
 

Umowa licencyjna 

 
Niniejsza Umowa reguluje warunki, na których użytkownicy i klienci serwisu http://matfiz24.pl uzyskują 

prawo do korzystania z zasobów wideo tłumaczeń zagadnień matematycznych w podstawówce, 
gimnazjum, liceum i na studiach, oraz innych zawartości multimedialnych, dostarczanej przez Marka 

Dudę za pośrednictwem witryny internetowej matfiz24.pl. 
 
 

§ 1 
 

Pojęcia umowne: 
 

1. licencjodawca –Marek Duda prowadzący serwis http://matfiz24.pl jako osoba prywatna, mieszkający 
przy ulicy Madler 10 w Białej Podlaskiej, kod pocztowy 21-500. 

 
2. licencjobiorca – jest każdorazowy Usługobiorca, który nabywa uprawnienie do korzystania z produktu 

niniejszej umowy. 
 

3. licencja – prawo korzystania z produktu komputerze bądź aplikacji mobilnej. 
 

4. produkt –materiały matematyczne w formie wideo tłumaczeń zadań, które są omawiane w 
podstawówce, gimnazjum, liceum i na studiach. 

 
5. wersja główna produktu – kursy matematyczne w gimnazjum i liceum. 

 
 

§ 2 
 

1. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem produktu i posiada pełne prawo do jego 
wykorzystania. 

 
2. Licencjodawca zobowiązuje się do udzielania licencjobiorcy bezpłatnej pomocy technicznej dla 

produktu w okresie 14 dni od daty zakupu produktu. 
 

3. Produkt dostarczany jest „taki, jaki jest” i w żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub następcze szkody. 

 
4. Czas obowiązywania licencji jest uzależniony od rodzaju oferty wybranej przez Usługobiorcę i zawsze 

jest podany przed zakupem licencji. 
 
 

§ 3 
1. Licencjodawca posiada uprawnienie do korzystania z wideo i aplikacji multimedialnych i może udzielać 

licencji na kursy matematyczne nieograniczonej liczbie Licencjobiorców. 
 

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z produktu na czas określony. 
 

3. Licencja daje Licencjobiorcy prawo możliwość wykorzystania produktu na dowolnym komputerze bądź 
aplikacji mobilnej. 

 



4. Niniejsza licencja uprawnia do korzystania z przedmiotu umowy na całym Świecie w okresie ważności 
produktu. 

 
5. Licencjobiorca zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim praw licencyjnych, produktu, 

wygenerowanego hasła bez zgody licencjodawcy. 
 

6. Licencjobiorca nie może wykonywać kopi zapasowych wideo zabezpieczonych licencją ani powielać 
produktów płatnych - premium. 

 
7. Licencjobiorca nie może stosować oszustw, oprogramowania do hakowania, modyfikacji produktu. 

 
8. Licencjobiorca nie może odsprzedawać, wypożyczać, ani dawać w prezencie, ani w żaden inny sposób 

przekazywać licencję oraz praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy. 
 

9. Licencjobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania produktu zgodnie z umową licencyjną. 
 
 

§ 4 
1. Licencjobiorca powinien zapłacić Licencjodawcy opłatę licencyjną w wysokości ustalonej przez 

Licencjodawcę. W przypadku próby oszustwa Licencjobiorca musi liczyć się odmową otrzymania licencji. 
 

2. Po zaksięgowaniu na rachunku Licencjodawcy wpłaty dokonanej przez Licencjobiorcę w wysokości 
opłaty licencyjnej, Licencjodawca niezwłocznie przekaże licencjobiorcy wszystkie niezbędne pliki i 

materiały wideo dotyczące produktu wraz z hasłem dostępu do produktu na jego adres email. 
 
 

§ 5 
1. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej umowy Licencjodawca może ją 

wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. 
 

2. Zablokowanie licencji produktów oznacza zdalne zablokowanie przez Licencjodawcę możliwości 
korzystania z produktu we wszystkich lokalizacjach komputerowych jak i mobilnych Licencjodawcy, bez 

względu na rodzaj posiadanej licencji przez łamiącego zasady Licencjobiorcę. 
 
 

§ 6 
1. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy licencyjnej, Licencjodawcy, którego autorskie 

prawa majątkowe zostały naruszone, przysługuje ochrona i prawo dochodzenia roszczeń z 
związanych z naruszeniem prawa. 

 
 

§ 7 
1. Akceptacja warunków niniejszej umowy następuje: poprzez zapłatę opłaty licencyjnej na rachunek 

bankowy Licencjodawcy. Należy podkreślić, że data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
stanowi datę zawarcia niniejszej umowy, lub na innych zasadach ustalonych indywidualnie między 
stronami za pomocą poczty elektronicznej. Rodzaj udzielonej licencji zostanie określony pomiędzy 

Licencjodawcą, a Licencjobiorcą w chwili zawarcia niniejszej umowy. 
 

2. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość zmian warunków licencji po uprzednim poinformowaniu o 
tym Licencjobiorców w formie elektronicznej na adresy e-mail, wskazane przez Licencjobiorców. 

 
3. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na czas nieokreślony. 



4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
odpowiednio ustawy o prawie autorskim. 

 
5. W przypadku łamania praw autorskich Licencjodawca ma prawo ubiegać się o odszkodowanie u 

Licencjobiorcy. 
 


