
Postanowienia licencyjne dla warstw poligonów kodów pocztowych 

 
I. Uwagi ogólne  
 

1. Niniejsza umowa licencyjna dotyczy dystrybuowanych odpłatnie warstw poligonów dostępnych w serwisie 
„https://cont-evo.eu”.  

2. Właścicielem praw intelektualnych do warstw kodów pocztowych Polski jest CONT-EVO Arkadiusz Doliński.  

3. Warstwy są oparte m.in. o dane OpenStreetMap. Dane te dostępne są na licencji Open Database License.  Szczegóły 
licencjonowania dostępne są na stronie licencyjnej: https://www.openstreetmap.org/copyright. Poza niniejszą licencją, 
użytkownik ma obowiązek respektowania tych zasad, a w szczególności cytowania źródła. 

4. Niniejsza umowa licencyjna jest dokumentem określającym prawa użytkownika podczas użytkowania warstw oraz 
określającym odpowiedzialność licencjodawcy.  

5. Użytkowanie warstw oznacza, iż użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego dokumentu.  

 
II. Zasady użytkowania  
1. W ramach licencji wykorzystanie warstw granic administracyjnych świata jest dowolne (z zachowaniem warunków 

podanych w par. I, pkt. 3). 

2. Wykorzystanie warstw kodów pocztowych Polski jest ograniczone do: 

a. tworzenia niestandardowych pojedynczych aplikacji dla klientów licencjobiorcy (w dowolnej ilości przy 
zastrzeżeniu par. II, pkt 3, ppkt b i c) 

 b. wykorzystania do własnej wizualizacji w ramach organizacji 

 c. użytkowania przez dowolną liczbę użytkowników w ramach organizacji 

 d. tworzenia własnych opracowań lub dowolnych modyfikacji zakupionych warstw 

3. Zabrania się: 

 a. odsprzedaży licencji w ilości większej od zakupionej 

b. wykorzystania obiektów do tworzenia, a następnie dystrybucji standardowego oprogramowania, które 
spowodowałoby udostępnienie warstw objętych licencją (dotyczy warstw kodów pocztowych) szerokiej rzeszy 
odbiorców – bez pisemnej zgody CONT-EVO Arkadiusz Doliński 

c. udostępniania warstw osobom i podmiotom trzecim poza wykorzystaniem zgodnie z par. II, pkt. 2. 

 
III. Odpowiedzialność  
1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź 
niemożności używania dodatku.  

2. Kształty kodów pocztowych, regionów i krajów powstały w oparciu o powszechnie dostępne materiały, w związku z 
tym:  

a) użyte kształty państw i regionów administracyjnych mogą odbiegać od rzeczywistości oraz zawierać zniekształcenia i 
uproszczenia,  

b) warstwy poligonów mogą zawierać niezamierzone błędy. 

c) licencjodawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych błędów pod warunkiem właściwego ich udokumentowania 
przez licencjobiorcę w cyklach miesięcznych tzn.: błędy ujawnione w danym okresie (miesiącu) będą dostępne w 
aktualizacji do końca okresu następnego 

3. Dodatek nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.  
 
IV. Dodatkowe informacje  
1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wykorzystania dodatku objętego niniejszą umową licencyjną, należy 
zwrócić się do licencjodawcy w celu uzyskania pisemnej odpowiedzi.  

 

https://www.openstreetmap.org/copyright

