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Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym – Flow!Works 
 

Przed użyciem przedmiotowego OPROGRAMOWANIA, należy uważnie przeczytać opisane niżej warunki. 
Użytkując, dystrybuując lub instalują tę kopię OPROGRAMOWANIA, Użytkownik automatycznie 
potwierdza, że przyjmuje przedstawione tu warunki licencji. 

OPROGRAMOWANIE oznacza w tym przypadku oprogramowanie Flow!Works, pliki graficzne oraz 
wszelkie inne pliki, dane i materiały, jakie Użytkownik otrzymał/pobrał w ramach zamówienia 
„Produktów QOMO HiteVision“.  

Termin „Produktów QOMO HiteVision“ oznacza: tablice interaktywne QOMO, tablety bezprzewodowe 
QOMO, interaktywne monitory LCD QOMO. 

W przypadku braku zgody Użytkownika na przyjęcie któregokolwiek z postanowień niniejszej Licencji, 
nie wolno mu instalować, dystrybuować ani użytkować OPROGRAMOWANIA.  

Niniejsze OPROGRAMOWANIE wolno instalować i użytkować na komputerach PC w powiązaniu z 
Produktami QOMO HiteVision, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w WYKLUCZENIU. Dopuszcza się 
następujące powiązania OPROGRAMOWANIA z Produktami QOMO HiteVision: 1) komputer PC, o 
którym mowa, może być użytkowany razem z Produktem QOMO HiteVision, podłączonym do niego za 
pomocą kabla USB lub bezprzewodowo; 2) komputer PC, o którym mowa, może stanowić bezpośrednią 
własność właściciela (osoby fizycznej lub organizacji) Produktów QOMO HiteVision; 3) komputer PC, o 
którym mowa, może być własnością osoby będącej pracownikiem lub uczniem organizacji będącej 
właścicielem Produktów QOMO HiteVision. 

WYKLUCZENIE: OPROGRAMOWANIA nie wolno używać na komputerach PC, gdy są one podłączone do 
produktów interaktywnych za pomocą kabla USB lub łącza bezprzewodowego, których dostawcą nie jest 
firma QOMO HiteVision. Produkty interaktywne, o których mowa, obejmują: tablice interaktywne, 
tablety bezprzewodowe, tablety USB, systemy do testów i głosowań (ARS), monitory/wyświetlacze 
interaktywne i wszelkie produkty sterujące ruchem wskaźnika na ekranie komputerowym niebędące 
myszami komputerowymi. 

Gwarancja obejmuje wady oprogramowania, uniemożliwiające jego pomyślną instalację na komputerze 
PC nabywcy. Gwarancja nie obejmuje jednak zdatności do określonych celów, niezgodności z 
oczekiwaniami lub indywidualnymi potrzebami nabywcy bądź z innymi środowiskami oprogramowania 
niż wyszczególnione jako obsługiwane. 
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Właścicielem majątkowych praw autorskich do wszelkich komponentów załączonych do 
oprogramowania jest spółka QOMO HITEVISION i komponenty te nie mogą być oddzielane od 
oprogramowania, modyfikowane, użytkowane ani publikowane z innym oprogramowaniem lub w inny 
sposób, niż tylko razem z OPROGRAMOWANIEM; zakazuje się też ich dystrybucji i kopiowania w 
dowolny sposób. 

Niniejsze OPROGRAMOWANIE, wszystkie załączone do niego pliki, dane i materiały, są dystrybuowane w 
swojej aktualnej postaci i nie są objęte żądnego rodzaju gwarancją, jawną ani domniemaną. Użytkownik 
użytkuje program wyłącznie na swoje własne ryzyko. Powyższe wykluczenie gwarancji stanowi istotną 
część niniejszej umowy.  

Odpowiedzialność firmy QOMO HITEVISION jest ograniczona wyłącznie do zwrotu ceny zakupu 
przedmiotowego produktu. Ponadto firma QOMO HITEVISION, jej kadra zarządzająca, udziałowcy, 
pracownicy funkcyjni, pracownicy, podmioty powiązane, wykonawcy, podmioty zależne ani nadrzędne 
nie ponoszą w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody uboczne, 
następcze, domniemane ani jakiekolwiek inne związane z korzystaniem z OPROGRAMOWANIA. 

Firma QOMO HITEVISION pod żadnym pozorem nie zezwala też Użytkownikowi na stosowanie 
OPROGRAMOWANIA w rozwiązaniach lub systemach, co do których można spodziewać się, że awaria 
zastosowanego w nich OPROGRAMOWANIA mogłaby skutkować obrażeniami fizycznymi lub śmiercią. 
Wszelkie ewentualne użycie OPROGRAMOWANIA do tego rodzaju zastosowań Użytkownik podejmuje 
wyłącznie na swoje własne ryzyko i zobowiązuje się przejąć od QOMO HITEVISION wszelką 
odpowiedzialność materialno-prawną, jaką spółka ta mogłaby być obarczana w związku z tego rodzaju 
niedozwolonym użyciem OPROGRAMOWANIA. 

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy zawartej między jej stronami w jej przedmiocie i obejmuje 
wszelkie inne równoległe bądź wcześniejsze porozumienia, zamówienia, umowy i ustalenia, mając 
wobec nich jednocześnie moc nadrzędną. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Stanów 
Zjednoczonych LUB prawo stanu Michigan w Stanach Zjednoczonych.  

Firma QOMO HITEVISION jest właścicielem majątkowych praw autorskich dotyczących niniejszego 
OPROGRAMOWANIA. Wszelkie oparte na nim dzieła pochodne, tytuł własności oraz wszelkie załączone 
do niego materiały stanowią wyłączną własność QOMO HITEVISION. Wszelkie istniejące prawa 
dowolnego rodzaju, nienadane w sposób jednoznaczny Użytkownikowi na mocy niniejszej Licencji, w 
całości zastrzega sobie na wyłączność firma QOMO HITEVISION. Użytkownikowi nie wolno wynajmować 
niniejszego OPROGRAMOWANIA ani go wydzierżawiać, przekazywać, modyfikować, tłumaczyć, 
dekompilować, odtwarzać jego kodu źródłowego, dezasemblować go ani używać go do tworzenia dzieł 
pochodnych. Użytkownikowi nie wolno też udostępniać przedmiotowego OPROGRAMOWANIA innym 
osobom w związku z działalnością usługową, działalnością polegającą na udostępnianiu usług aplikacji 
ani żadną inną podobną działalnością gospodarczą, ani używać OPROGRAMOWANIA w ramach 
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu kontrahentom usług w zakresie 
konwersji, kompresji i dekompresji plików. Przyrzeczenia, zobowiązania i oświadczenia złożone w 
niniejszej Licencji przez firmę QOMO HITEVISION nie mogą służyć interesowi żadnych osób trzecich. 
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Użytkownikowi nie wolno ujawniać innym osobom danych ani technik związanych z niniejszym 
OPROGRAMOWANIEM, co do których Użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że stanowią one tajemnicę 
handlową spółki QOMO HITEVISION, w żaden sposób, w jakim mogłoby to okazać się dla tej spółki 
szkodliwe. 

Niniejszego OPROGRAMOWANIA i wszelkich oferowanych usług wolno używać wyłącznie w celach 
zgodnych z prawem. Surowo zakazuje się przesyłania, przechowywania bądź przedstawiania 
jakichkolwiek informacji, danych lub materiałów stanowiących naruszenie jakichkolwiek przepisów 
obowiązujących w Stanach Zjednoczonych bądź w dowolnym z ich stanów lub miast. Zakaz ten obejmuje, 
między innymi: materiały objęte ochroną praw autorskich, materiały, które w ocenie firmy QOMO 
HITEVISION są niebezpieczne lub gorszące, oraz materiały podlegające ochronie jako tajemnica 
handlowa lub innej ustawowej ochronie. Użytkownik zobowiązuje się objąć firmę QOMO HITEVISION 
pełną ochroną prawną i finansową w przypadku jakichkolwiek roszczeń, zgłoszonych w wyniku użycia 
niniejszego OPROGRAMOWANIA w sposób mogący skutkować szkodą dla jakiejkolwiek osoby trzeciej. 


