UMOWA
o udzielenie licencji na korzystanie z serwisu internetowego o nazwie monteStory
zlokalizowanego w domenie https://app.montestory.pl oraz świadczenia usług
serwisowych
(zwana w dalszej części Umową)
zawarta w Krakowie w dniu 15 października 2019 roku pomiędzy:
………..
zwanym w dalszej części Użytkownikiem lub Licencjobiorcą
a
Marcinem Jareckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GEOGIS - Marcin
Jarecki z siedzibą w Krakowie ul. Obozowa 31/13, 30-383 Kraków, NIP: 9930209213, REGON:
121173304
zwanego w dalszej części Usługodawcą lub Licencjodawcą
zwanymi łącznie Stronami
W celu określenia warunków udzielenia licencji na korzystanie z serwisu monteStory
zlokalizowanego w
 domenie https://app.montestory.pl oraz świadczenia usług
serwisowych z tym związanych Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej
treści:

Rozdział 1
Definicje
1.

Ilekroć w umowie jest mowa o:
1)
Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy o nazwie monteStory
lokalizowany w domeniehttps://app.montestory.plstanowiący własność
Licencjodawcy;
2) Licencji – należy przez to rozumieć – odpłatną, niewyłączną licencję na korzystanie z
serwisu udzieloną przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na zasadach
przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Serwisu i Dokumentach
stanowiących integralną część Regulaminu.
3) Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o udzielenie licencji na
korzystanie z serwisu monteStoryzlokalizowanego w domenie
https://app.montestory.pl i świadczeniu usług serwisowych;
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin serwisu monteStory
zamieszczony w domeniehttps://app.montestory.pl
5) Świadczeniu usług serwisowych – należy przez to rozumieć udostępnienie serwisu
w sieci Internet, konfigurację i wdrożenie serwisu, jego aktywowanie, usuwanie
przez Usługodawcę usterek technicznych, a także podejmowanie innych działań
umożliwiających
Użytkownikowi korzystanie z serwisu w sposób prawidłowy,

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Dokumentach stanowiących
integralną część Regulaminu, jak
również inne działania i czynności Usługodawcy
zmierzające do zachowania serwisu w stanieniepogorszonym, a także czynności
techniczne oraz przeszkolenie administratorów Użytkownika w zakresie korzystania z
serwisu i tworzenia kont użytkowników oraz ich konfiguracji;
Korzystaniu z serwisu – należy przez to rozumieć korzystanie z serwisu przez
Użytkownika oraz użytkowników kont w ramach udzielonej licencji na zasadach i
warunkach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie i Dokumentach
stanowiących integralną część Regulaminu, a w szczególności aktywację kont
użytkowników, logowanie do serwisu, tworzenie kont poprzez wprowadzanie danych i
informacji o użytkownikach kont przez Użytkownika i poszczególnych użytkowników
kont, a także wprowadzanie treści informacyjnych i opiniotwórczych do
poszczególnych modułów serwisu.
Użytkowniku konta – należy przez to rozumieć użytkownika serwisu, który z uwagi
na wykupioną przez Użytkownika licencję ma prawo do korzystania z serwisu w
zakresie przewidzianym dla danego rodzaju konta tj. użytkownika posiadającego
konto: rodzica, pracownika placówki, dyrekcji, nauczyciela, firmy cateringowej lub
administratora, posiadającego prawo do: korzystania z założonego konta poprzez
utworzenie/modyfikację własnego profilu wraz z opcją dodawania zdjęć,
przeglądania zawartości serwisu i publikacji treści na zasadach określonych w
Umowie , Regulaminie i Dokumentach stanowiących integralną część Regulaminu.
Zgłoszeniu serwisowym – należy przez to rozumieć informację przekazaną przez
Użytkownika do wiadomości Usługodawcy o konieczności podjęcia określonych
działań w związku z korzystaniem z serwisu i aktywizacją kont dla użytkowników kont
oraz usterkach i nieprawidłowościach w działaniu serwisu lub problemach
technicznych;
Prawie autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.880);
Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.
kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz.459);
Abonamencie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie zapłacone przez
Użytkownika na rzecz Usługodawcy za korzystanie z serwisu w wybranej przez
Użytkownika wersji i w czasookresie obowiązywania Umowy i Regulaminu, którego
wysokość określona zostanie na
zasadach wskazanych w Regulaminie i według
Cennika Serwisu, obejmujące opłatę licencyjną i wynagrodzenie za usługi serwisowe.
Umowie powierzenia – należy przez to rozumieć umowę pisemną zawartą
pomiędzy
Użytkownikiem a Usługodawcą o powierzenie przetwarzania danych
osobowych w systemie informatycznym i w zbiorze przekazanym w wersji papierowej
w celu wykonania niniejszej Umowy oraz Regulaminu Serwisu.
Instrukcji tworzenia kont – należy przez to rozumieć Instrukcję tworzenia konta dla
użytkowników kont przekazaną w wersji elektronicznej lub papierowej przez
Usługodawcę Użytkownikowi, celem aktywacji usług związanych z korzystaniem z
serwisu;

14) Formularzu zgłoszenia – należy przez to rozumieć formularz przesyłany do
Usługodawcy przez Użytkownika w drodze korespondencji e-mail, zawierający
zgłoszenie korzystania z
usługi celem aktywacji usługi korzystania z serwisu.
15) Cenniku serwisu – należy przez to rozumieć dokument określający zasady
abonamentowego wynagradzania za korzystanie z serwisu monteStoryprzez
Użytkownika/Licencjobiorcę, który zlokalizowany jest na stronie
https://app.montestory.pl/dokumenty.html
16) Polityce prywatności – należy przez to rozumieć dokument umieszczony na stronie
Serwisu pod adresemhttps://app.montestory.pl/dokumenty.html zawierający
informację o danych zbieranych przez Użytkownika/Licencjobiorcę, o sposobie
wykorzystywania tych danych przez Usługodawcę/Licencjodawcę, sposobie
kontaktu Usługodawcy/Licencjodawcy zUżytkownikiem / Licencjobiorcą, o sposobie
dokonywania zmian w danych osobowych użytkowników kont
Użytkownika/Licencjobiorcy, o sposobie zabezpieczania danych użytkowników kont
Użytkownika/ Licencjobiorcy przez Usługodawcę / Licencjodawcę.
17) Dokumentach stanowiących integralną część Regulaminu – należy przez to
rozumieć zarówno zbiorczo, jak i indywidualnie umowę licencyjną, politykę
prywatności, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, cennik serwisu,
instrukcję tworzenia kont, formularz zgłoszenie serwisowe, formularz odstąpienie od
Umowy.
18) Administratorze Użytkownika – należy przez to rozumieć podmiot upoważniony
przez Użytkownika do zakładania i konfiguracji kont użytkowników
19) Sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza
kontrolą Strony, jakie wystąpiło w trakcie obowiązywania Umowy, niezawinione
przez Stronę i uniemożliwiające Stronie realizację Umowy.

Rozdział 2
Oświadczenia Stron
1. Usługodawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, zasoby
personalne, techniczne i organizacyjne potrzebne do należytego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy.
2. Usługodawca oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa niezbędne do
zawarcia i skutecznego wykonania niniejszej Umowy.
3. Usługodawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie naruszy dóbr osobistych,
w tym praw autorskich osób trzecich do serwisu.
4. Usługodawca oświadcza, że nie są mu znane żadne ograniczenia, które
uniemożliwiałyby mu udzielenie licencji na korzystanie z serwisu Użytkownikowi w
sposób i zakresie określonym w Rozdziale 4 niniejszej Umowy.
5. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się do należytej współpracy z Usługodawcą, w
celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.
6. Użytkownik oświadcza, że zawiera niniejszą Umowę w celu bezpośrednio związanym z
prowadzoną przez niego działalnością oświatową, jako placówki przedszkolnej.

7. Usługodawca oświadcza,że zawiera niniejszą Umowę w związku z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą.
8. Strony oświadczają, że zawarły odrębną pisemną Umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych, w celu zapewnienia należytego wykonania niniejszej Umowy
Regulaminu i Dokumentów stanowiących integralną część Regulaminu w celu ochrony
danych osobowych Użytkowników kont.
9. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z treścią i
zaakceptował treść Regulaminu oraz zapoznał się z treścią i zaakceptował treść
Dokumentów Stanowiących Integralną część Regulaminu.

Rozdział 3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
1) udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy licencji na korzystanie z
serwisu internetowego na zasadach określonych w Rozdziale 4 niniejszej Umowy
oraz zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i Dokumentach stanowiących
integralną część Regulaminu.
2) świadczenie przez Usługodawcę usług serwisowych, w tym asysty i opieki technicznej
na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w Rozdziale 5 niniejszej Umowy.

Rozdział 4
Warunki udzielenia Licencji na korzystanie z serwisu
1) Udzielenie Licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie z
serwisu internetowego monteStoryzlokalizowanego w domeniehttps://app.montestory.pl
dotyczy wybranego i wykupionego przez Użytkownika pakietu dostępnego w serwisie,
zgodnie z opcją wskazaną przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym i na
zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie i Dokumentach
stanowiących integralną część Regulaminu.
2) Serwis 
monteStoryposiada 3 moduły w postaci:
1) modułu bazowego,
2) modułu cateringowego,
3) modułu finansowego,
których zakres usług dostępnych do korzystania przez Użytkownika oraz użytkowników
kont
określony został w Regulaminie.
3) Udzielenie licencji jest czasowe i zależy od okresu wykupionego abonamentu na
wybraną wersję serwisu przez Użytkownika. Licencja odpowiednio wygasa po
wygaśnięciu abonamentu lub zostaje przedłużona na dalszy okres z chwilą przedłużenia
abonamentu.
4) Udzielenie licencji następuje za wynagrodzeniem, które zawarte jest w abonamencie na
zasadach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku korzystania z serwisu.

5) Udzielenie licencji na korzystanie z serwisu monteStoryw ramach wybranego przez
Użytkownika modułu jest niewyłączne.
6) Udzielenie licencji na korzystanie z serwisu monteStoryw ramach wybranego przez
Użytkownika modułu jest ograniczone terytorialnie na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
7) Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Licencjobiorcę formie i w dowolny sposób,
2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanieprzez okres obowiązywania abonamentu
8) Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków udzielonej mu Licencji, z
uwzględnieniem postanowień Regulaminu, dokumentów stanowiących integralna część
Regulaminu, niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
kodeksu cywilnego i prawa autorskiego i ponosi odpowiedzialność za korzystanie z
serwisu z naruszeniem tych warunków.
9) W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji, o których mowa
powyżej Licencjodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem
natychmiastowym, a także do nieudzielania takiemu Licencjobiorcy kolejnej Licencji.
10) Jeżeli naruszenie przez Licencjobiorcę warunków udzielenia Licencji spowoduje
wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią przeciwko Licencjodawcy Licencjobiorca
zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd dla Licencjodawcy szkody w pełnej
wysokości, w tym do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Licencjodawcę
poniesionych z tej przyczyny.

Rozdział 5
Warunki świadczenia usług serwisowych
1) Usługodawca będzie świadczył względem Użytkownika usługi serwisowe związane z
korzystaniem z serwisu i zapewnieniem prawidłowego użytkowania i funkcjonowania
serwisu polegające na:
1) udostępnianiu serwisu w sieci Internet,
2) wdrożeniu serwisu i jego konfiguracji,
3) aktywowaniu serwisu,
4) usuwaniu usterek technicznych serwisu,
5) podejmowaniu innych działań technicznych i organizacyjnych umożliwiających
prawidłowe działanie serwisu i zachowanie go w stanie niepogorszonym,
6) za wynagrodzeniem za usługi serwisowe zawierającym się w abonamencie na
zasadach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku Serwisu przez okres, na
jaki wykupiony został abonament.
2) Celem umożliwienia prawidłowego wykonania przez Usługodawcę usług serwisowych
określonych w ust. 1 powyżej Użytkownik zobowiązany jest do przekazania
Usługodawcy niezbędnych informacji i danych ,w tym danych technicznych i danych
dotyczących użytkowników kont na rzecz Usługodawcy, a także zawarcia umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych z Usługodawcą.
3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających ze świadczenia usług serwisowych

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, administratora Użytkownika, a
także umyślnym lub rażącym niedbalstwem lub brakiem należytej staranności
użytkowników kont.
4) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody zawinione przez Użytkownika, administratora Użytkownika lub personel
Użytkownika,
2) niezachowanie terminów na dokonanie czynności serwisowych określonych w
Regulaminie lub w drodze porozumień między Stronami, jeżeli Użytkownik,
administrator Użytkownika lub użytkownik konta nie wykonał w terminie swoich
obowiązków, od których wykonania zależało terminowe wykonanie zobowiązań
Usługodawcy.
5) Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
obowiązków związanych z usługami serwisowymi spowodowane przez okoliczności
traktowane jako siła wyższa.

Rozdział 6
Warunki zapłaty wynagrodzenia
Za udzielenie licencji i świadczenie usług serwisowych objętych niniejszą Umową
Licencjodawcy / Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie, płatne w okresach rozliczeniowych
przyjętych przez Strony, na zasadach i zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem i Dokumentami
stanowiącymi integralną część Regulaminu, w ramach wykupionego przez Użytkownika
abonamentu.

Rozdział 7
Zaprzestanie świadczenia usług korzystania z serwisu i usług serwisowych
1. Użytkownik/Licencjobiorca może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 7
dniowego terminu wypowiedzenia, bez podania przyczyny, przez przesłanie
oświadczenia w drodze korespondencji e-mail Usługodawcy/Licencjodawcy. Wtakim
przypadku opłaty abonamentowej uiszczonej przez Użytkownika/Licencjobiorcę nie
zwraca się i nie zwalnia to Użytkownika / Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia
wszystkich pozostałych części opłaty abonamentowej wynikających z zawartej Umowy.
2. Usługodawca/ Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę, z zachowaniem 7
dniowego terminu wypowiedzenia, bez podania przyczyny, przez przesłanie
oświadczenia w drodze korespondencji e-mail Użytkownikowi/Licencjobiorcy. W takim
przypadku Usługodawca/Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu
Użytkownikowi/Licencjobiorcy w terminie 14 dni opłaty abonamentowej proporcjonalnie
do wysokości wniesionej opłaty abonamentowej i czasu jaki pozostał do wygaśnięcia
abonamentu na rachunek bankowy Użytkownika/ Licencjobiorcy wskazany przez
Użytkownika / Licencjobiorcę w drodze korespondencji e-mail.
3. Usługodawca/Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem
natychmiastowym i bez zwracania opłaty abonamentowej lub części opłaty
abonamentowej przez przesłanie oświadczenia w drodze korespondencji e-mail
Użytkownikowi/Licencjobiorcy gdy Użytkownik/Licencjobiorca narusza postanowienia

4.

5.

6.

7.

8.

Regulaminu i/lub postanowienia Dokumentów stanowiących integralną część
Regulaminu.
Usługodawca/Licencjodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym
przez przesłanie oświadczenia w drodze korespondencji e-mail
Użytkownikowi/Licencjobiorcy w przypadku gdy Usługodawca/Licencjodawca zawiesi
prowadzenie działalności gospodarczej lub zaprzestanie jej prowadzenia i w związku z
tym zaprzestanie prowadzenia serwisu. W takim przypadku Usługodawca/Licencjodawca
zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni opłaty abonamentowej
Użytkownikowi/Licencjobiorcy proporcjonalnie do wysokości wniesionej opłaty
abonamentowej i czasu jaki pozostał do wygaśnięcia abonamentu na rachunek bankowy
Użytkownika/ Licencjobiorcy wskazany przez Użytkownika / Licencjobiorcę w drodze
korespondencji e-mail.
Użytkownik/ Licencjobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym
przez przesłanie oświadczenia w drodze korespondencji e-mail
Usługodawcy/Licencjodawcy w przypadku gdy Użytkownik/Licencjobiorca zawiesi
działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności edukacyjnej. W takim przypadku
opłata abonamentowa uiszczona przez Użytkownika/Licencjobiorcę nie podlega
zwrotowi. Nie zwalnia to Użytkownika / Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia wszystkich
pozostałych części opłaty abonamentowej wynikających z zawartej Umowy.
Przez okres 14-dni liczony od dnia zawarcia Umowy Użytkownik/Licencjobiorca może od
Umowy odstąpić poprzez przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail
Usługodawcy/Licencjodawcy wskazany w Umowie oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy przy użyciu formularza o odstąpieniu od Umowy umieszczonego na stronie
Serwisu pod adresemhttps://app.montestory.pl/dokumenty.html.
Usługodawca/Licencjodawca po otrzymaniu formularza - oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni prześle Użytkownikowi / Licencjobiorcy
potwierdzenie otrzymania odstąpienia od Umowy na podany przez Licencjobiorcę adres
e-mail w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w Regulaminie Serwisu.
Umowa wygasa, jeżeli, którakolwiek ze stron odstąpi, wypowie lub rozwiąże Umowę o
świadczenie usług korzystania z serwisu i świadczenia usług serwisowych (Regulamin
serwisu 
monteStory) i/lub Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy powstałe lub mogące powstać między
Usługodawcą a Użytkownikiem, rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

…………………………………..
……………………………………..
Usługodawca/Licencjodawca
Licencjobiorca

Użytkownik/

