 16. Zmiany umowy
1. W przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie pisemnej, wszelkie 

zmiany treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnej. 

2. W przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej, 
wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie 
elektronicznej, analogicznie do sposobu jej zawarcia.
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