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Oświadczenie 
 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję poniższe warunki nabycia Wersji 
edukacyjnej  Oprogramowania BIM Vision, jak niżej: 
 

1. W przypadku nabycia przez Licencjobiorcę licencji na korzystanie z Oprogramowania w celu 
edukacyjnym, lub do prowadzenia przez Licencjobiorcę odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności 
oświatowej albo edukacyjnej, Licencjobiorca zobowiązuje się do używania Oprogramowania 
tylko i wyłącznie w tym celu, w jakim uzyskał licencję oraz powstrzymania się od działań 
mających na celu używanie licencji w celach komercyjnych, w szczególności poprzez tworzenie 
jakichkolwiek odpłatnych i nieodpłatnych projektów, świadczenia usług innych niż edukacyjne 
na podstawie licencjonowanego Oprogramowania.  

2. Za naruszenie zakazu używania Oprogramowania w celu innym niż Oprogramowanie zostało 
nabyte, Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Licencjodawcy trzykrotność 
stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne Licencjodawcy 
tytułem udzielenia zgody na korzystanie z Oprogramowania przez przedsiębiorcę w celu 
zarobkowym, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Podanie danych osobowych Licencjobiorcy jest niezbędne do zawarcia umowy, ponieważ w 
przypadku niepodania tych danych niemożliwe będzie w ogóle zawarcie umowy.  
Dane osobowe Licencjobiorcy przetwarzane będą przez DATACOMP Sp. z o.o. (dalej: 
Administratora) w celu zawarcia bądź wykonania umowy realizacji usługi zapewniającej 
możliwość nabycia wersji edukacyjnej oprogramowania BIM Vision w oparciu o treść 
regulaminu świadczenia usługi, której Licencjobiorca jest stroną, w zakresie niezbędnym do 
realizacji tej umowy, jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą również w celach prawnie 
uzasadnionych ze względu na interesy realizowane przez Administratora, obejmujące 
konieczność ulepszania i dopasowania usługi, zapewnienia bezpieczeństwa usługi, 
prowadzenia marketingu i promocji usług własnych Administratora.  
Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu a Licencjobiorca ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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