Regulamin korzystania z usługi WebAPI
I.

DEFINICJE:

WASKO

–

WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Berbeckiego 6, wpisaną
w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000026949, NIP: 954-23-11-706, o kapitale zakładowym w
wysokości 91.187.500 złotych wpłaconym w całości;

Klientów WASKO

–

podmiot, który, zgodnie z Regulaminem WASKO dokonał prawidłowej
pełnej rejestracji w WASKO, w wyniku której utworzone zostało dla niego
odrębne konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych
przez WASKO S.A.;

Oprogramowanie
WebAPI

–

oprogramowanie utworzone przez Klientów WASKO
WebAPI;

Dokumentacja

–

oznacza standardową dokumentację Oprogramowania;

WebAPI

–

usługa świadczona przez WASKO dla Klientów WASKO, umożliwiająca
korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół HTTP i
język XML, zawierającego definicje WSDL protokołu SOAP opisujące sposób
komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami WASKO produktu Bazy
Wiedzy;

Oferta

–

oznacza ofertę Licencjodawcy opublikowaną na stronie internetowej http:/
http://bazy.hoga.pl/oferta_api.asp , określającą zasady zakupu dostępu
do usługi WebAPI oraz płatności Opłat Użytkownia, obowiązującą na dzień
złożenia przez Klienta WASKO Zamówienia;

Zamówienie

–

oznacza zamówienie złożone przez Klienta na zakup prawa do korzystania
z pełnej funkcjonalności Usługi WebAPI, zgodnie z Licencją oraz z zasadami
określonymi w Ofercie. Zamówienie złożone przez Licencjobiorcę
niezgodnie z Ofertą nie wywołuje skutków prawnych.

II.

przy wykorzystaniu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi WebAPI, świadczonej przez WASKO S.A. na
rzecz Klientów WASKO.

2.

Celem WebAPI jest inspirowanie, rozwijanie umiejętności oraz umożliwienie Klientom WASKO S.A.
tworzenie Oprogramowania WebAPI.
III.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA WEBAPI

1.

Klienci WASKO mają prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do WebAPI, poprzez wypełnienie
stosownego formularza elektronicznego, dostępnego na stronach internetowych bazy.hoga.pl. W
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Kliencji otrzymują login oraz
hasło, umożliwiający korzystanie z WebAPI. WASKO S.A. ma prawo odmowy przyznania loginu lub
hasła bądź jego unieważnienie jeśli ubiegający się o dostęp do WebAPI w ocenie WSKO S.A. nie
daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź
w inny sposób może naruszać interesy WASKO S.A. bądź jej partnerów.

2.

Klienci, którzy otrzymali login i haslo, określony w ust. 1, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego
wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.
Odpowiedzialność Klienta rozciąga się również na działanie osób, którym login i hasło został
udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.

3.

WebAPI jest usługą płatną, a szczegółowy cennik stanowi integralną część Regulaminu WebApi. W
szczególności zawiera opłaty za korzystanie z poszczególnych referencji WebAPI, określonych w
Części V. Poza przypadkiem wyraźnie wskazanym w niniejszym Regulaminie, wszelkie opłacone
kwoty nie podlegają zwrotowi.

4.

Klienci WASKO po złożeniu zamówienia mają dostęp do serwisu przeznaczonego do testowania
aplikacji wykorzystujących WebAPI.

IV.

REFERENCJE WebAPI

1.

WASKO S.A. dołoży wszelkich starań, aby zestaw referencji WebAPI dostępnych dla Klientów
WASKO S.A. korzystających z WebAPI odpowiadał funkcjonalności opisanej w dokumentacji.

2.

Pełna dokumentacja programu WebAPI, zawierająca referencje i wchodzące w ich skład definicje,
dostępna jest pod adresem http://bazy.hoga.pl/dokumentacja_web_api_referencje.pdf.

V.

ZAKRES WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA WebAPI

1.

Licencjobiorca
ma
prawo
do
nieodpłatnego
korzystania
z
Oprogramowania
i Dokumentacji w celach testowych przez okres 30 (trzydzieści) dni od dnia pierwszego
zainstalowania Oprogramowania. Zapisy pkt I, II, III, IV, V, VI ppkt 3 (b, c, e, f), VII, VIII, IX, XI Licencji
stosuje się odpowiednio.

2.

W okresie testowym, Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy przykładowe rekordy Bazy Danych
umożliwiające Licencjobiorcy poznanie funkcjonalności Oprogramowania w ograniczonym
zakresie, zgodnie z procedura określoną w Ofercie.

3.

Po upływie okresu testowego, wskazanego w pkt 1 powyżej, Licencja wygasa, a Licencjobiorca
zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji, odinstalowania
Oprogramowania oraz trwałego usunięcia Oprogramowania i Dokumentacji z wszelkich nośników
danych Licencjobiorcy.

4.

W okresie testowym, Licencjobiorca ma prawo do zakupu licencji uprawniającej do odpłatnego
korzystania z pełnej funkcjonalności Oprogramowania i Dokumentacji, przez czas określony
zdefiniowany przez Licencjobiorcę w Zamówieniu, zgodnie z Ofertą.

5.

W przypadku wskazanym w ust. 4 powyżej, stosuje się zapisy niniejszej Licencji, z wyłączeniem pkt V
Licencji.

VI.

ZAKRES WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA WebAPI

1.

Wasko udziela klientowi, z chwilą złożenia Zamówienia, praw do korzystania z Usługi WebAPI i
Dokumentacji, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2.

WASKO
S.A.
udziela
klientowi
prawo
i Dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:

korzystanie

z

WebAPI

a) zainstalowanie Oprogramowania oraz korzystanie z niego w postaci niezmienionej, zgodnie
z Dokumentacją oraz złożonym Zamówieniem;
b) zwielokrotnianie Oprogramowania w zakresie, w którym jest to niezbędne dla
wprowadzania, wyświetlania, stosowania i przechowywania dla potrzeb Licencjobiorcy, z
uwzględnieniem prawa do sporządzenia kopii zapasowej Oprogramowania i Dokumentacji
w celach bezpieczeństwa;
c) podłączenie Oprogramowania do sieci Internet w celu korzystania z jego pełnej
funkcjonalności, a w szczególności z Baz Danych, zgodnie ze złożonym Zamówieniem;
d) sporządzenie wydruków danych z Baz Danych,
Oprogramowania, wyłącznie na własne potrzeby;

uzyskanych

za

pośrednictwem

e) wykorzystanie danych z Baz Danych wyłącznie na własne potrzeby;
f)
3.

korzystanie z Dokumentacji wyłącznie na własne potrzeby.

Niniejsza Licencja:
a) jest udzielana na czas oznaczony, określony przez Licencjobiorcę w Zamówieniu, zgodnie
z Ofertą,
b) jest nieograniczona co do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) ma charakter niewyłączny,
d) ma charakter odpłatny (Opłata Licencyjna),
e) nie uprawnia do udzielenia sublicencji,
f)

ma charakter nieprzenaszalny.
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4.

Udzielona Licencja na Oprogramowanie obejmuje każdą udostępnioną przez Licencjodawcę na
stronie internetowej http://bazy.hoga.pl/program.asp wersję Oprogramowania (poprawki typu:
service pack, patch, critical, security, aktualizacje do najnowszej, stabilnej wersji Oprogramowania,
itp.), niezbędną do poprawnego działania Oprogramowania, a w szczególności do korzystania z
Baz Danych.

VII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY

1.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem
z Oprogramowania, jego awariami, błędami, w tym również za ewentualną utratę informacji,
danych lub szkodę, stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania
Oprogramowania.

2.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Oprogramowania,
w tym z Baz Danych, w szczególności w następstwie niezainstalowania przez Licencjobiorcę
aktualnej wersji Oprogramowania, niezbędnej do poprawnego jego działania lub awarii sieci
Internet.

3.

Licencjodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody (w tym za utratę zysku, rzeczywiste straty,
zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa, utratę informacji lub inne straty finansowe), powstałe
w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z Oprogramowania.

VIII.

NARUSZENIE WARUNKÓW LICENCYJNYCH

1.

Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą
dla ochrony autorskich praw majątkowych do Oprogramowania.

2.

Licencjobiorca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania tajemnicy rozwiązań technicznych
Oprogramowania oraz zawartości Baz Danych.

3.

Licencjobiorca nie ma prawa ujawniać chronionych prawem autorskim wartości intelektualnych
zawartych w Oprogramowaniu, a w szczególności w Bazie Danych, innym osobom poza
pracownikami i współpracownikami Licencjobiorcy oraz bierze na siebie pełna odpowiedzialność
prawną za działanie lub zaniechanie swoich pracowników lub współpracowników, którzy
uniemożliwili dostęp do Oprogramowania a w szczególności do Bazy Danych osobom trzecim
z naruszeniem warunków niniejszej Licencji.

4.

W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji, Licencjodawcy przysługuje
prawo do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. W wypadku wypowiedzenia Licencji,
Licencjobiorca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji,
odinstalować Oprogramowanie i niezwłocznie zniszczyć lub zwrócić Licencjodawcy wszystkie jego
egzemplarze i kopie wraz z Dokumentacją.

5.

Wszelkie prawa autorskie przekraczające zakres udzielonej Licencjobiorcy Licencji są chronione.
Naruszenie warunków Licencji przez Licencjobiorcę upoważnia Licencjodawcę do dochodzenia
swych praw zgodnie z prawem autorskim, kodeksem cywilnym i karnym.

IX.

w

zakresie

potrzebnym

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH

1.

W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że Oprogramowanie narusza
patenty lub prawa autorskie tych osób, Licencjodawca na własny koszt będzie bronić
Licencjobiorcy przed takimi roszczeniami i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi
prawnej zasądzone ostatecznie przez sąd lub które zostaną ujęte w rozstrzygnięciu przyjętym przez
Licencjodawcę, pod warunkiem, że Licencjobiorca niezwłocznie powiadomi Licencjodawcę na
piśmie o roszczeniu oraz pozwoli Licencjodawcy na kontrolowanie i będzie z nim współpracować w
zakresie obrony przed takim roszczeniem oraz w zakresie prowadzenia jakichkolwiek negocjacji w
celu ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

2.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do:
a) modyfikowania, rozszerzania, rozbudowywania
i Dokumentacji, jak również rozdzielania ich części;

lub

tłumaczenia

Oprogramowania

b) dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Oprogramowania lub Dokumentacji, w tym
dekompilacji, deasemblacji, reverse engineering oraz jakiejkolwiek ingerencji w kod
źródłowy lub kod wynikowy Oprogramowania;
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c) rozpowszechniania Oprogramowania lub Dokumentacji, udzielania dalszej licencji,
dzierżawy, użyczenia lub najmu, w tym do zbywania Oprogramowania towarzyszących mu
materiałów oraz Dokumentacji, bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy;
d) odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępnianie danych z Baz Danych osobom trzecim,
a także ich publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci.

X.

WYGAŚNIĘCIE I WYPOWIEDZENIE LICENCJI

1.

Licencja wygasa w terminie określonym w Zamówieniu, zgodnie z Ofertą.

2.

Licencjodawca oraz Licencjobiorca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Licencji, w każdym
czasie jej obowiązywania, za trzymiesięcznym (3) okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.

3.

Jeżeli okres wypowiedzenia upływa po dniu wygaśnięcia Licencji, określonym w Zamówieniu i
Ofercie, rozwiązanie następuje w dniu wygaśnięcia Licencji.

4.

W przypadku wypowiedzenia Licencji, Licencjodawca potrąci lub naliczy Opłatę Licencyjną
w wysokości proporcjonalnej do okresu korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania lub
naliczy ją w inny sposób określony w Zamówieniu i Ofercie.

5.

W przypadku opóźnienia Licencjobiorcy w płatności Opłaty Licencyjnej wskazanej
w Ofercie lub którejkolwiek jej części, Licencjodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej
Licencji ze skutkiem natychmiastowym. Zapis pkt VIII ppkt 4 stosuje się odpowiednio.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Niniejsza Licencja nie zwalnia Licencjobiorcy z nabycia praw do użytkowania innych programów
niezbędnych do poprawnego działania Oprogramowania (np. system operacyjny), jak również
zapewnienia połączenia Oprogramowania z siecią Internet i ponoszenia kosztów tego połączenia.

2.

W przypadku wątpliwości, co do zasad użytkowania Oprogramowania, Licencjobiorca powinien
zgłosić się do Licencjodawcy w celu uzyskania wyjaśnień.

3.

Poza wyraźnie określonymi w Licencji prawami, Licencjodawca nie przyznaje Licencjobiorcy
jakichkolwiek innych praw ani w sposób wyraźny, ani jakiekolwiek inny.

4.

W sprawach nieuregulowanych Licencją mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Licencji poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwych sądów
powszechnych dla siedziby Licencjodawcy. Klauzuli prorogacyjnej określonej w niniejszym ustępie
nie stosuje się do Licencjobiorcy będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.

Gliwice, dnia 2011-11-22 r.
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