
Postanowienia licencyjne dla dodatków "CONT-EVO MAP" 

 
I. Uwagi ogólne  
 

1. Niniejsza umowa licencyjna dotyczy pliku dodatku programu Excel - CONT-EVO MAP – nazwanego dalej „dodatkiem”.  

2. Właścicielem praw intelektualnych do dodatku będącego przedmiotem niniejszej licencji jest CONT-EVO Arkadiusz 
Doliński.  

3. Niniejsza umowa licencyjna jest dokumentem określającym prawa użytkownika podczas użytkowania dodatku oraz 
określającym odpowiedzialność licencjodawcy.  

4. Wersja oznaczona jako „DEMO” oznacza, że jej użytek możliwy jest tylko i wyłącznie w celach demonstracyjnych. 

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

6. Dodatek jest licencjonowany - co oznacza, że firma CONT-EVO Arkadiusz Doliński nie przenosi prawa własności 
intelektualnej na licencjobiorcę, a jedynie zezwala na użytkowanie oprogramowania na warunkach określonych w 
postanowieniach licencyjnych.  
 
II. Zasady użytkowania  
1. Dodatek może być używany na tylu urządzeniach (i w tylu kopiach) na ile została zakupiona licencja.  

2. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody licencjodawcy:  
a. wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać dodatku (dotyczy to także wersji 
bezpłatnych), 

b. sprzedaż licencji jest możliwa jedynie po dokonaniu wcześniejszego zakupu tej samej licencji za pośrednictwem 
serwisu http://cont-evo.eu. 

c. dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w dodatek,  

d. tworzyć oprogramowania pochodnego, za wyjątkiem przypadku podanego w pkt 3.  

e. dokonywać tłumaczeń,  

f. wprowadzać zmian do instrukcji,  

g. usuwać lub zasłaniać logo umieszczonego w dodatku jak i ewentualnych informacji licencyjnych dotyczących danych, z 
których dodatek korzysta.  
3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych (kształty regionów i krajów) tworzonych przez dodatek dla 
tworzenia oprogramowania (automatyzacji) na własne potrzeby lub plików innych typów (pliki graficzne, prezentacje 
itp.), przy czym powstałe w ten sposób oprogramowanie i pliki nie mogą polegać dalszej odsprzedaży lub być w 
jakikolwiek sposób rozpowszechniane. 

4. Aplikacja może korzystać ze źródeł danych opartych o dane OpenStreetMap. Dane te dostępne są na licencji Open 
Database License.  Szczegóły licencjonowania dostępne są na stronie licencyjnej: 
http://www.openstreetmap.org/copyright  

5. Użytkowanie dodatku jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu licencjonowanego odrębnie składnika pakietu Office 
(arkusza kalkulacyjnego MS Excel) firmy Microsoft.  
 
III. Odpowiedzialność  
1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź 
niemożności używania dodatku.  

2. Kształty regionów i krajów tworzone przez niniejszy dodatek 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) kształty tworzone przez dodatek nie mogą być przedmiotem reklamacji w zakresie ich dokładności.  

3. Dodatek nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.  
 
IV. Dodatkowe informacje  
1. Dodatek wykorzystuje graficzne ikony. Ikony pochodzą z lokalizacji:  
http://www.fatcow.com/free-icons. Umieszczenie wspomnianego linku jest wymagane przez twórców ikon, jako 
warunek ich użycia dla celów komercyjnych. Link jest także zawarty w dodatku.  
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wykorzystania dodatku objętego niniejszą umową licencyjną, należy 
zwrócić się do licencjodawcy w celu uzyskania pisemnej odpowiedzi.  

 


