
WARUNKI LICENCYJNE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NA 
OPROGRAMOWANIE DATALOGISK A/S  

 
 
 
DATALOGISK A/S z siedzibą w Stubbekøbingvej 41 
DK-4840 Nr. Alslev.;  Se nr. DK-78 87 19 11 
 
zwaną dalej DATALOGISK  
 
(DATALOGISK wskazuje, iż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działa poprzez 
autoryzowanego dystrybutora AGRINAVIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dr 
A.Schmidta 1, Żołędowo; 86-031 Osielsko, NIP 554-291-62-64 ) 
 
DATALOGISTIK udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania na 
następujących warunkach:  
 
 

1. Zakres licencji 

DATALOGISK niniejszym udziela Licencjobiorcy nieprzenoszalnego, niewyłącznego 
prawa do używania oprogramowania / modułów Oprogramowania którego 
producentem jest  DATALOGISK (zwanych poniżej „Oprogramowaniem”) 
zakupionego od AGRINAVIA Polska sp. z o.o. na podstawie umowy współpracy oraz 
związanej z nim dokumentacji. Prawo używania obejmuje wyłącznie własne 
wykorzystanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę w zakresie wykupionych 
funkcjonalności Oprogramowania. Licencjobiorca nie jest, uprawniony do 
przekazywania / cesji prawa do używania, czy to poprzez sprzedaż, leasing lub 
wypożyczenie, itd., lub udzielania dostępu trzecim stronom do używania 
Oprogramowania. Prawo do używania obejmuje wyłącznie liczbę użytkowników 
(komputerów osobistych), na które Licencjobiorca uzyskał prawo do używania. Prawo 
używania zależy od zapłacenia przez Licencjobiorcę opłat zgodnie z umową 
współpracy pomiędzy Licencjobiorcą a AGRINAVIA Polska sp. z o.o. Prawo 
używania pozostaje w mocy tak długo jak Licencjobiorca realizuje i dokonuje opłat 
zgodnie z zawartą umową współpracy z AGRINAVIA Polska sp. z o.o. w odniesieniu 
do każdego nabytego Oprogramowania a umowa nie została rozwiązana zgodnie z 
niniejszą Umową, łącznie z klauzulą 11 dotyczącą rozwiązania. Gdy umowa prawa 
używania / subskrypcji usługi/umowa współpracy z AGRINAVIA Polska sp. z o.o. 
wygaśnie, DATALOGISK po zakończeniu ostatniego okresu umowy prawa używania 
/ subskrypcji usługi/umowy współpracy z AGRINAVIA Polska sp.  z o.o. cofnie prawo 
używania Oprogramowania. Gdy Licencjobiorca nie zapłaci faktur w terminie zgodnie 
z umową współpracy z AGRINAVIA Polska sp. z o.o., prawo używania wygasa w 
całości a dalsze używanie Oprogramowania będzie stanowiło naruszenie praw 
DATALOGISK.                                                   
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2. Warunki dostawy i płatności 

Dla celów niniejszych warunków licencyjnych, termin „Dostawa” będzie rozumiany 
jako moment, gdy Oprogramowanie zostanie przesłane z DATALOGISK lub 
AGRINAVIA Polska sp. z o.o. do Licencjobiorcy. Opłata startowa zostanie 
zafakturowana przez AGRINAVIA Polska sp. z o.o. po dostarczeniu 
Oprogramowania zgodnie z łączącą AGRINAVIA Polska sp. z o.o. i Licencjobiorcę 
umowy współpracy. Opłata za aktualne, obowiązkowe prawo używania / usługę 
zostanie zafakturowana zgodnie z łączącą AGRINAVIA Polska sp. z o.o. i 
Licencjobiorcę umową współpracy. 
 

3. Kopiowanie 
Licencjobiorca ma prawo do wykonywania kopiowania, gdy jest to niezbędne do 
korzystania z Oprogramowania, łącznie z instalacją na urządzeniach Licencjobiorcy. 
Ponadto, Licencjobiorca ma prawo do kopiowania Oprogramowania dla celów 
tworzenia 1 kopii zapasowej. Licencjobiorca nie będzie mieć prawa do wykonywania 
kolejnych kopii, a wszystkie wyżej wymienione kopie nie mogą być przekazywane 
żadnej trzeciej stronie. Gdy Licencjobiorca sprzedaje trzeciej stronie jakiekolwiek 
urządzenia, na których było zainstalowane Oprogramowanie, Licencjobiorca musi 
upewnić się, że Oprogramowanie zostało usunięte przed przekazaniem sprzętu 
trzeciej stronie. Licencjobiorca nie ma prawa do korzystania z zawartości baz danych 
związanych z Oprogramowaniem w żadnym innym kontekście niż korzystanie z 
Oprogramowania. 
 

 

4. Zmiany i dostosowanie 
Licencjobiorca ma prawo do dokonywania takich zmian, z wyłączeniem zmian które 
ingerowałyby w kod źródłowy Oprogramowania, i dostosowywania kopii danych 
Licencjobiorcy jakie są wspierane przez Oprogramowanie, a które są niezbędne do 
korzystania z Oprogramowania w celach, do jakich jest przeznaczone. Jednakże, 
Licencjobiorca powinien brać pod uwagę, że wszelkie zmiany / dostosowywanie 
Oprogramowania niewykonywane przez DATALOGISK powodują, iż DATALOGISK 
w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności  za błędne działanie 
Oprogramowania w tym także problemy, np. w postaci utraconej funkcjonalności, 
zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych aktualizacji, itd. 
 
5. Prawa własności intelektualnej 

 Licencjobiorca nie może złamać ani zmieniać kodów licencyjnych, zmieniać / 
usuwać numerów seryjnych specyficznych dla poszczególnych modułów, wskazania 
praw, znaków handlowych lub podobnych.  
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6. Prawa trzecich stron 
DATALOGISK gwarantuje, że Oprogramowanie nie narusza prawa własności 
intelektualnej jakiejkolwiek trzeciej strony. Jeżeli trzecia strona wnosi sprzeciw 
przeciwko używaniu Oprogramowania, Licencjobiorca powinien natychmiast 
powiadomić o tym DATALOGISK lub AGRINAVIA Polska sp. z o.o. Jeżeli zostanie 
dokonane powiadomienie, DATALOGISK może zdecydować o przejęciu sprawy i 
wszelkich z nią związanych kosztów. DATALOGISK ma prawo, na własny koszt, do 
przejęcia sprawy, na przykład w celu zabezpieczenia interesów DATALOGISK w 
związku z ewentualną sprawą sądową i zawarcia ewentualnej ugody w odniesieniu 
do ewentualnych naruszeń. Gdyby trzecia strona z powodzeniem wniosła roszczenie, 
że naruszenie istnieje, albo w formie ostatecznego lub rozstrzygającego wyroku lub 
korzystnego wyroku arbitrażowego, DATALOGISK będzie zobowiązana, na własny 
koszt, do  
1) uzyskania ciągłego prawa do używania Oprogramowania; lub  
2) zaprzestania naruszania poprzez zmianę Oprogramowania; lub  
3) zastąpienia Oprogramowania innym produktem, który zawiera takie same ogólne 
funkcje jak Oprogramowanie; lub  
4) za powiadomieniem do rozwiązania niniejszej Umowy licencyjnej i 
natychmiastowego zwrócenia wszelkich opłat wpłaconych za prawu używania / usługi 
zapłaconej przez Licencjobiorcę firmie AGRINAVIA Polska sp. z o.o. od momentu 
wystąpienia naruszenia, jednak przynajmniej w wysokości kwoty opłaty za prawo 
używania / usługi zapłaconej za aktualny okres prawa używania / subskrypcji usługi. 
W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy licencyjnej, Licencjobiorca odinstaluje 
Oprogramowanie, włącznie, ale bez ograniczenia do aktualizacji, nowych dystrybucji i 
nowych wersji, jak również zniszczy wszelkie kopie zapasowe i/lub ich kopie 
zarchiwizowane. Poza zobowiązaniami określonymi powyżej, DATALOGISK nie 
będzie podlegać innym zobowiązaniom lub odpowiedzialności, a Licencjobiorca nie 
będzie w uprawniony do skorzystania z jakichkolwiek dalszych roszczeń za złamanie 
umowy innych niż powyższe w konsekwencji naruszenia praw trzeciej strony, łącznie 
z podnoszeniem roszczeń o odszkodowanie, pomimo poziomu wykazanego 
zaniedbania.  
 
7. Wybór produktu przez Licencjobiorcę 

Produkty Oprogramowania DATALOGISK są standardowymi produktami, które mogą 
być używane „w ich obecnym stanie” a DATALOGISK nie będzie odpowiedzialna za 
zgodność Oprogramowania z wymaganiami i życzeniami Licencjobiorcy.  
 

 

8. Zadośćuczynienie za błędy i defekty 

DATALOGISK zwraca uwagę na fakt, że praktycznie jest niemożliwe 
wyprodukowanie oprogramowania, które może być używane bez błędów w 
jakiejkolwiek sytuacji lub kombinacji.  Zachęca się Licencjobiorcę do instalacji i 
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testowania Oprogramowania natychmiast po dostarczeniu. Przez okres 3 (trzech) 
miesięcy od dnia dostawy, DATALOGISK gwarantuje dostawę zastępczą 
Oprogramowania, jeżeli nie jest możliwe zainstalowanie Oprogramowania, jak 
zostało to opisane w towarzyszącej dokumentacji, itd., z powodu błędów w nośniku 
danych, na którym Oprogramowanie jest dostarczane lub błędów w związku z 
pobieraniem. Jednakże, nie stanowi to gwarancji, że Oprogramowanie może zostać 
zainstalowane, ponieważ konfiguracja, itd., sprzętu i systemu Licencjobiorcy może 
powodować problemy lub uniemożliwić stosowną instalację. Gdy Licencjobiorca złoży 
pisemne zgłoszenie o błędach w Oprogramowaniu, które uniemożliwiają wykonanie 
kluczowych funkcji w Oprogramowaniu, DATALOGISK przez okres 6 (sześciu) 
miesięcy od dostawy będzie zobowiązana według własnego uznania do 1) 
dostarczenia nowej bezbłędnej wersji Oprogramowania bezpłatnie; lub 2) 
poprawienia błędu w rozsądnym okresie czasu i bezpłatnie, pod warunkiem, że błąd 
może zostać powtórzony w DATALOGISK i poprawiony w DATALOGISK; lub 3) 
zwrócenia opłaty za prawo używania / usługę zapłacone przez Licencjobiorcę za 
Oprogramowanie, o którym mowa za okres od momentu zgłoszenia o błędzie 
Licencjobiorcy, pod warunkiem, że Licencjobiorca odinstaluje Oprogramowanie i 
usunie wszystkie kopie Oprogramowania, o którym mowa. Naprawa błędu może 
polegać na wskazówkach i rekomendacjach w celu obejścia błędu, tak, aby błąd już 
nie wpływał w znaczącym stopniu na używanie Oprogramowanie przez 
Licencjobiorcę. Taka poprawa błędów, itd., będzie jednak miała miejsce jedynie w 
formie przyszłych aktualizacji. W celu otrzymania tych przyszłych aktualizacji, 
niezbędne jest, aby Licencjobiorca wykupił subskrypcję usług, która jest ważna w 
momencie składania zażalenia. Prawo używania udzielone na Oprogramowanie w 
jego obecnym stanie nie obejmuje żadnych innych form gwarancji, praw do napraw 
lub odszkodowań za naruszenie inne niż te opisane powyżej. Licencjobiorca w 
konsekwencji nie będzie miał prawa podnoszenia roszczeń przeciwko DATALOGISK, 
innych niż zadośćuczynienie opisane powyżej, z powodu błędów i defektów w 
Oprogramowaniu lub z powodu nie poprawienia tych błędów i defektów przez 
DATALOGISK, lub ponieważ używanie Oprogramowania i działanie nie są wolne od 
przerw lub błędów. Strony wyłączają odpowiedzialność DATALOGISK z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne Oprogramowania. 
 
 
9. Ograniczenie odpowiedzialności 
W żadnych okolicznościach DATALOGISK nie może zostać pociągnięta do 
odpowiedzialności za pośrednie straty lub szkody wtórne, np. utratę oczekiwanego 
obrotu, oczekiwanych subsydiów lub płatności w ogóle, utratę zysku, dobrej reputacji 
lub uszkodzenie innych danych lub baz danych Licencjobiorcy, lub utratę 
jakiegokolwiek innego typu, lub przerwę w działalności firmy, które mogą powstać w 
trakcie używania Oprogramowania lub z powodu wadliwego działania / 
niewystarczającej wydajności Oprogramowania.  Liczba funkcji i obliczeń w 
Oprogramowaniu jest oparta na prawodawstwie, przepisach i wytycznych w 
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stosownych obszarach. DATALOGISK postara się bez przerwy aktualizować swoją 
wiedzę na temat tych przepisów, wytycznych, itd., ale NIE GWARANTUJE, że znane 
są jej wszystkie przepisy, wytyczne, itd., mające zastosowanie do danego obszaru. 
Obliczenia, zalecenia i wskazówki mogą w niektórych przypadkach wynikać z 
wykorzystania i interpretacji przez DATALOGISK tych przepisów, np. w oparciu o 
wytyczne podane przez organy publiczne. DATALOGISK stara się na ile to możliwe, 
aby poprawnie interpretować przepisy leżące u podstaw zgodnie z stosowaną 
praktyką i dobrą praktyką rolniczą, ale ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK 
ODPOWIEDZIALNOŚCI za korzystanie z przepisów i poprawność interpretacji jak 
również wyniki jakichkolwiek obliczeń lub wskazówek w Oprogramowaniu. 
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE OBLICZEŃ, ZALECEŃ I WSKAZÓWEK W 
OPROGRAMOWANIU DATALOGISK W KONSEKWENCJI MA MIEJSCE NA 
WŁASNE RYZYKO LICENCJOBIORCY, a Licencjobiorca zrzeka się jakichkolwiek 
roszczeń wobec DATALOGISK w tym aspekcie. DATALOGISK może w niektórych 
przypadkach zdecydować o niewykonywaniu skomplikowanych obliczeń i 
interpretacji i DATALOGISK NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE W 
OPROGRAMOWANIU BĘDĄ WSPIERAŁY WSZYSTKIE OBLICZENIA. Zaleca się, 
aby Licencjobiorca zawsze wykonywał profesjonalną ocenę obliczeń, itd., przed 
podjęciem decyzji na ich podstawie. Odpowiedzialność sumaryczna DATALOGISK w 
odszkodowaniu za straty i uszkodzenia nie może w żadnych okolicznościach 
przekroczyć kwoty opłaty za prawo używania / usługę za Oprogramowanie, o którym 
mowa w umowie współpracy zawartej pomiędzy Stronami. Powyższe zwolnienie z 
odpowiedzialności będzie również miało zastosowanie do odpowiedzialności za 
Oprogramowanie w zakresie, w którym obowiązkowe przepisy prawa nie 
uniemożliwiają takiego zwolnienia. DATALOGISK nie będzie odpowiedzialna za 
błędy i defekty spowodowane czynnikami zewnętrznymi, łącznie z innym 
oprogramowaniem lub produktami. Również, DATALOGISK nie będzie 
odpowiedzialna za integrację lub interakcję pomiędzy Oprogramowaniem i własnym 
sprzętem Licencjobiorcy i środowiskiem programowym. DATALOGISK nie będzie 
odpowiedzialna za kompatybilność Oprogramowania z nowymi wersjami, 
aktualizacjami, itd., oprogramowania trzeciej strony. 
 

 

10. Siła wyższa 

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą ze 
stron, jako bezpośrednia lub pośrednia konsekwencja zwłoki lub uniemożliwienia 
wykonania swoich zobowiązań na mocy niniejszej Umowy licencyjnej przez stronę z 
powodu sytuacji siły wyższej. Sytuacje siły wyższej obejmują bez ograniczeń wojnę, 
mobilizację, katastrofy naturalne, strajki, lokauty, pożar, szkody wywołane przez 
wodę, restrykcje importu i eksportu, ataki wirusów i inne nieprzewidziane 
okoliczności, których nie można powstrzymać rozsądnymi środkami podjętymi przez 
drugą ze stron. 
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11. Okres trwania i rozwiązanie Umowy 
Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez wypowiedzenie umowy 
prawa używania / subskrypcji usługi lub umowy współpracy z AGRINAVIA Polska sp. 
z o.o. z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Poprzez 
wypowiedzenie  obowiązkowej umowy prawa używania / subskrypcji usługi lub 
wypowiedzenie umowy współpracy z AGRINAVIA Polska sp. z o.o., Licencjobiorca 
automatycznie jednocześnie rozwiązuje niniejszą Umowę a prawo używania 
Licencjobiorcy w konsekwencji wygasa w momencie wygaśnięcia obowiązkowej 
umowy prawa używania / subskrypcji usługi lub umowy współpracy z AGRINAVIA 
Polska sp. z o.o. DATALOGISK może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3 
(trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu Umowy przez 
DATALOGISK, wszelkie opłaty za umowę prawa używania / subskrypcji usługi 
przedpłacone przez Licencjobiorcę za okres po rozwiązaniu Umowy zostaną 
zwrócone w terminie 30 dni.   
 

12. Cesja 
Licencjobiorca nie może dokonywać cesji praw i zobowiązań wynikających z 
niniejszej Umowy na rzecz trzeciej strony. DATALOGISK może dokonać cesji praw i 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w całości lub w części na rzecz 
jakiejkolwiek trzeciej strony bez wcześniejszej zgody Licencjobiorcy.  
 

13. Złamanie warunków przez Licencjobiorcę 
Gdy Licencjobiorca złamał niniejsze warunki  licencyjne w związku z używaniem 
Oprogramowania niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszych warunkach 
licencyjnych np. poprzez naruszenie praw autorskich poprzez wykonanie kopii przy 
naruszeniu niniejszych warunków licencyjnych lub przekazywanie kopii 
Oprogramowania trzeciej stronie lub nie dokonywanie płatności, Licencjobiorca 
będzie pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych, określonych w 
przepisach prawa polskiego, a dodatkowo DATALOGISK będzie miała prawo 
wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 
 

14. Prawo właściwe i właściwość terytorialna sądu 
Wszelkie spory powstałe z warunków i używania Oprogramowania przez 
Licencjobiorcę zostaną przedstawione przed sądem właściwym dla DATALOGISK. 
Spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem duńskim.  
 
 15. Wynagrodzenie 

 Za udzielenie licencji Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia 
zgodnie z umową współpracy pomiędzy Licencjobiorcą a AGRINAVIA Polska sp. z 
o.o. 
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15. Przepisy końcowe 

Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej. Wszelkie kwestie 
nie uregulowane w umowie, regulują  przepisy prawa polskiego w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
 
Licencjodawca        Licencjobiorca 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do warunków licencyjnych 
 
OBOWIĄZKOWA UMOWA PRAWA UŻYWANIA / SUBSKRYPCJI USŁUGI 
NA OPROGRAMOWANIE  
 

1. Zakres subskrypcji 
Subskrypcja obejmuje wyłącznie Licencjobiorcę, który posiada legalne prawo 
używania Oprogramowania DATALOGISK zgodnie z warunkami licencyjnymi oraz 
umową prawa używania / subskrypcji usługi. Prawo używania Oprogramowania 
DATALOGISK wymaga przyjęcia przez Licencjobiorcę i przestrzegania „Warunków 
licencyjnych użytkownika końcowego na oprogramowanie” z DATALOGISK i wraz z 
niniejszą subskrypcją zostały przyjęte dla całego Oprogramowania. Aktualizacje 
Oprogramowania DATALOGISK są wydawane w trybie ciągłym przez DATALOGISK 
i będą dostępne dla Licencjobiorcy do pobrania w Internecie, a podręcznik 
użytkownika i pozostała dokumentacja będą regularnie uaktualniane. Umowa 
subskrypcji usługi również obejmuje codzienny dostęp do linii informacyjnej 
DATALOGISK oraz AGRINAVIA Polska sp. z o.o., gdzie Licencjobiorca może 
uzyskać poradę i pomoc dotyczącą używania Oprogramowania. Linia informacyjna 
DATALOGISK oraz AGRINAVIA Polska sp. z o.o. jest czynna we wszystkie dni 
robocze od 8.00 do 16.00. Jednak, linia informacyjna może być zamknięta w 
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przypadku wakacji w DATALOGISK  lub AGRINAVIA Polska sp. z o.o.  lub w czasie 
tygodni wystawowych. Rewizja zestawów danych i inne zadania obejmujące 
przetwarzanie zestawów danych przez DATALOGISK nie są objęte subskrypcją. 
Subskrypcje usługi są jedynie dostępne dla produktów DATALOGISK, na które 
sporządzono umowę licencyjną (warunki licencyjne) a nie tylko na ich części. 
Niniejsza umowa subskrypcji usługi jest obowiązkowa, jeżeli nie uzgodniono inaczej 
na piśmie. 
 

 

2. Umowa licencyjna użytkownika końcowego 
Jeżeli nie zostało to określone inaczej w niniejszej subskrypcji, Warunki licencyjne 
użytkownika końcowego Oprogramowania, wraz z wyłączeniem odpowiedzialności, 
prawa używania, itd., ma również zastosowanie do aktualizacji, itd., otrzymywanych 
przez Licencjobiorcę na mocy niniejszej Umowy. 
 

3. Zawartość i częstotliwość aktualizacji 

DATALOGISK dołoży starań, według własnego uznania, aby regularnie aktualizować 
oprogramowanie DATALOGISK, wraz z poprawą błędów i niepoprawnych kwestii i w 
celu zmiany i aktualizacji oprogramowania i związanych z nim baz danych i norm. 
Dalszy rozwój i zmiany dokonywane przez DATALOGISK będą oparte o 
standardowe edycje oprogramowania DATALOGISK i w rezultacie nie zawsze będzie 
możliwe dostarczenie szczególnych dostosowań i zmian dokonanych w 
Oprogramowaniu DATALOGISK na prośbę Licencjobiorcy. Ma to zastosowanie bez 
względu na to czy zmiany / szczególne dostosowania zostały wykonane przez 
DATALOGISK.  
 

4. Opłaty i warunki płatności 
Opłata za prawo używania / usługę pochodzi z cennika DATALOGISK lub umowy 
współpracy z AGRINAVIA Polska Sp. z o.o. Opłata jest stale naliczana z góry za 
dwunastomiesięczne okresy (okres prawa używania / usługi). Pierwszy okres będzie 
liczony od daty zawarcia Umowy licencyjnej. Gdy zakupywane są dodatkowe moduły, 
Licencjobiorca otrzyma fakturę na opłatę za prawo używania / usługę od daty 
dostawy do zakończenia aktualnego okresu usługowego. Jeżeli Licencjobiorca chce 
rozwiązać niniejszą umowę prawa używania / subskrypcji usługi na nadchodzący 
okres prawa używania / usługi, konieczne jest złożenie wypowiedzenia do 
DATALOGISK lub do Agrinavia Polska Sp.z o.o. nie później niż na 3 (trzy) miesiące 
przed końcem obowiązywania umowy który został przez Licencjobiorcę opłacony. 
Faktury są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Licencjobiorcę, 
a jeżeli zafakturowane kwoty nie zostaną zapłacone w terminie, DATALOGISK lub 
Agrinavia Polska Sp. z o.o. będzie mieć prawo do naliczenia odsetek ustawowych w 
aktualnej wysokości. Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w terminie, DATALOGISK 
lub Agrinavia Polska Sp. z o.o. będzie ponadto mieć prawo bez powiadomienia do 
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zatrzymania wszystkich przyszłych aktualizacji, itd., za niezapłacony okres aż 
otrzyma płatność wraz z odsetkami a Licencjobiorca nie będzie mieć prawa do 
używania / instalowania aktualizacji, itd., otrzymanych w niezapłaconym okresie 
aktualizacji a wszelkie naruszenie powyższego będzie uważane za naruszenie 
Umowy licencyjnej.. DATALOGISK/ Agrinavia Polska Sp. z o.o. może zmienić opłatę 
za prawo używania / usługę regularnie bez  wcześniejszego powiadomienia 
Licencjobiorcy. Aktualna opłata znajduje się na stronie internetowej lub umowie 
współpracy z Agrinavia Polska Sp. z o.o., lub załączniku nr ........ do umowy oraz 
informacje o kwocie opłaty można zawsze uzyskać poprzez skontaktowanie się z 
DATALOGISK lub Agrinavia Polska Sp. z o.o.. Dane kontaktowe dostępne są na 
stronie internetowej www.DATALOGISK.pl lub www.datalogisk.dk lub 
www.markweb.dk .   
 
 
5. Wdrożenie aktualizacji 
Zaleca się, aby Licencjobiorca przestrzegał pisemnych i ustnych zaleceń 
DATALOGISK, jeżeli takie zostały udzielone, i wytycznych podczas wdrażania 
aktualizacji. Opłata za usługi nie obejmuje jakichkolwiek dodatkowych usług, które 
mają być świadczone przez DATALOGISK innych niż te wymienione w pkt 1 
niniejszej Umowy.  
 

6. Szczególne ograniczenie odpowiedzialności dla aktualizacji 
W związku z wdrożeniem nowych wersji, aktualizacji, poprawek, itd., 
Oprogramowania na podstawie niniejszej umowy, DATALOGISK nie będzie 
odpowiedzialna za umiejętność Licencjobiorcy w zakresie pełnego wykorzystania 
zmian w logice Oprogramowania lub w jej częściach, których dokonał Licencjobiorca 
lub zlecił ich wykonanie. DATALOGISK nie gwarantuje kompatybilności wstecznej 
pomiędzy nowymi wersjami, aktualizacjami, itd., lub ich funkcjonalnością, wraz z 
wpływem na dokonane szczególne dostosowania. Również w tym zakresie, umowa 
licencyjna użytkownika końcowego DATALOGISK będzie miała zastosowanie.  
 

7. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy 

Licencjobiorca może jedynie rozwiązać niniejszą umowę prawa używania / 
subskrypcji usługi na przyszłe okresy prawa używania / usługi. Powiadomienie przez 
Licencjobiorcę o rozwiązaniu umowy musi zostać przedstawione na piśmie firmie 
DATALOGISK nie później niż na 3 (trzy) miesiące przed końcem obowiązywania 
umowy który został przez Licencjobiorcę opłacony. Na podstawie powiadomienia o 
rozwiązaniu umowy przez Licencjobiorcę, Umowa – i prawo używania Licencjobiorcy 
– wygasną jednocześnie z zakończeniem obecnego okresu prawa używania / usługi. 
Gdy umowa prawa używania / subskrypcji usługi nie została rozwiązana na piśmie 
przez Licencjobiorcę, por. powyżej, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona 
na kolejny okres prawa używania / usługi i zostanie wystawiona faktura. 
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DATALOGISK może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3 (trzy) 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, które może wejść w życie w dowolnym 
momencie.. 
 

8. Cesja 
Licencjobiorca nie może dokonywać cesji praw ani zobowiązań wynikających z 
niniejszego Umowy jakiejkolwiek trzeciej stronie. DATALOGISK może dokonać cesji 
praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w całości lub w części 
jakiejkolwiek trzeciej stronie bez wcześniejszej zgody Licencjobiorcy. 
 

9. Prawo właściwe i właściwość terytorialna sądu 
Wszelkie spory powstałe z niniejszych warunków i używania Oprogramowania przez 
Licencjobiorcę będą przedstawiane przed sądem właściwym dla DATALOGISK..  
 
 

 

 

Licencjodawca        Licencjobiorca 
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