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Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA:
Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową pomiędzy Tobą ("Użytkownik") oraz firmą MASZYNERIA („Maszyneria”). Umowa ta określa warunki korzystania z oprogramowania MACHINERY („Oprogramowanie”) oraz klucza licencyjnego („Klucz licencyjny”) i wszelkich związanych z nimi dokumentacji oraz aktualizacji i ulepszeń.

Instalując lub używając niniejsze Oprogramowanie, Użytkownik zgadza się przyjąć warunki niniejszej Licencji. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie warunków niniejszej Licencji, zobowiązany jest nie instalować ani nie używać niniejszego Oprogramowania. 

I. Wersja pełna

1. PRAWA UŻYTKOWNIKA.
Użytkownik otrzymuje następujące prawa pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków niniejszej licencji:
Maszyneria udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie jednego egzemplarza Oprogramowania. „Użytkowanie” oznacza instalowanie, przechowywanie oraz wykonywanie (uruchamianie) oprogramowania. Użytkownik nie ma prawa modyfikować Oprogramowania ani wyłączać żadnych funkcji związanych z licencjonowaniem lub kontrolowaniem Oprogramowania. Użytkownik nie ma także prawa do dystrybucji Oprogramowania a w szczególności elementów związanych z jego licencjonowaniem (Klucz licencyjny).

2. WYKORZYSTANIE KOMERCYJNE
Efekty działania Oprogramowania (przetworzone obrazy) można dowolnie wykorzystywać w celach komercyjnych.

3. GWARANCJA.
Maszyneria dołożyła wszelkich starań, aby Oprogramowanie działało bezawaryjnie oraz zgodnie z przeznaczeniem. Jednak Maszyneria nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać bezawaryjnie oraz że jest wolne od błędów. Używając Oprogramowania Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe skutki jego działania, w szczególności za niesygnalizowane błędy, nieoczekiwane zakończenie działania oraz niestabilną pracę Oprogramowania lub systemu operacyjnego.

4. KLUCZ LICENCYJNY.
Oprogramowanie do działania w trybie pełnej funkcjonalności wymaga ważnego Klucza licencyjnego. Klucz licencyjny jest unikalnym identyfikatorem każdego Użytkownika przeznaczonym tylko i wyłącznie dla tego jednego Użytkownika. Do utworzenia Klucza licencyjnego wymagane jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko oraz e-mail Użytkownika. Zabrania się udostępniania Klucza licencyjnego osobom trzecim, a w szczególności jego publikacji w internecie. W przypadku stwierdzonego udostępnienia Klucza licencyjnego lub użytkowania więcej niż jednego egzemplarza Oprogramowania, traci on swoją ważność a Oprogramowanie przestaje działać. W przypadkach wątpliwych Maszyneria zastrzega sobie prawo do wyłączenia Klucza aktywacyjnego w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.
Autoryzacja klucza wymaga połączenia z internetem i jest dokonywana przy pierwszym uruchomieniu programu a także przy poważniejszych zmianach konfiguracji systemu Użytkownika oraz większych uaktualnieniach zmieniających wersję Oprogramowania  (co najmniej minor).
Klucz można przenosić na nowy komputer (konfigurację) po wcześniejszym odinstalowaniu programu z poprzedniego komputera. Nie jest dozwolona ponowna instalacja klucza na komputerze z którego wcześniej został przeniesiony na nową konfigurację. Oznacza to że jeśli klucz został zautoryzowany na komputerze 'A', a następnie odinstalowany i przeniesiony na komputer 'B', to ponowna instalacja i autoryzacja na komputerze 'A' jest złamaniem licencji.
Proces autoryzacji jest całkowicie automatyczny, nie wymaga od Użytkownika podawania żadnych danych i trwa kilka sekund. W przypadku braku błędów przy połączeniu lub zapisu danych autoryzacyjnych, cały proces jest niezauważalny dla użytkownika.

5. POMOC TECHNICZNA.
Maszyneria zobowiązuje się do udzielania pomocy technicznej każdemu Użytkownikowi drogą e-mail. Warunkiem uzyskania pomocy jest podanie danych użytych do utworzenia klucza (Imię, Nazwisko, adres e-mail).

6. ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA.
Maszyneria deklaruje że Oprogramowanie będzie rozwijane a odnalezione błędy poprawiane. Uaktualnienia, które ukażą się w ciągu roku od momentu zakupu klucza licencyjnego będą udostępniane bezpłatnie.

7. UAKTUALNIENIA.
Maszyneria może w kolejnych wersjach całkowicie zmieniać lub usuwać pewne funkcje programu i nie może być to podstawą do wysuwania roszczeń przez Użytkownika. Maszyneria dokłada wszelkich starań aby nowsze wersje programu były coraz lepsze i uwzględniały uwagi uzytkowników.
Maszyneria zastrzega sobie prawo do informowania Użytkownika o Uaktualnieniach przy pomocy komunikatów wyświetlanych przez Oprogramowanie lub informacji przesyłanej drogą e-mailową.

8. PRAWA WŁASNOŚCI.
Wszelka własność intelektualna związana z niniejszym Oprogramowaniem i jego dokumentacją (podręcznik użytkownika) jest własnością Maszyneria oraz podlega ochronie prawnej, w tym prawu autorskiemu, prawu o tajemnicy handlowej i prawu dotyczącego znaków handlowych. Nie wolno usuwać z Oprogramowania oznaczeń identyfikujących produkt, informacji o prawach autorskich i ograniczeń dotyczących własności.

9. OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ANALIZY WSTECZNEJ.
Użytkownik nie ma prawa do dokonywania analizy wstecznej, dekompilacji lub dezasemblacji Oprogramowania.

10. ZASTRZEŻENIE PRAW.
Maszyneria zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy licencyjnej. 


II. Wersja próbna (Demo)

1. PRAWA UŻYTKOWNIKA.
Użytkownik otrzymuje następujące prawa pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków niniejszej licencji:
Maszyneria udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie Oprogramowania. „Użytkowanie” oznacza instalowanie, przechowywanie oraz wykonywanie (uruchamianie) oprogramowania. Użytkownik nie ma prawa modyfikować Oprogramowania. Użytkownik nie ma prawa do dystrybucji Oprogramowania bez dołączonej licencji użytkownika i w postaci innej niż dostępna na stronie Maszyneria a w szczególności dodawania plików do archiwum z Oprogramowaniem bez zgody Maszyneria.

2. GWARANCJA.
Maszyneria dołożyła wszelkich starań, aby Oprogramowanie działało bezawaryjnie oraz zgodnie z przeznaczeniem. Jednak Maszyneria nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać bezawaryjnie oraz że jest wolne od błędów. Używając Oprogramowania Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe skutki jego działania, w szczególności za niesygnalizowane błędy, nieoczekiwane zakończenie działania oraz niestabilną pracę Oprogramowania lub systemu operacyjnego.

3. WYKORZYSTANIE KOMERCYJNE
Efekty działania Oprogramowania (przetworzone obrazy) można dowolnie wykorzystywać w celach komercyjnych pod warunkiem że wraz z obrazami (lub ich fragmentami) zostanie umieszczony czytelny podpis w postaci tekstu "www.machineryHDR.com".

4. PRAWA WŁASNOŚCI.
Wszelka własność intelektualna związana z niniejszym Oprogramowaniem i jego dokumentacją (podręcznik użytkownika) jest własnością Maszyneria oraz podlega ochronie prawnej, w tym prawu autorskiemu, prawu o tajemnicy handlowej i prawu dotyczącego znaków handlowych. Nie wolno usuwać z Oprogramowania oznaczeń identyfikujących produkt, informacji o prawach autorskich i ograniczeń dotyczących własności.

5. OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ANALIZY WSTECZNEJ.
Użytkownik nie ma prawa do dokonywania analizy wstecznej, dekompilacji lub dezasemblacji Oprogramowania.

6. ZASTRZEŻENIE PRAW.
Maszyneria zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy licencyjnej. 
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