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Umowa licencyjna na narzędzia programowe KNX
Umowa licencyjna na narzędzia programowe KNX/Maj 2019, wersja 6.5
Oświadczenie ogólne
UWAGA! PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ UMOWĘ LICENCYJNĄ PRZED:
A.

Instalacją narzędzia KNX udostępnionego przez Stowarzyszenie KNX w witrynie KNX lub innej lub za pomocą innych
mediów;

B.

Odblokowaniem PAKIETU OPROGRAMOWANIA przy pomocy stałego lub tymczasowego klucza licencyjnego, uzyskanego od
Stowarzyszenia KNX.

WYKONUJĄC DZIAŁANIA WYMIENIONE W POWYŻSZYM PUNKCIE A LUB B, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA WARUNKI
UMOWY LICENCYJNEJ I AKCEPTUJĄ JĄ.
JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIE MOGĄ PAŃSTWO
INSTALOWAĆ
OPROGRAMOWANIA
WYMIENIONEGO
W
PUNKCIE
A
ANI
ODBLOKOWAĆ
PAKIETÓW
OPROGRAMOWANIA WYMIENIONYCH W PUNKCIE B.
Szczegóły
Definicje:
„Stowarzyszenie KNX”

Oznacza Stowarzyszenie KNX cvba, Diegem/ Bruksela

„Członek KNX”

Oznacza zarejestrowanego Członka Stowarzyszenia KNX

„Licencjobiorca”

Oznacza prawowitego użytkownika zainstalowanego i/lub odblokowanego oprogramowania

„Narzędzie KNX”

Oznacza ogólne określenie dowolnego rodzaju pojedynczej licencji na oprogramowanie KNX

„Oprogramowanie”

Oznacza program użytkowy ze wszystkimi komponentami pomocniczymi; poniższe prefiksy
oznaczają określone narzędzia KNX. Określenie bez prefiksu oznacza dowolne narzędzie KNX
•
•
•
•
•

„ETS”
„ETS Inside”
„ETS App”
„Falcon”
„Manufacturer Tool”

„Dokumentacja programu”

Oznacza plik pomocy będący częścią oprogramowania i wszystkie inne instrukcje, dokumentację
użytkownika oraz inne powiązane materiały odnoszące się do oprogramowania, dostarczone
Licencjobiorcy przez Stowarzyszenie KNX razem z oprogramowaniem

PAKIET OPROGRAMOWANIA”

Oznacza oprogramowanie łącznie z dokumentacją programu; z jednym z poniższych prefiksów
termin ten oznacza określone narzędzie KNX. Określenie bez prefiksu oznacza dowolne narzędzie
KNX
•
•
•
•
•

„ETS”
„ETS Inside”
„ETS App”
„Falcon”
„Manufacturer Tool”

KNX ETS App
Funkcjonalne rozszerzenie ETS opracowane przez Stowarzyszenie KNX
ETS App Zewnętrznego Dostawcy
Funkcjonalne rozszerzenie ETS opracowane przez Członka KNX
Przyznana licencja:
PAKIET OPROGRAMOWANIA ETS, PAKIET OPROGRAMOWANIA ETS Inside, PAKIET OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIA
PRODUCENTA i KNX ETS App:
(0)

Pod warunkiem, że Licencjobiorca zapłaci odpowiednią kwotę za licencję, Stowarzyszenie KNX udziela Licencjobiorcy
niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania oprogramowania ETS, oprogramowania ETS Inside, KNX ETS App lub
oprogramowania narzędzia producenta zgodnie z warunkami określonymi poniżej w celach i zastosowaniach określonych w
dokumentacji programu.
• Do użytkowania jednej licencji typu „klucz sprzętowy” na większą liczbę komputerów, na których ta licencja może być
używana poprzez podłączenie klucza sprzętowego do danego komputera
• W połączeniu z oprogramowaniem ETS Inside oraz obok wskazanej powyżej możliwości licencjonowania oprogramowania
za pomocą klucza sprzętowego na komputerze, Licencjobiorca:
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o mógł uzyskać oprogramowanie ETS Inside bezpośrednio wraz ze sprzedawanym przez Członka KNX produktem KNX, do
którego „klucz sprzętowy” jest już podłączony. Członek KNX przeniósł licencję ETS Inside na konto MyKNX Licencjobiorcy.
o mógł we własnym zakresie uzyskać oprogramowanie ETS Inside na swoim koncie MyKNX, po czym podłączył „klucz
sprzętowy” do urządzenia otrzymanego od Członka KNX.
(1)

Pod warunkiem wniesienia przez Licencjobiorcę wymaganej opłaty licencyjnej, właściwy Członek KNX na podstawie własnej
umowy licencyjnej udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania ETS App Zewnętrznego
Dostawcy zgodnie z warunkami określonymi poniżej w celach i zastosowaniach określonych w dokumentacji programu.
• Do użytkowania jednej licencji typu „klucz sprzętowy” na większą liczbę komputerów, na których ta licencja może być
używana poprzez podłączenie klucza sprzętowego do danego komputera.

PAKIET OPROGRAMOWANIA FALCON:
(2)

Oprogramowanie Falcon nie wymaga zakupienia licencji i można je uzyskać od KNX. Stowarzyszenie KNX udziela Licencjobiorcy
osobistego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do powielania i dystrybucji kopii oprogramowania Falcon użytkownikom
końcowym, którzy zakupili lub uzyskali PAKIET OPROGRAMOWANIA, stworzony przez Licencjobiorcę przy użyciu
oprogramowania Falcon.

(3)

Licencjobiorca ma prawo wykorzystywania oprogramowania Falcon do tworzenia PAKIETU OPROGRAMOWANIA opartego na
Falcon w imieniu strony trzeciej z zamiarem dystrybucji kopii tego oprogramowania opracowanego przez Licencjobiorcę jego
użytkownikom końcowym.
• Licencjobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za wsparcie, usługi, aktualizacje i pomoc techniczną oraz pomoc wymaganą
przez dowolnego użytkownika kopii oprogramowania Falcon lub aplikacji próbnych jako części PAKIETU
OPROGRAMOWANIA stworzonego przez Licencjobiorcę.
• Licencjobiorca nie może używać nazwy, logo ani znaku handlowego Stowarzyszenia KNX lub oprogramowania Falcon bez
pisemnej zgody Stowarzyszenia KNX.
• Licencjobiorca zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialności Stowarzyszenie KNX z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z
użytkowania, powielania lub dystrybucji oprogramowania Falcon.

Odstąpienie
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że prawo do odstąpienia od zakupu Oprogramowania przepada z chwilą aktywowania
klucza sprzętowego na platformie sieciowej MyKNX, co skutkuje odblokowaniem zainstalowanego Oprogramowania do dalszego
użytkowania przez Licencjobiorcę.
Jeśli Oprogramowanie nie zostało zainstalowane na Platformie MyKNX i jeśli Licencjobiorca chce zdecydować się na odstąpienie od
zakupu Oprogramowania, należy przekazać zgłoszenie do Stowarzyszenia KNX w terminie czternastu (14) dni od zakupu
Oprogramowania. Po potwierdzeniu wspomnianego zgłoszenia przez Stowarzyszenie KNX Licencjobiorca zwróci klucz sprzętowy
Stowarzyszeniu KNX. Po otrzymaniu klucza sprzętowego Stowarzyszenie KNX dokona zwrotu zapłaconej kwoty za licencję.
Ograniczenia użytkowania:
Licencjobiorca nie ma prawa do odtwarzania kodu źródłowego oprogramowania lub jego dowolnej części lub wykonywania kopii
oprogramowania i/lub dokumentacji programu lub jego części.
Licencjobiorca nie ma prawa do wynajmowania, wydzierżawiania, udzielania sublicencji, sprzedaży, dystrybucji, pożyczania lub
oddawania w inny sposób oprogramowania stronom trzecim; ponadto nie ma prawa kopiowania, modyfikowania, adaptacji, łączenia,
tłumaczenia lub tworzenia wtórnych prac opartych na całości lub części oprogramowania, o ile nie uzyska pisemnej zgody
Stowarzyszenia KNX.
Ograniczenia kopiowania, dystrybucji i tworzenia wtórnych prac nie mają zastosowania do projektów KNX stworzonych przy pomocy
programu ETS i programu ETS Inside, np. eksportu projektu KNX wykonanego przy pomocy ETS bądź ETS Inside, wydruku projektu
lub kopii bezpieczeństwa projektu KNX.
Ograniczenia kopiowania, dystrybucji i tworzenia wtórnych prac nie mają zastosowania do projektów KNX stworzonych przy pomocy
programu ETS i programu ETS Inside, np. eksportu produktu KNX wykonanego przy pomocy ETS bądź ETS Inside lub kopii
bezpieczeństwa danych produktu KNX.
Ograniczenia kopiowania, dystrybucji i tworzenia wtórnych prac nie odnoszą się do oprogramowania Falcon. W tym przypadku
kopiowanie, dystrybucja lub użycie we własnym PAKIECIE OPROGRAMOWANIA są dopuszczalne zgodnie z warunkami
przedstawionymi w sekcji „Przyznana licencja”, część (1). Inne ograniczenia, przedstawione powyżej, pozostają niezmienione.
Licencjobiorca może kopiować oprogramowanie w części lub w całości na inne nośniki tylko w celu wykonania kopii bezpieczeństwa
i/lub w celu odtworzenia. Ponadto Licencjobiorca zgadza się używać zarejestrowanych i/lub certyfikowanych produktów KNX/EIB w
projektach realizowanych przy pomocy oprogramowania. Ograniczenia związane z zarejestrowanymi i certyfikowanymi produktami
nie mają wpływu na funkcjonalność dostępną w oprogramowaniu narzędziowym producenta, służącą do tworzenia i testowania
jeszcze niezarejestrowanych i niecertyfikowanych produktów oprogramowania ETS i oprogramowania ETS Inside.
Istnieje możliwość przekazania licencji przez Licencjobiorcę stronie trzeciej pod warunkiem podpisania formularza przekazania
licencji ETS lub ETS Inside przez oryginalnego Licencjobiorcę. Po potwierdzeniu podpisanego formularza przekazania licencji ETS
lub ETS Inside przez KNX wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy licencyjnej na narzędzia programowe KNX zostają
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przekazane nowemu licencjobiorcy (stronie trzeciej), przez co oryginalny Licencjobiorca zrzeka się wszystkich praw wynikających z
umowy licencyjnej.
Licencjobiorca nie będzie używał nabytego oprogramowania ze szkodą dla systemu KNX. Odnosi się to szczególnie do biblioteki
Falcon, którą Licencjobiorca nabył dla siebie w imieniu stron trzecich w celu opracowania dla siebie lub dla innych.
Własność, tajemnica:
Zarówno oprogramowanie, jak i dokumentacja programu są tajemnicami Stowarzyszenia KNX i/lub jego licencjodawców i/lub są
chronione prawami autorskimi i innymi prawami należącymi do Stowarzyszenia KNX i/lub jego licencjodawców. Stowarzyszenie KNX
i/lub jego licencjodawcy są właścicielami tytułu, praw autorskich i innych praw własności do każdego PAKIETU OPROGRAMOWANIA
i wszystkich jego części i kopii, które pozostają własnością Stowarzyszenia KNX i/lub jego licencjodawców.
Licencjobiorca nie nabywa tytułu, praw ani udziałów w PAKIECIE OPROGRAMOWANIA innych niż prawa do licencji przyznane tutaj.
Licencjobiorca nie będzie usuwał znaków handlowych, nazw ani informacji o prawach autorskich z PAKIETU OPROGRAMOWANIA lub
kopii otrzymanych na podstawie umowy licencji oprogramowania, ani też z żadnej kopii bezpieczeństwa i/lub z żadnej części
włączonej do innych programów.
Poufność:
PAKIET OPROGRAMOWANIA jest dostarczany Licencjobiorcy w zaufaniu, więc Licencjobiorca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
praw własności i poufności obu pakietów. W szczególności Licencjobiorca nie może ujawniać, udzielać sublicencji, wynajmować,
przydzielać, wydzierżawiać lub przenosić w dowolnej formie PAKIETU OPROGRAMOWANIA stronom trzecim.
Zmiany, aktualizacje:
PAKIET OPROGRAMOWANIA może być zmieniany przez Stowarzyszenie KNX i/lub Członka KNX. Niniejsza umowa licencyjna nie daje
Licencjobiorcy prawa do lub licencji na jakiekolwiek poprawki, modyfikacje lub aktualizacje oprogramowania lub dokumentacji
programu lub inne usługi. Licencjobiorca może dokonać zakupu takich usług u Stowarzyszenia KNX lub u Członka KNX.
Gwarancja:
Oprogramowanie i dokumentacja programu są dostarczane Licencjobiorcy w określonej wersji. W razie przyznania stałego klucza
licencyjnego do oprogramowania okres gwarancyjny oprogramowania wynosi sześć (6) miesięcy, licząc od daty wysłania stałego
klucza licencyjnego. Dla oprogramowania, do którego nie będzie wydawany klucz licencyjny, Stowarzyszenie KNX nie udziela żadnej
gwarancji.
Dla ETS App Zewnętrznego Dostawcy gwarancja jest udzielana zgodnie z zapisami umowy licencyjnej Członka KNX i poniższe
akapity niniejszego rozdziału „Gwarancja” nie mają zastosowania.
Licencjobiorca powinien zgłosić do Stowarzyszenia KNX w formie pisemnej wszelkie wady, czyli wszystkie wady widoczne od razu,
w ciągu dziesięciu (10) dni od dostawy. Jeśli w ciągu tego określonego czasu pisemna reklamacja nie zostanie przesłana, żądania
dotyczące wad nie będą rozpatrywane przez Stowarzyszenie KNX.
W ciągu tych sześciu (6) miesięcy Stowarzyszenie KNX gwarantuje poniższe: właściwą wymianę oprogramowania w przypadku wad
objętych gwarancją; wersja oprogramowania działa zgodnie z dołączoną dokumentacją programu i może działać na komputerach
odpowiadających wymogom systemowym podanym przez Stowarzyszenie KNX. Gwarancja jest realizowana przez wysłanie
zastępczego oprogramowania jako jedynego i wyłącznego odszkodowania dla Licencjobiorcy.
Jeśli Licencjobiorca nie otrzyma zastępczej dostawy lub jeśli dostawa nie może być zrealizowana w ciągu (30) dni, Licencjobiorca
ma prawo do odwołania umowy licencyjnej lub zwrotu zapłaconej kwoty za licencję. Nie ma gwarancji, że oprogramowanie lub jego
struktury danych są wolne od błędów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego obchodzenia się lub z
innych powodów, na które Stowarzyszenie KNX nie ma wpływu i nie wyraziło pisemnej zgody. Wszelkie inne gwarancje są wyłączone.
Po wiążącym zawarciu umowy licencyjnej zwrot i/lub zwrot zapłaconej kwoty — z dowolnego powodu — są wykluczone.
Ograniczenie odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i wynikowe:
Stowarzyszenie KNX W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
WYNIKAJĄCE ZE ZŁAMANIA WARUNKÓW GWARANCJI, UMOWY, Z POWODU ZANIEDBANIA LUB INNYCH DZIAŁAŃ, ZA WYJĄTKIEM
TYCH PODANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Stowarzyszenia KNX NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ OPŁATY LICENCYJNEJ ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ.
Dla ETS App Zewnętrznego Dostawcy ograniczenie odpowiedzialności zostało określone w umowie licencyjnej Członka KNX.
Cena i warunki płatności:
Wszystkie ceny podlegają opodatkowaniu odpowiednim podatkiem VAT. Płatność musi być dokonana przez Licencjobiorcę w ciągu
trzydziestu (30) dni od daty faktury, bez zniżki, gotówką bez rabatu. Kwota każdej faktury niezapłaconej w terminie zostanie
zgodnie z prawem zwiększona o 2% stopę dyskontową, obliczaną codziennie od daty wymaganej zapłaty aż do otrzymania całej
należnej kwoty. Zastrzega się prawo do wszelkich innych roszczeń.
Właściwe prawa i spory:
Niniejsza umowa licencji oprogramowania podlega belgijskim przepisom prawnym i zgodnie z nimi została sporządzona, z
wyłączeniem właściwości innych przepisów prawnych. Sądy w Brukseli (Belgia) mają wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich
sporów lub kontrowersji pomiędzy Stowarzyszeniem KNX a Licencjobiorcą.
2014-2019 KNX Association. All rights reserved.

Strona 3/4

Czas trwania i zakończenie umowy:

02.05.2019

Niniejsza umowa licencji oprogramowania pozostaje w mocy aż do jej zakończenia w sposób podany poniżej.
Niniejsza umowa licencji oprogramowania i udzielona licencja mogą zostać zakończone przez Stowarzyszenie KNX za pomocą
pisemnego powiadomienia z 15-dniowym (piętnastodniowym) terminem wypowiedzenia przesłanym Licencjobiorcy w razie
naruszenia przez niego jakichkolwiek warunków niniejszej umowy licencyjnej.
Licencjobiorca ma prawo do zakończenia umowy licencyjnej w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.
Licencjobiorca nie ma prawa do odszkodowania lub wypłaty rekompensaty za szkody w razie zakończenia umowy licencyjnej.
Zakończenie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z jego zobowiązań zapłaty należnych opłat nagromadzonych do daty efektywnego
zakończenia umowy.
Z powodu zakończenia niniejszej umowy licencyjnej z jakiejkolwiek przyczyny Licencjobiorca powstrzyma się od użytkowania
PAKIETU OPROGRAMOWANIA, oprogramowania i dokumentacji programu, a klucz licencyjny natychmiast odeśle listem poleconym
do Stowarzyszenia KNX. Wszystkie kopie udzielonego klucza licencyjnego i/lub PAKIETU OPROGRAMOWANIA, o których mowa
powyżej, powinny zostać zniszczone. Ten warunek nie ma zastosowania do licencji Falcon Runtime. W każdym przypadku warunki
odnoszące się do zachowania poufności obowiązują po zakończeniu niniejszej umowy licencyjnej.
Inne:
Nieważność któregokolwiek z warunków niniejszej umowy licencyjnej nie ma wpływu na jakąkolwiek inną część umowy licencyjnej.
Umowa ta stanowi kompletne i wyłączne oświadczenie dotyczące umowy licencyjnej pomiędzy stronami. Umowa ta nie może być
zmieniana, poprawiana ani modyfikowana bez pisemnego potwierdzenia.
W zakresie prywatności odsyła się do ogólnej polityki prywatności KNX Association, z którą można się zapoznać na stronie
internetowej KNX Association. Licencjobiorca potwierdza niniejszym, że jest świadom, iż po uzyskaniu licencji od KNX Association i
obowiązkowym utworzeniu przez niego konta MyKNX KNX Association będzie uprawniona do dalszego kontaktowania się z
Licencjobiorcą, przy czym może on w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek dalszej korespondencji.
W przypadku zakupu ETS App Zewnętrznego Dostawcy Licencjobiorca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych
właściwemu Członkowi KNX w celu umożliwienia mu dalszego kontaktu z Licencjobiorcą. Zasady przetwarzania tych danych
osobowych przez właściwego członka KNX oraz możliwości rezygnacji z otrzymywania jakiejkolwiek korespondencji pomiędzy
Licencjobiorcą a Członkiem KNX określone są w Umowie licencyjnej właściwego członka KNX.
Wyjątki:
Zastrzega się wszystkie prawa niewyrażone wyraźnie w niniejszej umowie licencyjnej.
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