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a

Każdym użytkownikiem i/lub posiadaczem aplikacji Ygoow uwzględniając różny język , wyznanie,
narodowość .

LICENCJA FREEWARE APLIKACJI YGOOW
Firma eMits UG niniejszym udziela licencji na poniższych warunkach zawartych w dalszej części
dokumentu pod nazwą ‘Treść Licencji’ będącego umową licencyjną. W myśl licencji każdy człowiek
lub jednostka prawna - odnośnie powyższego podmiotu, mają prawo używać, kopiować, powielać,
rozpowszechniać aplikacje pod kodową nazwą Ygoow w każdej wersji dostępnej na stronie
www.Ygoow.com z późniejszymi i wcześniejszymi zmianami bez względu na wersję oprogramowania
określoną i znakowaną jako assembly version wraz z jej elementami składowymi (zwanymi dalej
‚składnikami’,‘składnikowe’,składniki’ ,‘elementami’,‘elementy’) o ile Umowa licencyjna nie stanowi
TREŚĆ LICENCJI

Ygoow
Copyright © 1998-2013 eMits UG
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta licencja użytkownika końcowego „End-User License Agreement” zwana również ("EULA") stanowi
prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczną lub prawną) i wspomnianym
właścicielem tego oprogramowania dla oprogramowania YGOOW zwanego w dalszej części
("OPROGRAMOWANIE lub YGOOW "). Poprzez instalację, kopiowanie lub inne korzystanie z
OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy
Licencyjnej. Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej umowy licencyjnej, nie należy instalować ani
używać OPROGRAMOWANIA.

LICENCJA OPROGRAMOWANIA
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OPROGRAMOWANIE jest chronione przez prawo autorskie i umowy międzynarodowe prawa
autorskiego, jak również inne prawa własności intelektualnej i traktaty międzynarodowe.
OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane.
1. OPROGRAMOWANIE JEST FREEWARE.

Można go używać za darmo, nie jest wymagana rejestracja. Wyraźnie zabrania się modyfikowania,
łączenia, sprzedaży, leasingu lub jakiegokolwiek modyfikowania, kopiowania, powielania,
zapożyczania OPROGRAMOWANIA w całości lub jego części a w szczególności jego kodu
źródłowego w formie ‚tak jak jest’ lub de-kompilowanego za pomocą wszelkiego typu technik
programistycznych. .
2. UDZIELENIE LICENCJI.

Niniejsza Umowa Licencyjna przyznaje licencjobiorcy następujące prawa: Instalacja i używanie.
Mogą Państwo zainstalować i używać nieograniczonej liczby kopii OPROGRAMOWANIA.

!

Ponadto przez instalowanie, kopiowanie lub inne korzystanie z subskrypcyjnych aktualizacji, które
Licencjobiorca otrzymał jako część Produktu („AKTUALIZACJE"), Licencjobiorca zgadza się
przestrzegać dodatkowych postanowień licencyjnych towarzyszących tym AKTUALIZACJOM. Jeśli
Licencjobiorca nie zgadza się z tymi dodatkowymi postanowieniami licencyjnymi towarzyszącymi
AKTUALIZACJOM lub blokuje automatyczne aktualizacje, nie może instalować, kopiować ani używać
tych AKTUALIZACJI pozyskanych z trybu aktualizacji lub innych źródeł jak również nie może używać
aplikacji Ygoow której nieodzownym elementem składowym jest system autoryzowanych aktualizacji.
wypuszczanych zdalnie przez firmę eMits UG.

!
!

DYSTRYBUCJA: !

Licencjobiorca może rozpowszechniać nieograniczoną liczbę kopii OPROGRAMOWANIA, pod
warunkiem, że każdy egzemplarz jest prawdziwą i kompletną kopia, w tym wszelkich praw autorskich
oraz znaków towarowych i jest dołączona kopia niniejszej Umowy Licencyjnej.

!

Jeśli Licencjobiorca rozpowszechnia Aplikacje Ygoow, lub Oprogramowanie składnikowe z
oprogramowaniem utworzonym przez siebie lub inna firmę czy osobę w tym cześć lub całość kodu
źródłowego elementów aplikacji jak i jej samej , to Licencjobiorca:

!

(a) nie może zezwolić na dalsze rozpowszechnianie Aplikacji Ygoow przez swoich klientów jak i sam
nie może kontynuować powyższego procederu;
(b) nie może używać nazwy firmy eMits UG lub nazwy Ygoow, jej znaku graficznego, ani znaków
towarowych w celu promocji,dystrybucji i sprzedaży swojej Aplikacji. Wypadku
dystrybucji,rozpowszechniania,powielania, używania aplikacji Ygoow jako niezależnej aplikacji w
formie nie zmienionej względem oryginału pod katem jej samej lub jej składników musi dołączać do
Aplikacji prawidłowe informacje o prawach autorskich;
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(c) zgadza się nie dopuszczać do poniesienia szkód przez firmą eMits UG, bronić oraz zabezpieczać
ją przed jakimikolwiek roszczeniami lub procesami sądowymi, łącznie z pokryciem kosztów obsługi
prawnej, powstałymi lub wynikłymi na skutek używania lub rozpowszechniania Aplikacji;
(d) musi dołączać napis „Copyright <rok> eMits UG" do wszelkich składników aplikacji jak i jej samej.
(e) musi przestrzegać pozostałych postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej - EULA oraz
(f) musi zgodzić się, na to że eMits UG zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone w sposób
wyraźny.

!

Licencjobiorca nie może dystrybuować części lub całość kodu źródłowego aplikacji Ygoow w sposób
jawny jak również nie może używać części lub całości kodu źródłowego jej samej lub jej składników
w swoich programach.
3. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

Ograniczenie odtwarzania, dekompilacji i demontaż. Nie można odtwarzać, de-kompilować lub
demontować OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i tylko w takim zakresie, że takie działanie jest
wyraźnie dozwolone przez właściciela oprogramowania w formie pisemnej opatrzonej ważnymi
podpisami i pieczęciami firmowymi w formie aktu notarialnego z poświadczeniem zgodności danych
właściciela aplikacji Ygoow.
ROZDZIELENIE SKŁADNIKÓW:

OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako jeden produkt. Jego części składowe nie mogą być
rozdzielane do używania na więcej niż jednym komputerze jedynie w obrębie aplikacji Ygoow celem
zapewnienia jej poprawnego działania jako jeden z wymaganych składników których listę tworzy
aktualna wersja aplikacji Ygoow wraz z powyższymi składnikami , będąca do pobrania z strony
producenta tj. www.ygoow.com .
TRANSFER SOFTWARE:

Można przenieść na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej, pod
warunkiem, że zgadza się na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej.
WYPOWIEDZENIE:

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, właściciel może wypowiedzieć niniejszą umowę
oprogramowania EULA, jeśli nie wywiążesz się z warunków niniejszej Umowy Licencyjnej lub z
jakichkolwiek innych powodów bez podawania przyczyny. W takim przypadku należy zniszczyć
wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego części.
4. COPYRIGHT.
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Wszystkie tytuły, nazwy, określenia i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi
wszelkie obrazy, fotografie, animacje, video, audio, muzyka, tekst i "aplety" zawarte w
OPROGRAMOWANIU), towarzyszące materiały drukowane i wszelkie kopie z
OPROGRAMOWANIEM są własnością właściciela tego oprogramowania z siedzibą w :
eMits UG
Langenstraße 35
02826 Görlitz
Sachsen in Germany
OPROGRAMOWANIE jest chronione przez prawo autorskie i postanowienia umów
międzynarodowych. Dlatego należy traktować OPROGRAMOWANIE jak każdy inny materiał
chroniony prawem autorskim, z wyjątkiem, że można zainstalować OPROGRAMOWANIE na
komputerze pod warunkiem zachowania jego oryginalności .
5.GWARANCJA.
OGRANICZENIE GWARANCJI:!

eMits UG gwarantuje jedynie uwolnienie OPROGRAMOWANIA od jakiegokolwiek złośliwego kodu
lub innych mechanizmów działających na szkodę użytkownika podlegającym klasyfikacji jako
potencjalnie niebezpieczne lub niebezpieczne według publikowanych raportów sektora IT .
ŻADNYCH GWARANCJI:!

Właściciel Ygoow wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji na OPROGRAMOWANIE.
OPROGRAMOWANIE i elementy związane z dokumentacją są "tak jak jest" bez jakiejkolwiek
gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym bez ograniczeń, ustawowej rękojmi lub handlowej,
przydatności do określonego celu, lub nienaruszalności. Całe ryzyko wynikające z użytkowania lub
wykonania OPROGRAMOWANIE pozostaje po stronie użytkownika.

NIE MA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ:!

W żadnym przypadku właściciel OPROGRAMOWANIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody (w tym bez ograniczeń, szkody za utratę zysków, przerwanie działalności, utratę informacji
handlowych lub inne straty pieniężne) wynikające z używania lub niemożności do używania tego
produktu, nawet jeżeli właściciel tego oprogramowania został poinformowany o możliwości
wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub
ograniczenie odpowiedzialności za straty wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą
nie mieć zastosowania.
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6.JEDNA UMOWA.

Niniejsza Umowa Licencyjna - EULA (łącznie ze wszystkimi uzupełnieniami i poprawkami zawartymi
w Produkcie) stanowi całość umowy pomiędzy Licencjobiorcą i firmą eMits UG w odniesieniu do
Produktu I Pomocy Technicznej (jeśli istnieje), a także zastępuje wszystkie wcześniejsze lub
tymczasowe, ustne lub pisemne, porozumienia, propozycje i oświadczenia dotyczące Produktu i
wszystkich innych spraw, objętych niniejszą Umową Licencyjną - EULA. W zakresie, w którym istnieją

sprzeczności
między postanowieniami jakichkolwiek zasad i programów firmy eMits UG dotyczących


Pomocy Technicznej a postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej -EULA, podstawą wykładni są


postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej - EULA.




Produkt jest chroniony prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie
własności intelektualnej. Prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności


intelektualnej
do Produktu należą do firmy eMits UG .


7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE



Jeśli Licencjobiorca
nabył niniejszy produkt w Republice Federalnej Niemiec, niniejsza Umowa
Licencyjna - EULA
podlega prawu landu Sachsen.



Jeśli Licencjobiorca
nabył niniejszy Produkt
w Polsce, to jeśli nie jest to wyraźnie zabronione przez


prawo miejscowe, niniejsza Umowa Licencyjna - EULA podlega prawu obowiązującemu w

województwie Sląskim, natomiast w odniesieniu do jakichkolwiek spraw spornych, które mogą

wyniknąć w związku
z niniejszą Umową Licencyjną - EULA, Licencjobiorca zgadza się


podporządkować jurysdykcji sądów federalnych i prowincjonalnych z siedzibą w Görlitz,. Jeśli


niniejszy Produkt został nabyty poza Republika Federalna Niemiec, zastosowanie mają przepisy
prawa miejscowego.




W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy Licencyjnej - EULA lub potrzeby


skontaktowania
się z firmą eMits UG z jakiegokolwiek powodu, prosimy kontaktować się z



przedstawicielem
firmy eMits UG w kraju Licencjobiorcy
lub pisać na adres podany w dziale ‚kontakt’



strony www.ygoow.com .


Należy pamiętać ze nabycie produktu Ygoow odbywa się poprzez pobranie go ze strony
www.ygoow.com i jednoznacznie określa miejsce nabycia tj, Republikę Federalna Niemiec.



ZA FIRMĘ EMITS UG (LICENCJODAWCA)
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ANEKS DO LICENCJI FREEWARE
APLIKACJI YGOOW
Aby zapewnić proste i zrozumiale zasady postępowania z aplikacja Ygoow oraz w sposób
klarowny nakreślić przysługujące prawa użytkownikom końcowym jak również właścicielowi i
twórcy aplikacji Ygoow, powstał niniejszy aneks do licencji aplikacji Ygoow.

!

Jeżeli główna umowa licencyjna nie stanowi inaczej, zastosowanie maja zasady i reguły w
poniższej uproszczonej formie licencji zwanej 'aneksem' do licencji freeware aplikacji Ygoow.

!

INFORMACJE OGÓLNE:

§ 1.0 Właścicielem aplikacji Ygoow jest firma eMits UG, z siedzibą w Langenstraße 35 D-02826
Görlitz, Deutschland.
§ 1.1 Oficjalną stroną aplikacji Ygoow jest www.ygoow.com
§ 1.2 Nazwa 'Ygoow', logo programu oraz jego wygląd są zastrzeżonymi elementami należącymi
wyłącznie do firmy eMits UG która posiada do nich prawo.
§ 1.3 Używana aktualnie przez użytkownika wersja programu jest darmowa, nie może być
sprzedawana.
§ 1.4 Wersja programu pisana w języku C++ korzystająca z Qt 5.x.x. oznaczona numerem 1.0.0.0 i
wyżej jest kontynuacją starej wersji programu pisanej w języku C# (C Sharp).

!

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 2.0 Celem programu Ygoow jest przedstawienie działania technologii Peer2Mail (P2M) oraz
umożliwienie wykonanie prywatnych kopii oryginalnych plików użytkownika który posiada prawa
licencyjne do poszczególnego posiadanego utworu. Dozwolone jest również wysyłanie i
udostępnianie innym HashCode zawierającego 'legalne pliki' (czyt. objęte otwartą ' wolną licencją
oprogramowania).
§ 2.1 Wysyłanie/pobieranie plików objętych licencją nie jest zgodne z głównym celem programu.
Użytkownicy wysyłający/pobierający takowe pliki, ponoszą pełną odpowiedzialność za ten
precedens, nie mogą w przypadku problemów prawnych obarczać winą ekipy programu oraz osób z
nim powiązanych. (Wszystkich osób biorących czynny udział w rozwoju aplikacji).
§ 2.2 Od użytkowników zależy jakie pliki wysyłają/ pobierają. Właściciel programu jedynie go
udostępnia w celu legalnych zastosowań.

!
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§ 2.3 Użytkownicy korzystający z aplikacji oraz wszelkie strony/fora nie mogą brać korzyści
majątkowych wynikających z korzystania aplikacji, również w przypadku udostępniania HashCode.
Mogą jedynie otrzymywać dobrowolne dotacje z dobrej chęci innych.
ROZPOWSZECHNIANIE APLIKACJI:

§ 3.0 Zalecanym miejscem nabycia programu jest oficjalna strona programu, z której można pobrać
wersję na systemy Windows, Linux i Mac OS X w postaci instalatorów jak i wersji portable przenośnej wersji spakowanej za pomocą wolnego kodeka Zip.
§ 3.1 Dozwolone jest rozpowszechnianie programu wyłącznie ze źródła jakim jest oficjalna strona,
aplikacja nie może być modyfikowana ani przepakowywana, należy ją zamieścić w postaci odnośnika
do głównej strony oraz podać jej adres.

!
!
!
!
!

MODYFIKOWANIE ZAWARTOŚCI

§ 4.0 Zabronione jest modyfikowanie zawartości programu, rozdzielanie go na poszczególne części
(komponenty) jak i dodawanie własnych plików ingerujących w działanie aplikacji.
§ 4.1 Zablokowanie/wyłączenie/obejście automatycznych aktualizacji programu jak i umyślne ich
uniemożliwienie (np poprzez uszkodzenie updatera) jest zabronione i podlega złamaniu umowy
licencyjnej.

DEKOMPILACJA/ INŻYNIERIA WSTECZNA (RESERVE ENGINEERING)

§ 5.0 Zabronione jest dekompilowanie kodu aplikacji w jakikolwiek sposób, oraz jego modyfikowanie.
Wszystkie komponenty jak i kod źródłowy są zawartością programu Ygoow.

ROSZCZENIA PRAWNE

§ 6.0 Jeżeli usługodawca/firma/właściciel danej usługi oferującej email, który jest wykorzystany w
programie poprosi/nakaże jego usunięcie
firma eMits UG zobowiązuje się do jego natychmiastowego usunięcia w takim stopniu w jakim to jest
możliwe.
§ 6.1 Właściciel oraz twórcy programu, w szczególności programiści nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania programu jak i wynikających z
roszczeń prawnych. Osoby tworzące projekt Ygoow zawarte są w Oknie About- zakładka Authors nie mogą być one sądzone lub ponosić żadnej odpowiedzialności.

!
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KORZYSTANIE Z HOSTÓW/ WYKONYWANIE

§ 7.0 Zabronione jest zakładanie kont pocztowych w sposób nagminny.
§ 7.1 Użytkownik zobowiązuje się dbać o konta pocztowe oraz je szanować.
§ 7.2 W przypadku wykrycia zbyt dużego ruchu generowanego przez konkretne strony/fora
właściciel programu może poprosić o wykonanie hostów w celu rozłożenia obciążenia.





POSTANOWIENIA
KOŃCOWE




§ 8.0 Ygoow nie zamierza współpracować z jakimikolwiek służbami zajmującymi się zwalczaniem
piractwa, etc.


§ 8.1 Za pomocą klienta Ygoow zabrania się wysyłania wszelkich materiałów zawierających choć w

najmniejszym stopniu elementy pornografii dziecięcej, oraz zwierzęcej. W przypadku wykrycia

takiego procederu firma eMits UG zablokuje możliwość korzystania z programu osobą



udostępniającą takie
materiały oraz przeprowadzi istotne kroki.
§ 8.2 Ekipa Ygoow przykłada wszelkich starań by korzystanie z programu było jak najbardziej

anonimowe, poprzez wprowadzenie szyfrowania wszelkich poufnych danych takich jak: konta


pocztowe (login
i hasło), hasło edycji HashCode, statystyki.



§ 8.3 Ekipa Ygoow stara się walczyć o wolność
w internecie oraz zapewnienie użytkownikom łatwego

dostępu do wykonywanych przez nich kopii plików.

§ 8.4 Firma eMits UG zastrzega sobie prawo do zablokowania programu dla stron/for nagminnie


łamiących powyższy regulamin.
§ 8.5 Firma
eMits UG zastrzega sobie prawo do usunięcia komponentów potocznie nazywanymi


skrzynkami/hostami/klientami poczty w przypadku prośby ich usługodawcy/firm etc.
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Umowa Licencyjna dotycząca aplikacji Ygoow wraz z

GÖRLITZ
warunkami licencji miedzy firma eMits UG a użytkownikiem
13:34
DEUTSCHLAND
końcowym w/w aplikacji komputerowej.







20.11.2013

