Warunki licencji na wykorzystanie modułu JPKLibUI.DLL (lub JPKLib.DLL)

Definicje
1. Autor  IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne  Marcin Konopka.
2. Moduł  Pliki JPKLib.DLL i JPKLibUI.DLL będące bibliotekami łączonymi dynamiczne
(Dynamic Link Library) dla systemu Windows XP, Vista, 7, 8 i 10.
3. Producent  programista, producent lub wydawca Aplikacji, który zakupił od Autora
prawo do wykorzystania Modułu.
4. Aplikacja  aplikacja użytkowa Producenta dla końcowego użytkownika.
5. Użytkownik  osoba fizyczna lub prawna, która posiada licencję na użytkowanie
Aplikacji. Użytkownik nie posiada prawa rozpowszechniania Aplikacji.
6. JPK  Jednolity Plik Kontrolny, określony przez wymagania Ministra Finansów.
7. UPO  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru JPK.
8. Bramka JPK  Usługa internetowa udostępniona przez Ministerstwo Finansów
służąca do odbioru JPK i wygenerowania UPO.
9. Testowa Bramka JPK  Usługa internetowa udostępniona przez Ministerstwo
Finansów służąca do testów oprogramowania wysyłającego JPK
10. Numer referencyjny  unikalny ciąg tekstowy będący identyfikatorem wysłanego
JPK do Bramki JPK wygenerowany przez Bramkę JPK.
11. Numer licencji  unikalny ciąg znaków wygenerowany przez Autora będący
potwierdzeniem nabycia praw Producenta do wykorzystania modułu.

§1. Przeznaczenie Modułu.
Moduł służy do kontroli, podpisania, wysłania JPK i odbioru UPO według wymagań i
specyfikacji technicznych określonych przez Ministerstwo Finansów.
§2. Uprawnienia Producenta
Licencja uprawnia Producenta do:
1. Pobrania Modułu bezpośrednio ze strony h
 ttp://jpk.dobry.pl z części przeznaczonej
dla programistów lub razem z instalatorem programu JotPeK.
2. Użycia Modułu w Aplikacji przeznaczonej dla Użytkownika poprzez wykorzystanie
metod dostępowych opisanych w specyfikacji technicznej Modułu dostępnej na
stronie http://jpk.dobry.pl.
3. Rozpowszechniania i instalowania Modułu wraz z niezbędnymi bibliotekami (o ile są
wymagane) razem z Aplikacją.
4. Rozpowszechniania Modułu poprzez udostępnienie linku do odpowiedniego
instalatora dostępnego na stronie internetowej Autora h
 ttp://jpk.dobry.pl.
5. Korzystania z pomocy technicznej Autora.
§3. Ograniczenia

1. Aplikacja nie może być osobnym uzupełnieniem o kontrolę, podpisywanie i wysyłanie
JPK dla systemów informatycznych lub aplikacji innych producentów czy wydawców
niż Producent.
2. Aplikacja może być wyłącznie integralną częścią jednego systemu informatycznego
który zawiera dane służące do utworzenia JPK i w efekcie działania generuje pliki
JPK przeznaczone do wysłania przy użyciu Modułu.
3. W szczególności Aplikacja nie może stanowić bezpośredniej konkurencji dla aplikacji
Autora służących do sprawdzania, wysyłania i odbioru UPO JPK.
4. Producent nie może udostępniać użytkownikom Aplikacji bezpośredniego kontaktu
do Pomocy technicznej Autora. Wszelkie problemy techniczne powinny być
rozwiązywane poprzez kontakt Producenta z Pomocą techniczną Autora, chyba że w
Pomoc techniczna Autora sama zwróci się z propozycją bezpośredniego kontaktu z
użytkownikiem Aplikacji.
§4. Aktualizacje Modułu
1. W przypadku zmian w wymaganiach technicznych określonych przez Ministerstwo
Finansów w “Specyfikacji interfejsów i usług JPK” Autor niezwłocznie wykona zmiany
polegające na dostosowaniu Modułu do nowych wymagań i opublikuje nową wersję
Modułu.
2. Nowa wersja Modułu, o której mowa w pkt.1, może wymagać od Producenta nabycia
aktualizacji licencji potwierdzonej uzyskaniem nowego Numeru licencji.
3. Nabycie aktualizacji licencji może być odpłatne w zależności od nakładów
poniesionych przez Autora w celu dostosowania Modułu do zmienionych wymagań
technicznych.
4. Cena aktualizacji licencji nie może przekraczać połowy ceny nabycia pierwszej
licencji z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.
§5. Oświadczenie Autora
1. Moduł jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). Autor oświadcza, że jest twórcą
Modułu. Moduł stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej
osób trzecich.
2. Moduł łączy się wyłącznie z adresami internetowymi niezbędnymi do prawidłowego
wysłania danych i odebrania UPO określonymi w “Specyfikacji interfejsów usług JPK
Ministerstwa Finansów”.
3. Autor dokłada wszelkich starań, aby Moduł prawidłowo działał w zakresie opisanym
w specyfikacji technicznej, w szczególności sprawdzał, podpisywał i wysyłał JPK.
Autor nie może jednak wykluczyć nieprzewidzianych błędów, sytuacji, awarii, blokad,
działania zapór sieciowych, wyłączeń zasilania i innych ograniczeń sprzętowych i
informatycznych, które uniemożliwią jego prawidłowe działanie.
4. Autor dołoży starań aby niezwłocznie wyeliminować zgłoszone problemy.
5. Ostatecznym potwierdzeniem prawidłowego przesłania JPK jest UPO. Numer
referencyjny nie świadczy o prawidłowym przesłaniu JPK i przyjęciu przez Bramkę

JPK. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dostarczenie JPK do
Ministerstwa Finansów w szczególności gdy Użytkownik nie podjął działań w celu
uzyskania UPO.
6. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Bramki JPK.
Autor. Siedlce 16 sierpnia 2016r.

