
Umowa licencyjna dla u ytkownikaż  
końcowego oprogramowania

Nale y wnikliwe zapoznać si  z poni szymi warunkami przed pobraniem,ż ę ż  
instalacj  lub u ytkowaniem oprogramowania. Warunki niniejszej umowyą ż  
licencyjnej u ytkownika końcowego (zwanej dalej „umow ”) regulujż ą ą 
u ytkowanie tego oprogramowania. Licencjodawca (zdefiniowany ni ej) udzielaż ż  
u ytkownikowi końcowemu licencji na oprogramowanie pod warunkiemż  
zaakceptowania wszystkich warunków zawartych w niniejszej umowie. 
pobranie, instalacja lub u ytkowanie oprogramowania jest równoznaczne zż  
potwierdzeniem przez u ytkownika końcowego, i  zrozumiał niniejsz  umow  iż ż ą ę  
akceptuje wszystkie jej warunki. w przypadku braku akceptacji wszystkich 
warunków niniejszej umowy Licencjodawca nie zgadza si  na udzielenie licencjię  
na oprogramowanie u ytkownikowi końcowemu. ż

1. Definicje

1.1. „Aktualizacje” oznaczaj  zbiorczo: poprawione bł dy, rozszerzenia, noweą ę  
wydania, nowe wersje, modyfikacje, korekty, aktualizacje lub ulepszone wersje 
Oprogramowania w zakresie dostarczonym u ytkownikowi końcowemu przezż  
Licencjodawcę. 

1.2. Licencjodawca oznacza Harpo sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem: 
27 Grudnia 7, 61-737 Poznań.

1.3. „Mowa” oznacza materiał wyjściowy audio wygenerowany z 
wykorzystaniem Oprogramowania i/lub nagranie zawieraj ce taki materiałą  
wyjściowy. 

1.4.„Oprogramowanie” oznacza nast puj ce elementy wył cznie w postacię ą ą  
wynikowej: oprogramowanie Text-to-Speech, głosy (voices), MiniSpeech, 
Speech2Go (S2G), wszelkie klucze aktywacyjne, wraz ze zwi zanymi z nimią  
nośnikami, materiały drukowane oraz dokumentacj  dost pn  online lub wę ę ą  
formie elektronicznej a tak e wszelkie prawa własności intelektualnej z nimiż  
zwi zane. ą

2. Udzielenie Licencji 

Licencjodawca udziela u ytkownikowi końcowemu osobistej, ograniczonej,ż  
niewył cznej oraz rozwi zywalnej licencji na u ytkowanie Oprogramowania naą ą ż  
warunkach i przy uwzgl dnieniu ograniczeń ustalonych w niniejszej Umowie.ę  
U ytkownikowi końcowemu nie przysługuje prawo do u ytkowaniaż ż  
Oprogramowania w jakikolwiek sposób niewymieniony wyraźnie w tej Umowie. 
Licencja na u ytkowanie Oprogramowania jest udzielana wył cznie wż ą  
odniesieniu do jednego (1) urz dzenia elektronicznego dowolnego rodzaju ią  
Oprogramowanie to mo e być u ytkowane wył cznie jako cz ść takiegoż ż ą ę  
urz dzenia, chyba e zgodnie z opisem Oprogramowania udost pnionegoą ż ę  
u ytkownikowi końcowemu podczas procesu nabycia Licencji dozwolone jestż  



u ycie Oprogramowania na maksymalnie trzech (3) urz dzeniachż ą  
elektronicznych. U ytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości, iż ż 
Oprogramowanie mo e zawierać programy producenta zewn trznego, któreż ę  
podlegaj  warunkom odr bnej licencji. U ytkownik końcowy zobowi zuje si  doą ę ż ą ę  
zapoznania si  z plikiem informacyjnym dotycz cym programów producentówę ą  
zewn trznych zał czonym do Oprogramowania, w celu zapoznania si  zę ą ę  
warunkami odnosz cymi si  do takich programów producentów zewn trznychą ę ę  
oraz do przestrzegania tych warunków. 

3. Ograniczenia 

U ytkownik końcowy nie (a) przeniesie, udzieli sublicencji, wydzier awi,ż ż  
wypo yczy, rozpowszechni, umieści na stronie internetowej, udost pni wż ę  
jakikolwiek inny sposób ani nie sprzeda Oprogramowania lub jego cz ści, anię  
nie umo liwi osobom trzecim dokonania takich czynności; (b) ujawni ani w innyż  
sposób nie dostarczy jakiejkolwiek cz ści Oprogramowania osobie trzeciej; anię  
te  nie (c) b dzie korzystać z Oprogramowania lub Mowy w celachż ę  
komercyjnych. U ytkownik końcowy nie b dzie u ytkował Oprogramowania wż ę ż  
celach niezgodnych z prawem lub w sposób, który: (i) mo e zostać uznany zaż  
pornograficzny, wulgarny, bluźnierczy, obraźliwy lub obsceniczny, szkaluj cy,ą  
zniesławiaj cy, obraźliwy w aspekcie religijnym lub rasowym, lub w innyą  
sposób wzbudzaj cy nienawiść wobec jednostek lub grup, promuj cy terroryzmą ą  
lub inn  działalność przest pcz ; lub (ii) naruszaj cy czyjekolwiek prawaą ę ą ą  
własności intelektualnej, inne prawa lub prywatność. U ytkownik końcowy nież  
b dzie rozpowszechniał Mowy w jakikolwiek sposób, w tym mi dzy innymi wę ę  
postaci plików audio, lub jako cz ść aplikacji, materiałów lub utworówę  
multimedialnych stworzonych przez u ytkownika końcowego lub na jego rzecz,ż  
ani w inny sposób odst pował, odsprzedawał, dzier awił lub wypo yczał Mowyę ż ż  
osobom trzecim. U ytkownik końcowy nie b dzie odtwarzał nagrania Mowyż ę  
publicznie lub w inny sposób powodował upublicznienia Mowy. 

4. Odtwarzanie Kodu Źródłowego 

W maksymalnym zakresie dozwolonym w ramach bezwzgl dnieę  
obowi zuj cych przepisów prawnych, u ytkownik końcowy nie b dzieą ą ż ę  
modyfikował, odtwarzał, dokonywał dezasemblacji lub dekompilacji 
Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego cz ści lub w inny sposób podejmowałę  
próby uzyskania lub ustalenia kodu źródłowego lub jego układu logicznego. 
U ytkownik końcowy zobowi zuje si  tak e nie obchodzić, a tak e nież ą ę ż ż  
podejmować prób obejścia środków zabezpieczaj cych wbudowanych doą  
Oprogramowania. 

5. Aktualizacje 

Wszelkie aktualizacje uznaje si  za cz ść Oprogramowania, a u ytkowanieę ę ż  
wszystkich Aktualizacji reguluj  warunki niniejszej Umowy, chyba e warunkią ż  
doł czone do takich Aktualizacji stanowi  inaczej. ą ą



6. Prawa własności intelektualnej 

Oprogramowanie oraz Mowa s  chronione mi dzynarodowym prawemą ę  
własności intelektualnej i traktatami dotycz cymi własności intelektualnej.ą  
Wszelkie prawa s  zastrze one. Na Oprogramowanie udzielana jest licencja, nieą ż  
jest ono przedmiotem przeniesienia autorskich praw maj tkowych.ą  
Licencjodawca oraz jej podlicencjodawcy zachowuj  wszelkie prawa, tytuły orazą  
udziały w stosunku do Oprogramowania lub jakichkolwiek utworów powstałych 
w oparciu o to Oprogramowanie, w tym prawa własności intelektualnej w nich 
zawarte. adne postanowienie niniejszej Umowy nie b dzie interpretowaneŻ ę  
jako udzielenie jakichkolwiek praw własności w stosunku do Oprogramowania, 
przez domniemanie, zarzut lub w inny sposób, a u ytkownik końcowy nież  
b dzie sobie rościł ani nie b dzie rościł na rzecz osób trzecich adnego prawa,ę ę ż  
tytułu, udziału lub licencji do praw własności intelektualnej poza tymi 
udzielonymi w sposób wyraźny w niniejszej Umowie. Na mocy niniejszej 
Umowy nie udziela si  licencji, prawa lub udziału w logotypach, znakachę  
handlowych, znakach usługowych lub nazwach handlowych Licencjodawcy i 
podmiotów z ni  powi zanych. U ytkownik końcowy nie usunie adnychą ą ż ż  
napisów lub oznaczeń zwi zanych z prawem autorskim, znakiem towarowymą  
lub innym prawem własności intelektualnej znajduj cych si  naą ę  
Oprogramowaniu w momencie jego otrzymania. 

7. Informacja zwrotna 

U ytkownik końcowy mo e w przyszłości przekazać licencjodawcy informacjż ż ę 
zwrotn  w postaci propozycji lub uwag zwi zanych z Oprogramowaniemą ą  
(„Informacja zwrotna”). Obydwie strony uzgadniaj , i  Informacja zwrotna jestą ż  
przekazywana dobrowolnie. Informacja zwrotna, nawet jeśli została określona 
jako poufna przez u ytkownika końcowego, nie stworzy obowi zku zachowaniaż ą  
poufności przez Licencjodawcę w przypadku braku podpisanej stosownej 
pisemnej umowy z Licencjodawcą. U ytkownik końcowy zobowi zuje si  nież ą ę  
przekazywać Informacji zwrotnej, która podlega warunkom licencji 
wymagaj cym, by na produkt, technologi , usług  lub dokumentacją ę ę ę 
Licencjodawcy wykorzystuj c  lub wywodz c  si  z takiej informacji zwrotneją ą ą ą ę  
lub własności intelektualnej Licencjodawcy, udzielono licencji b dź w innyą  
sposób udost pniono je osobie trzeciej. Co wi cej, o ile nie ustalono inaczej wę ę  
osobnej, kolejnej umowie sporz dzonej przez strony w formie pisemnej,ą  
licencjodawcy b dzie przysługiwało prawo do wykorzystania, ujawnienia,ę  
powielenia, udzielenia licencji lub innego sposobu rozpowszechnienia lub 
wykorzystania przekazanej Informacji zwrotnej, wedle uznania spółki, bez 
jakichkolwiek zobowi zań lub ograniczeń z tytułu praw własności intelektualneją  
i z innych tytułów. 

8. Czas obowi zywania i rozwi zanie Umowy ą ą

Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowi zuje doą  
momentu jej rozwi zania, chyba e została zawarta na okres testowy lubą ż  
próbny. Umowa zawarta na okres testowy lub próbny obowi zuje od dniaą  
zaakceptowania jej warunków przez u ytkownika końcowego do końca okresuż  
lub do daty określonej zale nie od sytuacji: w oprogramowaniu, certyfikacież  



autentyczności lub kluczu licencyjnym. U ytkownik końcowy mo e rozwi zaćż ż ą  
Umow  w dowolnym momencie poprzez zniszczenie oprogramowania, wraz zę  
jego wszystkimi kopiami i fragmentami wł czonymi do innegoą  
oprogramowania. Umowa zostanie tak e rozwi zana ze skutkiemż ą  
natychmiastowym w momencie naruszenia przez u ytkownika końcowegoż  
jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy. Licencjodawca mo e rozwi zaćż ą  
Umow  bez podania przyczyny i w ka dym czasie ze skutkiemę ż  
natychmiastowym za wypowiedzeniem przekazanym u ytkownikowiż  
końcowemu. Po rozwi zaniu niniejszej Umowy, (1) u ytkownik końcowyą ż  
zobowi zuje si  do zniszczenia Oprogramowania, wraz z wszystkimi jegoą ę  
kopiami, (2) licencja u ytkownika końcowego na Oprogramowanie ustanie zeż  
skutkiem natychmiastowym, i (3) nast puj ce cz ści niniejszej Umowyę ą ę  
pozostan  w mocy: „Ograniczenia”, „Odtwarzanie kodu źródłowego”, „Prawaą  
własności intelektualnej”, „Informacja zwrotna”, „Ograniczone u ytkowanie”,ż  
„Zgoda na wykorzystanie danych”, „Brak gwarancji”, „Ograniczenie 
odpowiedzialności”, „Wył czenie odpowiedzialności”, „Eksport”, „Prawoą  
właściwe“, „Rozdzielność postanowień Umowy” oraz „Całość porozumienia.” 

9. Ograniczone u ytkowanie ż

Oprogramowanie nie jest przeznaczone do u ytkowania lub dystrybucji wż  
środowisku du ego ryzyka wymagaj cym niezawodnego działania, takim jakż ą  
elektrownie atomowe, systemy nawigacji, komunikacji lub kontroli lotniczej, 
lub inne urz dzenia lub systemy, w przypadku których awaria Oprogramowaniaą  
mo e skutkować przewidywalnym ryzykiem uszkodzenia ciała lub śmierciż  
operatora urz dzenia lub systemu, lub osób trzecich. Licencjodawca mo e,ą ż  
wedle swego uznania, świadczyć usługi wsparcia technicznego w zakresie 
Oprogramowania. W przypadku podj cia takiej decyzji, Licencjodawca mo eę ż  
przerwać świadczenie usług wsparcia technicznego w dowolnym momencie za 
powiadomieniem ze skutkiem natychmiastowym. 

10. Wsparcie 

Zgoda na wykorzystanie danych. U ytkownik końcowy wyra a zgod  naż ż ę  
gromadzenie i wykorzystywanie przez Licencjodawcę, jej jednostki 
stowarzyszone i/lub wskazanych przez ni  przedstawicieli, informacjią  
technicznych i innych powi zanych informacji, bez wzgl du na sposób ichą ę  
gromadzenia, w ramach usług wsparcia technicznego w zakresie 
Oprogramowania. Licencjodawca, podmioty z ni  powi zane i/lub wyznaczenią ą  
przez ni  przedstawiciele mog  wykorzystywać ww. informacje w celuą ą  
doskonalenia swych produktów, świadczenia usług lub dostarczania technologii 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb u ytkownika końcowego.ż  
Licencjodawca, jej podmioty powi zane i/lub wyznaczeni przez nią ą 
przedstawiciele mog  ujawnić te informacje osobom trzecim, jednak e nie wą ż  
postaci pozwalaj cej na identyfikacj  u ytkownika końcowego. ą ę ż

11. Brak gwarancji 

Licencjodawca nie gwarantuje, e wszystkie funkcje Oprogramowania spełniż ą 



wymagania u ytkownika końcowego oraz e działanie Oprogramowania b dzież ż ę  
nieprzerwane i bezbł dne. Oprogramowanie i wszystkie usługi wsparcia sę ą 
dostarczane i świadczone w stanie takim, w jakim si  znajduj  („as is”) i zeę ą  
wszystkimi ewentualnymi wadami („with all faults”). Licencjodawca oraz jej 
dostawcy nie składaj  adnych oświadczeń, gwarancji ani warunków wą ż  
odniesieniu do oprogramowania i usług świadczonych na mocy niniejszej 
umowy, a tak e Licencjodawca w sposób wyraźny wył cza, w imieniu własnymż ą  
oraz swoich dostawców, wszystkie gwarancje, wyraźne, domniemane lub 
r kojmie, w tym mi dzy innymi wszystkie gwarancje zgodności z umow ,ę ę ą  
gwarancje tytułu prawnego, nienaruszania praw osób trzecich, 
satysfakcjonuj cej jakości, dokładności, zgodności z opisem oraz przydatnością  
do określonego celu. U ytkownik końcowy przyjmuje pełn  odpowiedzialnośćż ą  
za tworzenie kopii zapasowych ka dego swojego oprogramowania, danych iż  
baz danych współpracuj cych z Oprogramowaniem. ą

12. Wył czenie odpowiedzialności ą

Zarówno Licencjodawca, jak i jej dostawcy nie ponosz  odpowiedzialności zaą  
szkody uboczne i nast pcze, pośrednie, szczególne, lub szkody podlegaj ceę ą  
sankcji wszelkiego rodzaju, utrat  informacji lub danych, utrat  przychodów,ę ę  
pogorszenie mo liwości prowadzenia interesów lub inne straty finansoweż  
wynikaj ce b dź powstałe w zwi zku z udzielon  licencj  lub u ytkowaniemą ą ą ą ą ż  
oprogramowania, czy to w oparciu o umow , delikt (w tym zaniedbanie),ę  
odpowiedzialność obiektywn  za produkt lub w oparciu o inne podstawy, nawetą  
jeśli Licencjodawca został poinformowana o mo liwości wyst pienia takiejż ą  
szkody i nawet jeśli wszelkie ograniczone środki zapobiegawcze określone w 
niniejszej umowie zostaną uznane za niespełniaj ce swego głównegoą  
przeznaczenia. Niektóre państwa, stany lub prowincje nie dopuszczają 
wył czenia lub ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeniaą  
pewnych rodzajów szkód, w zwi zku z tym powy sze ograniczenia i wył czeniaą ż ą  
mog  mieć ograniczone zastosowanie w stosunku do u ytkownika końcowego.ą ż  
Niniejsza gwarancja udziela u ytkownikowi określonych praw; U ytkownikowiż ż  
końcowemu mog  przysługiwać inne prawa w zale ności od obowi zuj cegoą ż ą ą  
prawa lokalnego. Prawa przysługuj ce u ytkownikowi końcowemu na podstawieą ż  
ustaw nie s  naruszone przez niniejsz  Umow . ą ą ę

13. Ograniczenie odpowiedzialności 

Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy w ramach niniejszej umowy jest 
ograniczona do wymiany, naprawy lub zwrotu opłaty licencyjnej, wedle uznania 
Licencjodawcy. 

14. Eksport 

Oprogramowanie mo e podlegać prawom lub przepisom eksportowym.ż  
U ytkownik końcowy zobowi zuje si  do przestrzegania wszystkich krajowych iż ą ę  
mi dzynarodowych praw oraz przepisów eksportowych, które maję ą 
zastosowanie do Oprogramowania. 



15. Prawo właściwe 

Zapisy niniejszej Umowy w razie sporu z Licencjodawc  rozstrzygane b dą ę ą 
przez S d właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy. ą

16. Rozdzielność postanowień Umowy 

Je eli jakiekolwiek istotne postanowienie Umowy zostanie uznane za niewa ne,ż ż  
niezgodne z prawem lub niewykonalne pozostaje to bez wpływu na wa ność,ż  
legalność oraz wykonalność pozostałych postanowień Umowy i w aden sposóbż  
ich nie zmienia ani nie osłabia. 

17. Całość porozumienia 

Niniejsza Umowa określa całość porozumienia pomi dzy u ytkownikiemę ż  
końcowym a Licencjodawcą, zast puje wszystkie poprzednie ustne umowyę  
dotycz ce Oprogramowania, a zmian w Umowie mo na dokonać jedynie wą ż  
formie pisemnej i za podpisem obydwu stron. Niniejsz  Umow  stosuje sią ę ę 
wył cznie w przypadku, gdy u ytkownika końcowego Licencjodawcą nie wią ż ążą 
adne inne pisemne Umowy reguluj ce ten sam przedmiot umowy w stosunkuż ą  

do Oprogramowania. 


