1. Niniejsza Umowa Licencyjna zwana dalej Umową stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem opisanego poniżej rozwiązania,
tj. osobą fizyczną lub prawną zwaną dalej Licencjobiorcą a firmą PHARMINDEX POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kłobuckiej 23, 02-699 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000129566, zwaną dalej Licencjodawcą i zastępuje wszelkie inne porozumienia lub negocjacje,
zarówno ustne jak i pisemne. Może zostać zmieniona jedynie przez umowę podpisaną zgodnie przez obie strony.
2. Przedmiotem Umowy jest dostęp Licencjobiorcy do modułu „Pharmindex – baza interakcji i bezpieczeństwa stosowania leków”, zwanym dalej
Modułem Pharmindex, zintegrowanym z programem komputerowym Mediporta, którego producentem jest MEDIPORTA Sp. z. o.o. Niniejsza
Umowa dotyczy praw Licencjobiorcy, stanowi także warunki ograniczenia gwarancji oraz środków ochrony prawnej.
3. Licencjodawca za pośrednictwem firmy MEDIPORTA Sp. z. o.o. udostępnia Licencjobiorcy za dodatkową opłatą dostęp do Modułu
Pharmindex oraz udziela prawa do korzystania z niego zgodnie z warunkami określonymi Umową.
4. Warunkiem uzyskania licencji na taki dostęp jest także uregulowanie przez Licencjobiorcę należnej opłaty licencyjnej za pośrednictwem
MEDIPORTA Sp. z o.o. Brak zapłaty pełnej należności z tytułu zakupu licencji równoznaczny jest z nielegalnym użytkowaniem Modułu
Pharmindex i może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
5. Licencjodawcy przysługuje prawo do kontrolowania przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz niniejszej Umowy.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z Modułu Pharmindex, którego dotyczy niniejsza Umowa należy uważnie zapoznać się z jej treścią.
Jakiekolwiek korzystanie z Modułu Pharmindex będzie traktowane jako potwierdzenie faktu, ze Licencjobiorca zapoznał się z treścią Umowy i
bez zastrzeżeń akceptuje jej warunki. Niniejsza Umowa stanowi zarazem dowód uzyskania licencji i w związku z tym należy ją traktować jako
rzecz wartościową. Niniejsza Umowa nie stanowi jednak umowy sprzedaży.
7. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem treści zawartych w Module Pharmindex i przysługują mu niezbędne prawa, w tym majątkowe
prawa autorskie i licencyjne do niego a także, że jest on w całości chroniony przez prawo autorskie i dostęp do niego zostaje udostępniony
Licencjobiorcy na warunkach określonych w Umowie.
8. Moduł Pharmindex stanowi opcjonalną część programu komputerowego Mediporta w postaci odrębnego, zintegrowanego modułu, opartego o:
a. Bazę Interakcji Lekowych Pharmindex będącej, zbiorem informacji dotyczących wystąpienia potencjalnej interakcji, sklasyfikowanymi według
nazw substancji czynnych, zgromadzonej według określonej systematyki,
b. Zbiór informacji (w postaci znaczników) dotyczący:
I. bezpieczeństwa stosowania leków przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią,
II. wpływu leków na sprawność psychomotoryczną/prowadzenie pojazdów
III. wpływu leków na ośrodkowy układ nerwowy,
IV. interakcji leków z alkoholem,
zwanych w dalszej części Umowy łącznie „Bazami Danych Pharmindex”.
9. Licencjodawca oświadcza, że:
a. ponosi odpowiedzialność merytoryczną za treść opisów interakcji lekowych, zawartych w Module Pharmindex w zakresie ich zgodności z
informacjami dostarczanymi na podstawie oddzielnej umowy licencyjnej, jaką posiada z dostawcą bazy interakcji lekowych – firmą Medbase
Ltd. z Finlandii a także za informacje zawarte w innych elementach Baz Danych Pharmindex, w zakresie ich zgodności z materiałami
źródłowymi,
b. informacje zawarte w Bazach Danych Pharmindex służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Licencjodawca
uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza
kontrolą Licencjodawcy, nie ponosi on odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych danych, jak również za ich
przydatność dla działań podejmowanych przez użytkowników programu Mediporta,
c.

dochowuje najwyższej staranności, aby Bazy Danych Pharmindex posiadały aktualne informacje oraz w sposób możliwie pełny dawały
możliwość prezentacji istotnych informacji związanych z produktami leczniczymi, jednakże treści prezentowane w oparciu o nie w Module
Pharmindex mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako jedyna i wyłączna informacja o produkcie. W szczególności
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brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego produktu lub kombinacji produktów nie może być wystarczający do przyjęcia,
że taki produkt lub kombinacja leków jest bezpieczna w danym przypadku. Wyłączną źródłową informacja o produkcie leczniczym jest
charakterystyka produktu leczniczego wydawana przez URPL lub EMA. W tych okolicznościach roszczenia wobec Licencjodawcy za
pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.
10. Żadna część informacji zawartych w Module Pharmindex nie może być reprodukowana lub przenoszona w jakiejkolwiek formie na wszelkie
nośniki elektroniczne, mechaniczne lub inne, stworzone teraz lub później, włączając kserokopiowanie, nagrywanie lub wszelkie inne systemy
składowania i odzyskiwania informacji bez wcześniejszego wyraźnego pisemnego zezwolenia Licencjodawcy.
11. Licencjobiorcy będącym jednocześnie użytkownikiem programu Mediporta przysługuje terminowe niewyłączne prawo do korzystania z Modułu
Pharmindex, na które nabył licencję, tzn. licencja na dostęp do Modułu Pharmindex jest udzielana na okres zamknięty 1 roku dla określonej
liczby użytkowników i po jego zakończeniu Licencjobiorca nie będzie miał dostępu do Modułu Pharmindex o ile nie przedłuży licencji.
12. Licencja może zostać przedłużona na kolejny okres, o ile taką wolę wyrazi Licencjobiorca składając odpowiednie zamówienie poprzez system
sprzedaży firmy MEDIPORTA Sp. z o.o.
13. O ile licencja nie zostanie przedłużona, po upływie wspomnianego terminu, prawo uzyskane na podstawie Umowy wygasa. W pozostałym
zakresie Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
14. Umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków licencji.
15. W przypadku rozwiązania Umowy Licencjobiorca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich kopii Modułu Pharmindex znajdujących się na
jakichkolwiek nośnikach.
16. Licencjobiorca ma prawo drukować na potrzeby własne informacje zawarte w Module Pharmindex pod warunkiem, że nie wykorzysta logo,
nazwy ani znaków towarowych Licencjodawcy w celu innym niż do zaznaczenia, że dany wydruk został opracowany przez Licencjodawcę
oraz oznaczenia odnośnych praw autorskich oraz zabezpieczy Licencjodawcę przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami lub procesami
sądowymi wynikającymi z użytkowania lub rozpowszechniania przez Licencjobiorcę wydruków danych pochodzących z Modułu Pharmindex.
17. Licencjobiorca może używać Modułu Pharmindex tylko do celów związanych z zapewnieniem prawidłowej terapii pacjenta na terenie placówki
dla której została zakupiona licencja (uwzględniając wizyty domowe, wyjazdy związane z nocną pomocą lekarską itp.).
18. Licencjobiorca nie może:

a. używać Modułu Pharmindex dla celów dydaktycznych i edukacyjnych w jakiejkolwiek formie, a używanie go do takich celów wymaga zawarcia
oddzielnej Umowy pomiędzy Licencjodawcą i zainteresowanym Licencjobiorcą,

b. używać Modułu Pharmindex dla celów naukowych, wliczając w to przygotowywanie, opracowywanie, publikowanie w jakiejkolwiek formie
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

schematów i zaleceń leczenia opartych w całości lub częściowo na informacjach pochodzących z Baz Danych Pharmindex, w tym również
poprzez posługiwanie się zakresem referencji podanym w Bazach Danych Pharmindex,
korzystać z Modułu Pharmindex w sposób inny niż dozwolony Licencją,
sprzedawać, wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać, sublicencjonować, przekazywać lub przenosić prawa na dostęp do Modułu
Pharmindex,
używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania , w całości lub w części ani umożliwiać dostęp do Modułu Pharmindex osobom nie
posiadającym licencji na ich użytkowanie,
modyfikować Modułów Pharmindex ani łączyć ich w całości lub częściowo z innym programem,
rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować oprogramowania zawartego w Module Pharmindex, ani też czynić prób złamania, usunięcia
lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających Moduł Pharmindex,
sporządzać elektronicznej kopii Modułu Pharmindex,
redystrybuować nieskompilowane oraz skompilowane dane pochodzące z Modułu Pharmindex lub pliki graficzne, dźwiękowe i inne, które
obejmują Moduły Pharmindex,
usuwać ani zmieniać oznaczeń Licencjodawcy ani znaków towarowych.
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