
 
WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 

COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA 
 
Niniejszy dokument, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania Oprogramowania COMARCH 
MOBILE INWENTARYZACJA wiążące COMARCH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: COMARCH) i Użytkownika. 
Instalacja Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA oznacza akceptację niniejszych warunków 
korzystania.  

 
§1DEFINICJE TERMINÓW 

 
1. Oprogramowanie COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA –oprogramowanie COMARCH MOBILE 

INWENTARYZACJA stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, którego producentem i właścicielem autorskich praw 
majątkowych jest COMARCH S.A. z siedzibą w Krakowie Aleja Jana Pawła II 39A, które umożliwia w 
szczególności tworzenie wielu arkuszy inwentaryzacyjnych, dodawanie/edycję/usuwanie pozycji 
inwentaryzacyjnych, wykorzystywanie aparatu urządzenia mobilnego do skanowania kodów 
kreskowych, przeprowadzenie inwentaryzacji, eksport i import danych inwentaryzacyjnych. 

2. Oprogramowanie COMARCH ERP- przez Oprogramowanie COMARCH ERP należy rozumieć: 
Oprogramowanie Comarch ERP Altum/Retail, Oprogramowanie Comarch ERP XL, Oprogramowanie 
Comarch ERP Optima. 

3. Użytkownik – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą. 

4. Dokumentacja – oznacza dokument Użytkownika zawierający opis funkcji Oprogramowania 
COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA dostępny na stronie www 
http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/handel-z-magazynem/. 

 
 

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA 
 
1. COMARCH udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Oprogramowania COMARCH MOBILE 

INWENTARYZACJA na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez czas nieokreślony. 
2. Prawo do korzystania z Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA obejmuje następujące 

pola eksploatacji: 
 używanie, utrwalanie i wprowadzanie do pamięci urządzenia lub stacji roboczej 
 powielanie wyłącznie w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa. 

3. Zakres korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA nie 
może być sprzeczny z postanowieniami Warunków korzystania z Oprogramowania COMARCH ERP. 

4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA 
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w dokumentacji 

5. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić bądź udostępniać w jakiejkolwiek 
formie (łącznie z najmem, dzierżawą) Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA ani żadnej 
jego części osobom trzecim bez pisemnej zgody COMARCH. 

6. Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury Oprogramowania COMARCH MOBILE 
INWENTARYZACJA, a także do zastosowania Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA lub 
jego części w innym oprogramowaniu. 

7. Użytkownikowi nie wolno świadczyć za pomocą Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA 
usług na rzecz innych podmiotów. 

8. Użytkownik nie może podejmować ani nie może zezwalać osobom trzecim na podjęcie czynności 
dążących do odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA 
(reverse engineering), disasemblacji, dekompilacji. 

9. Użytkownik korzystając z Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA wyraża zgodę na 
przechowywanie i przetwarzanie danych technicznych i ich wykorzystywanie przez Comarch, w tym m.in. 
danych technicznych urządzenia Użytkownika, Oprogramowania COMARCH ERP, urządzeń peryferyjnych 



(w szczególności IP, numer klucza, numer wersji Oprogramowania COMARCH ERP), które to dane są 
przechowywane i przetwarzane w celu ułatwienia wprowadzania aktualizacji Oprogramowania, 
doskonalenia Oprogramowania COMARCH ERP, świadczenia wsparcia i usług dla Klienta Końcowego w 
związku z Oprogramowaniem COMARCH ERP. 

10. Użytkownikowi przysługuje prawo wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności 
wglądu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w każdym czasie, jak również prawo do ich 
poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub 
uaktualnienia tych danych. 

 
 
 

§3 INNE POSTANOWIENIA 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach obowiązują przepisy prawa polskiego. 
2. Odpowiedzialność COMARCH z tytułu rękojmi oraz utraconych korzyści jest wyłączona. 
3. COMARCH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody stanowiące następstwo używania lub braku 

możliwości używania Oprogramowania COMARCH MOBILE INWENTARYZACJA. 
4. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszych Warunków, będą rozpatrywane 

przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby COMARCH. 
 

 
 
 


