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Warunki korzystania oprogramowania Comarch sPRINT 

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA COMARCH sPrint Demo 

§ 1. Definicje 

Strony zgodnie ustalają następujące znaczenie używanych w treści niniejszych Warunków Korzystania z 

Oprogramowania COMARCH sPrint Demo terminów: 

Oprogramowanie COMARCH sPrint Demo (Oprogramowanie) – oprogramowanie testowe/próbne 

przeznaczone do generowania i edycji wydruków, zintegrowanie z Oprogramowaniem Comarch ERP Optima.  

Comarch – Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowany 

w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567, NIP 677-

00-65-406. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został 

wpłacony w całości. 

Klient Końcowy - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki wpisane 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który zobowiązuje się przestrzegać niniejszych 

Warunków Korzystania Oprogramowania. 

System Obsługi Zgłoszeń – witryna o adresie 

https://www.asysta.comarch.pl/ObslugaZgloszen/Zgloszenia/ListaZgloszen.aspx udostępniona przez 

COMARCH w ramach niniejszej Umowy umożliwiająca m.in. dokonywanie zgłoszeń.  

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Instalacja Oprogramowania jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta Końcowego niniejszych 

Warunków Korzystania z Oprogramowania Comarch sPrint Demo. 

2. Comarch przysługują wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania z 

wyłączeniem  komponentów podmiotów trzecich wykorzystanych w Oprogramowaniu. 

3. Klient Końcowy może korzystać z Oprogramowania w celu jego weryfikacji, testowania i zgłaszania 

propozycji rozwojowych. 

4. Comarch zastrzega, że może w dowolnym momencie wyłączyć lub ograniczyć dostęp do Oprogramowania.  

5. Oprogramowanie może zawierać błędy i jest udostępniane w stanie „TAKIM JAKIM JEST” bez żadnych 

gwarancji, zarówno wyraźnych, dorozumianych, ustawowych i innych. Comarch wyłącza wszelką 

odpowiedzialność z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz z tytułu rękojmi i utraconych korzyści. 

6. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Oprogramowania 

odpowiedzialność Comarch z wszelkich tytułów nie może przekroczyć 50 PLN.  

7. Comarch nie odpowiada za działania Klienta Końcowego, osób trzecich, jak również za szkody powstałe 

w wyniku uszkodzenia  lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego, Oprogramowania, w 

trakcie lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania, w szczególności na skutek przedostania się do 

Oprogramowania wirusów komputerowych, zaszyfrowania danych. 

8. Klient Końcowy korzystając z Oprogramowania wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych 

technicznych i ich wykorzystywanie przez Comarch, w tym m.in. danych technicznych urządzenia Klienta 

Końcowego, Oprogramowania, urządzeń peryferyjnych (w szczególności IP, numer klucza, numer wersji 

Oprogramowania, statystyk użytkowania i ich wykorzystywanie przez Comarch, które to dane są 

przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu ułatwienia wprowadzania aktualizacji Oprogramowania, 

doskonalenia Oprogramowania, świadczenia wsparcia i usług dla Klienta Końcowego w związku z 

Oprogramowaniem objętym niniejszym prawem do korzystania. 
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9. Comarch zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wyeliminować piractwo Oprogramowania. W tym 

kontekście, Oprogramowanie może zawierać mechanizm wykrywający instalację lub użycie nielegalnych 

kopii Oprogramowania, blokować dostęp do Oprogramowania oraz zbierać oraz przekazywać dane 

dotyczące tych nielegalnych kopii. Używając Oprogramowania Klient Końcowy wyraża zgodę na wykrywanie 

i zbieranie danych oraz przekazywanie i używanie ich jeżeli wykryta zostanie nielegalna kopia. Comarch 

zastrzega sobie również prawo do użycia narzędzia blokującego, Oprogramowanie do administrowania 

licencjami i/lub klucza autoryzacji licencji w celu kontroli dostępu do Oprogramowania. Zabronione jest 

podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do pominięcia lub wyłączenia któregokolwiek z tych 

mechanizmów. 

10. Za 15-dniowym uprzednim zawiadomieniem Comarch zastrzega sobie prawo kontrolowania korzystania 

przez Klienta Końcowego z Oprogramowania. Klient Końcowy zobowiązuje się do współpracy z Comarch w 

zakresie przeprowadzanej kontroli oraz do zapewnienia Comarch, w uzasadnionym zakresie, pomocy i 

dostępu do informacji. Kontrolowanie, o którym mowa powyżej, nie może bez uzasadnienia zakłócać 

normalnej działalności Klienta Końcowego.  

11. Klient Końcowy nie może:  

1) trwale lub czasowo zwielokrotniać Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Comarch; 

2) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu, wprowadzać jakichkolwiek innych zmian 

w Oprogramowaniu poza przewidzianymi w Dokumentacji oraz podejmować 

ani zezwalać na podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia czy reprodukcji kodu 

źródłowego Oprogramowania (reverse engineering), disasemblacji, dekompilacji; 

3) korzystać z kopii zapasowej Oprogramowania równocześnie z Oprogramowaniem; 

4) użyczać, oddawać w dzierżawę lub najem, zbywać ani oddawać do używania Oprogramowania osobom 

trzecim pod jakimkolwiek tytułem z zastrzeżeniem przypadków dopuszczonych przez Comarch.  

§ 3 Aktualizacje i zgłoszenia 

1. Comarch zastrzega możliwość dokonywania bez żadnych ograniczeń, cyklicznych aktualizacji 

Oprogramowania, bez uprzedniego informowania Klienta Końcowego, w celu usprawnienia i rozwoju 

funkcjonalności Oprogramowania.  

2. Klient Końcowy może zgłaszać Comarch nieprawidłowe działania, wady Oprogramowania oraz propozycje 

rozwojowe za pośrednictwem System Obsługi Zgłoszeń (SOZ). 

3. Comarch zastrzega, że będzie realizować w kolejnych wersjach Oprogramowania wyłącznie wybrane 

propozycje rozwojowe.  

4. Zgłoszenie wprowadzane do Systemu SOZ wymaga wskazania, że dotyczy Oprogramowania Comarch sPrint 

Demo oraz opisu samego zgłoszenia. Klient Końcowy powinien udzielić Comarch wszelkich wyjaśnień 

potrzebnych do zidentyfikowania oraz usunięcia zgłoszonych wad, nieprawidłowości Oprogramowania.  

 

 


