D E K L A R A C J A

Numer licencji
………………………………………
Wpisuje pracownik VULCAN

Podpisana w dniu ………………………………………...… w ……………..........………………………. (zwana dalej „Deklaracją”
lub „Umową licencyjną”) przez:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Pieczęć lub pełne dane Szkoły

którą reprezentuje: ……………………………………………………………………………………………………………… – Dyrektor,
działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ………………………………………..........................
z dnia ………………………......…. , który oświadcza, że pełnomocnictwo to jest ważne, nie wygasło ani nie
zostało odwołane w całości lub w części i że na jego podstawie jest upoważniony do złożenia niniejszej
Deklaracji, zwaną dalej Klientem lub Licencjobiorcą:
oraz
VULCAN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153176, NIP 898-001-44-51, kapitał zakładowy 2 700 000 zł,
reprezentowana przez Jana Oszusta – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej Licencjodawcą.
Deklaracja
Klient deklaruje chęć uzyskania czasowej licencji i uruchomienia dodatkowych funkcjonalności o których
mowa w §2 (zwanych łącznie „eduOne”) na okres od dnia podpisania Deklaracji do 14 października 2022 r.
(zwanym dalej „Okresem obowiązywania”) bez ponoszenia dodatkowych opłat. Klient oświadcza, że podpisując niniejszą Deklarację przyjmuje poniższe warunki licencji na korzystanie z eduOne.
§ 1 (Postanowienia ogólne)

§ 2 (Przedmiot licencji)

1. Ilekroć w treści niniejszej Deklaracji użyte zostaną wyrażenia: „Ogólne warunki”, „Licencjodawca”, „Licencjobiorca”, „Umowa licencyjna”,
„Oprogramowanie”, „Aplikacje hostowane”, „Aplikacje desktopowe”,
„Pakiet”, należy przypisać im znaczenie określone w Ogólnych warunkach zawierania umów licencyjnych dostępnych pod adresem
www.vulcan.edu.pl/ogolne-warunki-umowy, z tym zastrzeżeniem,
iż termin „Licencjobiorca” oznacza także osobę wskazaną powyżej
w komparycji.

1. Na zasadach określonych w Deklaracji i w okresie jej obowiązywania, Licencjodawca wyraża zgodę na korzystanie przez Licencjobiorcę
z Oprogramowania – Aplikacji hostowanej o nazwie eduOne, bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Licencjobiorcę. eduOne stanowi narzędzie informatyczne służące do obsługi edukacyjno-administracyjnej
szkół, w szczególności organizacji zajęć lekcyjnych. Charakterystyka
kluczowych funkcjonalności EduOne zawarta jest w Dokumentacji,
zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków. eduOne składa się z:

2. Ogólne warunki stanowią integralną część Umowy licencyjnej. Zmiana
Ogólnych warunków stanowi zmianę Umowy licencyjnej, chyba że
z treści tej umowy lub Ogólnych warunków wynika coś innego.

a. platformy informatycznej, pełniącej rolę bazy, która wyposażona
jest w dwa moduły: moduł dydaktyczny i moduł administracyjny;
oba moduły składają się z kluczowych, niżej opisanych zasobów,
materiałów i narzędzi przeznaczonych dla nauczycieli oraz dyrekcji
szkół podstawowych;

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Deklaracji a Ogólnymi
warunkami zastosowanie mają postanowienia Deklaracji.
4. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami
Umowy licencyjnej aktualnymi w dniu jej zawarcia i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.

b. modułu dydaktycznego, zawierającego zasoby, narzędzia i materiały ułatwiające nauczycielom szkół podstawowych prowadzenie zajęć lekcyjnych, m.in. narzędzia umożliwiające interakcję z uczniem
oraz angażujące ucznia do aktywnego uczestnictwa w lekcji (np.
mapy myśli, osie czasu, quizy), przy czym wszelkie materiały dy-
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daktycznie będą usystematyzowane w ramach tzw. kolekcji, tj. zbiorów ułatwiających prowadzenie lekcji w konkretnym temacie;
c. modułu administracyjnego, w ramach którego dostępne są narzędzia dla nauczycieli i dyrekcji szkół, ułatwiające wykonywanie czynności administracyjnych, związanych z organizacją pracy
szkoły oraz zajęć dydaktycznych, w tym asystent nauczyciela,
umożliwiający prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu
nauczania, narzędzia do udostępniania uczniom i ich rodzicom
informacji dotyczących m.in. frekwencji oraz wyników w nauce
osiąganych przez ucznia.
2. Licencja obejmuje wyłącznie następujące elementy Oprogramowania:
a. platformę informatyczną, o której mowa w ust. 1 a) powyżej,

opłat przez Nowa Era sp. z o.o. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że z materiałów tych mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne
– nauczyciele prowadzący zajęcia u Licencjobiorcy.
§ 4 (Dane kontaktowe)
1. Reprezentantem w zakresie realizacji Umowy licencyjnej ze strony:
a. Licencjodawcy jest:
Dział Obsługi Handlowej, +71 757 29 29,
e-mail: dws@vulcan.edu.pl
b. Klienta jest:
.....................................................................................................

b. moduł dydaktyczny, o którym mowa w ust. 1 b) powyżej,
c. moduł administracyjny, o którym mowa w ust. 1 c) powyżej,
d. materiały dydaktyczne - zasoby, narzędzia i materiały ułatwiające
nauczycielom szkół podstawowych prowadzenie zajęć lekcyjnych,
z zastrzeżeniem §3 poniżej. W tym zakresie Licencjodawca oświadcza, że na podstawie stosownych licencji umownych, udzielonych
m.in. przez Nowa Era sp. z o.o. lub inne podmioty, Licencjodawca
jest upoważniony do udzielenia Licencjobiorcy nieodpłatnej sublicencji do korzystania z ww. materiałów dydaktycznych, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Ponadto, Klient oświadcza, że pozostaje związany umową licencyjną zawartą z Licencjodawcą, na podstawie której Licencjobiorca ma
prawo do korzystania z Oprogramowania UONET+. Zakres Oprogramowania udostępnianego na podstawie umowy licencyjnej, o której
mowa w poprzednim zdaniu, oraz Oprogramowania udostępnianego
na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej, pozostaje w funkcjonalnym
związku, wobec czego określone warunki niniejszej umowy warunkowane są trwaniem umowy licencyjnej UONET+ zawartej pomiędzy
Stronami, na co Licencjobiorca wyraża zgodę. O ile Strony nie postanowią inaczej, wygaśnięcie, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy
licencyjnej UONET+, powoduje automatycznie odpowiednio wygaśnięcie, rozwiązanie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy licencyjnej
w terminie właściwym dla umowy licencyjnej UONET+.
§ 3 (Dodatkowe materiały dydaktyczne)
1. Niezależnie od powyższego, Licencjodawca informuje, że w module
dydaktycznym platformy eduOne, o którym mowa w §2 ust. 1 b), Nowa
Era sp. z o.o. zamieści materiały dydaktyczne udostępnione w portalu
www.dlanauczyciela.pl oraz w ramach tzw. multibooków, tj. narzędzia
udostępnionego do pobrania w portal www.dlanauczyciela.pl, będącego elektronicznym podręcznikiem wydawnictwa Nowa Era sp. z o.o.
2. Materiały dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą udostępnianie w ramach Oprogramowania bez pobierania dodatkowych

Adres e-mail ..............................................................................
Telefon ..............................................................................
§ 5 (Postanowienia końcowe)
1. Dokumentacja opisująca funkcje, przeznaczenie, parametry i właściwości oraz sposób użytkowania Oprogramowania określonego w § 2
Deklaracji jest udostępniana Licencjobiorcy przed zawarciem Umowy
licencyjnej, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Dokumentacji za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Licencjobiorca.
2. Jeżeli pomiędzy Stronami została już zawarta umowa przetwarzania danych, niniejszym Strony zgodnie postanawiają dodać system
informatyczny, o których mowa w § 2, do załącznika nr 1 umowy
przetwarzania danych.
3. Jeżeli pomiędzy Stronami nie została jeszcze zawarta umowa przetwarzania danych osobowych, a realizacja niniejszej Deklaracji będzie
wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych, Strony zobowiązują
się do niezwłocznego zawarcia umowy przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych we wzorze zawartym w witrynie internetowej: www.vulcan.edu.pl/umowy-pdo. Licencjobiorca oświadcza,
iż zapoznał się z powyższym wzorem umowy przetwarzania danych
osobowych i nie wnosi uwag do niego. Licencjobiorca przyjmuje do
wiadomości, iż Licencjodawca w ramach niniejszej umowy licencyjnej, świadczy usługi przetwarzania danych wyłącznie na warunkach
określonych we wzorze umowy przetwarzania danych, o którym mowa
powyżej.
4. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy z 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Licencjodawca zapewnia
Licencjobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą
elektroniczną przez zamieszczenie ich na stronie (●).

LICENCJOBIORCA

..............................................................................

LICENCJODAWCA

..............................................................................

Jan Oszust
Oświadczam, że w zakresie objętym niniejszą Umową jestem
upoważniony/a do reprezentowania Licencjobiorcy i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań
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Wiceprezes Zarządu

