
UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z 
PROGRAMU „ORBITVU VIEWER” 

zawarta pomiędzy:
ORBITVU sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Sienkiewicza 48
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS:0000366154 , 
kapitał zakładowy: 100.000 PLN, reprezentowaną przez prezesa zarządu Pana Tomasza Bochenka,
zwaną dalej Licencjodawcą,

a:
Osobą fizyczną lub prawną korzystającą z programu „ORBITVU VIEWER”
zwaną dalej Licencjobiorcą

Definicje
LICENCJODAWCA – ORBITVU sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 48 w Tarnowskich Górach (42-
600).

OPROGRAMOWANIE – oprogramowanie komputerowe "ORBITVU VIEWER" wyprodukowane przez 
Licencjodawcę w wersjach:

• BASIC
• STANDARD
• ROYALITY FREE 
• CORPORATE
• DEMO

użycie tego oprogramowania regulują warunki niniejszej Umowy Licencyjnej.

UŻYCIE – pobieranie, instalowanie, uruchamianie, wykorzystanie, uzyskiwanie dostępu do 
OPROGRAMOWANIA lub uzyskiwanie jakichkolwiek innych korzyści z tytułu posłużenia się 
OPROGRAMOWANIEM.

LICENCJOBIORCA – podmiot uzyskujący licencję na OPROGRAMOWANIE.

PREZENTACJA ORBITVU – sekwencja zdjęć wykonanych przy pomocy systemu ORBITVU system 
(urządzenie i/lub inne oprogramowanie) produkowanego przez LICENCJODAWCĘ, która może być 
oglądana off-line lub on-line przy pomocy OPROGRAMOWANIA.

§ 1
Zawarcie umowy

1. Instalacja OPROGRAMOWANIA przez Licencjobiorcę jest równoznaczna z akceptacją warunków 
niniejszej umowy licencyjnej. Licencjobiorca instalując program, oświadcza, iż zapoznał się z treścią 
niniejszej licencji i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

§ 2
Oświadczenie Licencjodawcy

1. Licencjodawca oświadcza, że jest producentem OPROGRAMOWANIA służącego do prezentacji on-
line lub off-line fotografii 360° w wersji aktualnej na dzień przekazania Licencjobiorcy kopii 
OPROGRAMOWANIA i przysługuje mu do OPROGRAMOWANIA całość praw autorskich 
majątkowych, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, 
wynikających z ustawy z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie znaki graficzne zawarte w OPROGRAMOWANIU i instrukcji są wyłączną własnością 
Licencjodawcy, a Licencjobiorca nie nabywa do nich żadnych praw.

3. Licencjobiorca nie nabywa żadnych praw do OPROGRAMOWANIA poza tymi, które wyraźnie 
wynikają z treści niniejszej Umowy.

§ 3 
Zakres licencji

 1 Uzyskując kopię OPROGRAMOWANIA od Licencjodawcy i używając OPROGRAMOWANIA zgodnie 
z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej Licencjobiorca otrzymuje od Licencjodawcy niewyłączną 
licencję na zainstalowanie i używanie OPROGRAMOWANIA w sposób zgodny z jego dokumentacją 
i zapisami niniejszej Umowy Licencyjnej.

 2 Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas nieograniczony, nieodpłatnej, niewyłącznej, 
nieodstępnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z OPROGRAMOWANIA na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami w następującym zakresie: 
 2.1 W przypadku licencji DEMO, czasowej instalacji – do jednego miesiąca, uruchamiania i 

1/3



używania OPROGRAMOWANIA offline (na nośnikach typu CD, DVD, pen drive, itp.) lub na 
serwerze widocznym w sieci Internet, wyłącznie dla celu przetestowania możliwości 
technicznych OPROGRAMOWANIA. Po okresie testowania, licencjobiorca zobowiązany jest 
do usunięcia oprogramowania z nośników oraz z serwera, na których oprogramowanie 
zainstalował.

 2.2 W przypadku licencji typu BASIC, ROYALITY FREE oraz CORPORATE:
a. instalacji, uruchamiania i używania OPROGRAMOWANIA offline (na nośnikach typu CD, 
DVD, pen drive itp.) lub na serwerze widocznym w sieci Internet, wyłącznie w celu 
oglądania/prezentowania PREZENTACJI ORBITVU;
b. dostarczania OPROGRAMOWANIA razem z PREZENTACJAMI ORBITVU do podmiotów, 
które odsprzedają produkty, towary i/lub usługi Licencjobiorcy w celu prezentacji tych 
produktów/towarów klientom końcowym (np. producent obuwia udostępnia prezentacje 
butów wraz z OPROGRAMOWANIEM sklepom internetowym, które sprzedają jego produkty);
c. dostarczania OPROGRAMOWANIA razem z PREZENTACJAMI ORBITVU do do klientów 
Licencjobiorcy, którzy zakupili u Licencjobiorcy wykonanie PREZENTACJI ORBITVU swoich 
produktów w celu ich prezentacji na swoich stronach internetowych, przy czym 
Licencjobiorca jest zobowiązany poinformować swojego klienta, że użycie 
OPROGRAMOWANIA ograniczone jest wyłącznie do prezentowania PREZENTACJI ORBITVU 
na stronach tego klienta i nie nabywa on żadnych praw do dystrybucji OPROGRAMOWANIA 
w jakiejkolwiek formie, w szczególności klient nie może używać ani udostępniać 
OPROGRAMOWANIA na zasadach hostingu (hosting prezentacji 360) lub jako „application 
service provider” (ASP).

 2.3 W przypadku licencji typu STANDARD:
 uruchamiania i używania OPROGRAMOWANIA offline (na nośnikach typu CD, DVD itp.) lub 
na serwerze widocznym w sieci Internet, wyłącznie w celu oglądania/prezentowania 
PREZENTACJI ORBITVU, na wyłącznie wcześniej określonych przez licencjobiorcę domenach 
głównych;

 3 Licencjobiorca nie może używać ani udostępniać OPROGRAMOWANIA na zasadach hostingu lub 
jako „application service provider” (ASP). 

 4 Licencjobiorca nie może w żadnej postaci kopiować lub w inny sposób zwielokrotniać 
OPROGRAMOWANIA w całości lub w części, chyba że jest to niezbędne do korzystania z 
OPROGRAMOWANIA zgodnie z jego przeznaczeniem i udzieloną licencją.

 5 Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w kod źródłowy OPROGRAMOWANIA, w szczególności 
zmieniania kodu, dekompilowania, obchodzenia zabezpieczeń, ulepszania i adaptowania 
OPROGRAMOWANIA do innych celów, emulacji i badania w drodze inżynierii wstecznej (reverse 
engineering). 

 6 Licencjobiorca nie jest uprawniony do rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie 
OPROGRAMOWANIA, w tym jego użyczenia, dzierżawy lub najmu albo udzielania licencji lub 
sublicencji, za wyjątkiem sytuacji ściśle określonych w niniejszej umowie. 

 7 Licencjobiorca zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających 
prawami wynikającymi z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

 8 Treść niniejszego paragrafu nie uchybia art. 75 ust. 2 i 3 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4
Przekazanie egzemplarza OPROGRAMOWANIA
Wraz z niniejszą Umową Licencjodawca przekaże Licencjobiorcy jeden egzemplarz OPROGRAMOWANIA 
wraz z instrukcją w formie elektronicznej. 

§ 5
Odpowiedzialność za wady

1. Licencjodawca zaleca Licencjobiorcy, aby przed zakupem skorzystał z wersji demonstracyjnej 
OPROGRAMOWANIA i samodzielne wykonał testy OPROGRAMOWANIA w zakresie, który go 
interesuje. Wersja demonstracyjna jest dostępna bezpłatnie na życzenie.

2. W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, 
ZYSKÓW LUB DANYCH LUB ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE 
LUB KARNE SPOWODOWANE I WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB BRAKU KORZYSTANIA Z 
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ UPRZEDZONY O MOŻLIWOŚCI 
TAKICH SZKÓD.

3. Ze względu na specyfikę programów komputerowych Licencjodawca nie udziela gwarancji 
prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA oraz wyłącza swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady i usterki OPROGRAMOWANIA oraz nośnika, na którym zapisano OPROGRAMOWANIE, jak 
również swą odpowiedzialność kontraktową (art. 471 i n. k.c.) z tytułu ich wadliwości, z wyjątkiem 
sytuacji opisanych poniżej lub określonych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. 
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4. Licencjodawca dokłada jednak należytych starań, aby OPROGRAMOWANIE działało prawidłowo, 
pod warunkiem jego użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz w środowisku określonym przez 
Licencjodawcę, aktualnym na moment przekazania OPROGRAMOWANIA.

5. Jeżeli OPROGRAMOWANIE nie działa prawidłowo z nowszą wersją środowiska, niż określoną dla 
niego przez Licencjodawcę, umożliwi on Licencjobiorcy odpłatne otrzymanie poprawionej wersji 
OPROGRAMOWANIA, po jego dostosowaniu przez Licencjodawcę do nowego środowiska.

§ 6
Naruszenie postanowień Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, niniejsza Umowa może zostać rozwiązana 
przez Licencjodawcę ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia naruszenia przez 
Licencjobiorcę jej postanowień, za uprzednim wezwaniem Licencjobiorcy do zaniechania naruszeń.

2. Konsekwencją każdego rozwiązania niniejszej Umowy jest konieczność trwałego usunięcia 
wszystkich posiadanych przez Licencjobiorcę kopii OPROGRAMOWANIA. 

3. Licencjobiorca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność cywilna i karna za naruszanie praw 
autorskich.

4. Licencjobiorca zastrzega sobie możliwość kontroli prawidłowości stosowania się przez 
Licencjobiorcę do Umowy 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą Umową Strony zobowiązują 

się rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia między Stronami, spory będzie 
rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23.04.64 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4.02.94 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a także innych 
właściwych przepisów prawa. 
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