
 

WARUNKI LICENCYJNE MOTION ANALYTICS 
 

 
§1 
 

Użyte w dalszej części Warunków pojęcia oznaczają: 
 
1. Dokumentacja – każde pisemne opracowanie dotyczące RSQ Motion oraz Oprogramowania 

sporządzone przez Licencjodawcę, w szczególności instrukcja obsługi; 
2. Licencjobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 

prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca Oprogramowanie 
za pośrednictwem https://www.rsqmotion.com/; 

3. Licencjodawca – RSQ Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod 
numerem KRS: 0000646704, NIP: 7831749566, REGON: 365856095, kapitał zakładowy: 11 200 PLN; 

4. Oprogramowanie – oprogramowanie Motion Analytics pozwalające na odczytywanie, graficzne 
przedstawienie oraz analizę danych zbieranych za pomocą czujników RSQ Motion oraz jego 
aktualizacje; 

5. Warunki – niniejsze warunki licencyjne. 
 

 
Wszelkie niezdefiniowane pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, do 
którego niniejsze Warunki stanowią załącznik, a zarazem są jego integralną częścią.  
 

 
§2 

 
1. Przedmiotem licencji jest oprogramowanie Motion Analytics oraz wszelka dotycząca go 

Dokumentacja. 
2. Licencjodawca oświadcza, że: 

a. Oprogramowanie oraz jego Dokumentację wykonał samodzielnie oraz posiada do nich 
pełnię majątkowych praw autorskich, 

b. nie istnieją żadne podmioty, które mogłyby w przyszłości zgłaszać jakiekolwiek roszczenia 
z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich do Oprogramowania i jego 
Dokumentacji. 

3. W przypadku zgłoszenia zasadnych roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 
przysługujących im praw autorskich poprzez zwykłe korzystanie przez Licencjobiorcę z 
Oprogramowania, Licencjodawca zobowiązany jest: 

c. je zaspokoić, 
d. zwolnić Licencjobiorcę z ewentualnej odpowiedzialności, 
e. podjąć się obrony na własny koszt. 

4. Licencjobiorca zobowiązuje się: 



 
a. niezwłocznie zawiadomić Licencjodawcę drogą mailową lub na piśmie o roszczeniach 

zgłoszonych przez osoby trzecie, 
b. udzielić wszelkich informacji, które posiada dotyczących zgłaszanego przez osobę trzecią 

roszczenia, 
c. umożliwi Licencjodawcy podjęcie obrony oraz nie sprzeciwi się ani nie przyniesie 

uszczerbku dotyczącego zawarcia ugody ani innego rozstrzygnięcia sprawy, 
5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie podejmie się obrony Licencjobiorcy w 

zakresie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia ich praw autorskich w 
przypadku, gdy Licencjobiorca naruszy w jakikolwiek sposób postanowienia dotyczące zakresu 
udzielonej mu licencji. 

6. Prawa licencyjne Licencjobiorcy są ograniczone do praw wyraźnie udzielonych na podstawie 
niniejszych Warunków. Wszelkie pozostałe prawa zastrzeżone są na rzecz Licencjodawcy. 

7. W przypadku braku odmiennych uzgodnień między Stronami na piśmie Licencjobiorca nie ma 
uprawnień do: 

a. samodzielnego modyfikowania, dekompilowania, adaptowania oraz deasemblowania 
Oprogramowania; 

b. stosowania inżynierii wstecznej („reverse engineering”) względem Oprogramowania; 
c. tworzenia opracowań opartych na Oprogramowaniu lub jego Dokumentacji; 
d. tworzenia kopii Oprogramowania innej niż kopia bezpieczeństwa; 
e. zezwalania na jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z Oprogramowania przez osoby 

trzecie, w tym dzierżawę, wynajem, użyczenie, sprzedaż, udzielenie sublicencji; 
f. wykorzystywania Oprogramowania do celów konkurencyjnych lub w celu powielenia 

części jego możliwości; 
w zakresie, w jakim wyżej wymienione ograniczenia nie są wyraźnie wyłączone przez prawo. 

8. Licencjodawca pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszych 
Warunków udziela Licencjobiorcy nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie bez 
ograniczeń terytorialnych z Oprogramowania oraz jego Dokumentacji na następujących polach 
eksploatacji znanych w momencie akceptacji niniejszych Warunków przez Licencjobiorcę: 

a. utrwalanie, kopiowanie (wyłącznie do celów tworzenia kopii zapasowych) oraz 
wprowadzanie do pamięci komputerów oraz serwerów sieci komputerowych; 

b. transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet), łącznie z utrwalaniem w 
pamięci RAM; 

c. korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego funkcjonalnościami w celu związanym z 
prowadzeniem przez Licencjobiorcę działalności gospodarczej lub zawodowej; 

d. zapisywanie w pamięci urządzeń, na których będzie wykorzystywane oprogramowanie, w 
tym pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej, na nośnikach informacji, w tym na dyskach 
HDD/SDD, flash, kartach SD, płytach CD, DVD, dyskietkach, w chmurze, na serwerach; 

e. instalowanie oraz uruchamianie na urządzeniach takich jak komputery, urządzenia 
mobilne, serwery, infrastruktura chmurowa, udostępnianie możliwości korzystania z 
Oprogramowania online. 

9. Licencja udzielana jest w ramach wynagrodzenia należnego Licencjodawcy z tytułu zakupu 
Produktów za pośrednictwem strony internetowej www.rsqmotion.com. 

10. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, od momentu dostarczenia Oprogramowania do 
Licencjobiorcy bez limitowania liczby użytkowników Oprogramowania. 


