CONTRACT DE LICENȚĂ
ANUNȚ PENTRU TOȚI UTILIZATORII MATRISK: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST
CONTRACT.
DACA INSTALATI SAU FOLOSITI SOFTWARE-UL MATRISK, ÎNSEAMNĂ CĂ AȚI ÎNȚELES ÎN
TOTALITATE ȘI ACCEPTAȚI TERMENII ACESTUI CONTRACT.
DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTULUI CONTRACT NU
INSTALAȚI SAU ACCESAȚI SOFTWARE-UL SAU EXPRIMAȚI-VĂ REFUZUL, NU MAI FOLOSIȚI
SOFTWARE-UL ȘI CONTACTAȚI - NE PENTRU A AFLA CUM PUTEȚI PRIMI BANII ÎNAPOI, ACEST
LUCRU FIIND POSIBIL PE O PERIOADĂ DE MAXIM TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA
CUMPĂRĂRII.

Prezentul Contract de licență se referă la aplicația MATRISK pentru utilizatorii individuali pentru care ați
primit licență, inclusiv documentația aferentă, precum și la orice actualizare sau schimbare a aplicațiilor
ce v-au fost furnizate împreună cu licența achiziționată.
Prezentul Contract de licență reprezintă un acord de natură juridică încheiat între dumneavoastră, ca
persoană fizică/juridică și ONEST SOLUTIONS SRL pentru utilizarea aplicației MATRISK, identificat
mai sus, care include software-ul propriu-zis, materiale tipărite și documentație online și electronică
(denumite în continuare "MATRISK"). Toate acestea sunt protejate de legislația și tratatele internaționale
privind drepturile de autor. Prin instalarea sau utilizarea MATRISK, acceptați termenii acestui Contract.
ACORDAREA LICENȚEI. MATRISK este protejat de tratatele și legile internaționale privind drepturile
de autor, precum și de celelalte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. MATRISK este oferit sub
licență, nu vândut. ONEST SOLUTIONS SRL își rezervă toate drepturile. MATRISK poate fi folosit
strict în limita permisă de acest Contract.
Prin prezentul Contract, ONEST SOLUTIONS SRL vă oferă dumneavoastră și numai dumneavoastră
următoarea licență ne-exclusivă, nelimitată, necesibilă, netransferabilă, cu titlu oneros, ce nu poate fi
sublicențiată, pentru utilizarea produsului MATRISK.
DURATA LICENȚEI. Licența MATRISK este nelimitată, pentru un singur utilizator. Licența MATRISK
este însoțită de un serial unic de instalare pentru fiecare utilizator. Aplicația poate fi instalată pe mai multe
calculatoare aparținând societății licențiate, însă va putea fi utilizată doar pe calculatorul care are
introdusă cheia hardware.
UPDATE-URI si UPGRADE-uri. Dumneavoastră aveți posibilitatea de a întreține Software-ul prin
Actualizări(Updates) și Îmbunătățiri(Upgrade). Un Update este o versiune mai nou lansată a Softwareului existent (în principiu cu schimbări minore) și este dat gratis de ONEST SOLUTIONS pentru o
perioadă de 24 de luni de la achizitionarea licentei MATRISK sau a unei versiuni upgrade MATRISK.
Update-urile referitoare la actualizarea coeficientilor de criminalitate si a grilelor de evaluare, vor fi
oferite gratuit de ONEST SOLUTIONS pe durata de viata a produsului. Un Upgrade este o îmbunătățire
funcțională majoră a Software-ului care se poate cumpara. Daca Dumnevoastră decideți să instalați o
Actualizare, termenele se referă și la aceste Actualizări. Daca ați cumpărat o Îmbunătățire, dreptul
Dumneavoastră de a instala și a folosi acest Software va fi limitat ori la versiunea originală ori la
versiunea Îmbunătățită, dar nu la amândouă, în concordanță cu termenele acestui Acord. Pentru evitarea
îndoielilor, acest Acord permite să instalati numai și numai o singură versiune(ori versiunea originală ori
versiunea Upgrade-daca nu este specificata altfel) a Software-ului la un moment dat și sunteti de acord că
nu folosiți, transferați sau permiteți unei terțe părți folosirea versiunii pe care Dumneavoastră nu o
folosiți.

COPYRIGHT. Toate drepturile, titlurile și interesele în și asupra MATRISKși toate drepturile de autor în
și asupra MATRISK, materialele tipărite însoțitoare și orice copii ale MATRISK sunt proprietatea
ONEST SOLUTIONS SRL, fiind de la sine înțeles că drepturile, titlurile și interesele în și asupra
anumitor aplicații ale terțelor părți ce însoțesc Condițiile de licențiere ale terței părți sunt deținute de
proprietarii lor respectivi. MATRISK este protejat prin legea drepturilor de autor și prin prevederi ale
tratatelor internaționale. Prin urmare, trebuie să tratați ca și orice alt material protejat prin legea
drepturilor de autor. Nu aveți dreptul de a copia materialele tipărite ce însoțesc conținutul MATRISK.
Trebuie să produceți și să includeți toate notificările de drepturi de autor, în format original pentru toate
copiile create, indiferent de mediul sau forma în care există MATRISK. Nu aveți dreptul de a sublicenția,
închiria, vinde, oferi în sistem de leasing, partaja licența MATRISK. Nu aveți dreptul de a efectua
proceduri de inginerie inversă, recompila, dezasambla, crea lucrări derivate, modifica, traduce sau efectua
orice încercări de a descoperi codul sursă al MATRISK.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ. ONEST SOLUTIONS poate oferi servicii de asistență tehnică pe perioada
licenței pentru MATRISK, printre care e-mail și/sau asistență din partea unui consultant prin telefon. În
cazul în care vă sunt oferite aceste servicii, iar dumneavoastră decideți să accesați serviciul de Asistență
tehnică, acesta va fi guvernat de următoarele condiții: Orice serviciu de Asistență tehnică va fi oferit la
discreția ONEST SOLUTIONS fără nicio garanție de niciun fel. Este responsabilitatea dumneavoastră să
efectuați o copie de a datelor dumneavoastră, a programelor, soft-urilor înainte de a solicita Asistență
tehnică. În timpul furnizării asistenței tehnice solicitate, există posibilitatea ca ONEST SOLUTIONS să
decidă că problema tehnică nu intră în atribuțiile serviciului de Asistență tehnică.
GARANȚIE. ONEST SOLUTIONS garantează lipsa oricărui defect al suportului de distribuire al
MATRISK timp de 30 de zile de la data achiziționării acestuia. În cazul apariției unui defect al suportului
de distribuire, ca unică modalitate de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții, ONEST
SOLUTIONS poate înlocui, suportul defect returnat, cu un altul în schimbul chitanței sau vă poate returna
costul produsului MATRISK. ONEST SOLUTIONS nu garantează funcționarea neîntreruptă a
produsului, lipsa erorilor sau posibilitatea corectării acestora. În cazul apariției unor erori de funcționare
ale aplicației care conduc la imposibilitatea utilizării aplicației MATRISK la parametrii specificați în
momentul livrării aplicației, ONEST SOLUTIONS va lua toate măsurile necesare pentru remedierea
situației. Modificările aplicației MATRISK solicitate de client, exceptând erorile de funcționalitate, nu fac
obiectul acestui contract si se vor discuta separat. ONEST SOLUTIONS nu poate garanta că MATRISK
corespunde in totalitate cerințelor dumneavoastră.
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZ DE DAUNE. ONEST SOLUTIONS SRL nu va fi
responsabilă, în niciun caz, pentru daune de orice natură, incluzând, fără limitare, daune directe sau
indirecte, rezultate din utilizarea, performanța sau livrarea MATRISK, chiar dacă firma ONEST
SOLUTIONS a fost informată de existența sau posibilitatea apariției acestora. Vă recomandăm să vă
salvați frecvent datele. Puteți fi pus oricând în situația de a vă diminua pierderea.
ACCEPTUL PENTRU COMUNICAREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. Poate fi necesar
ca ONEST SOLUTIONS să vă trimită comunicări referitoare la serviciile de subscriere la soft și
întreținerea acestuia sau la utilizarea informațiilor pe care ni le puneți la dispoziție
("Comunicări"). ONEST SOLUTIONS va trimite Comunicări prin e-mail trimis la principala adresă de email înregistrată de către utilizator ori va posta Comunicări pe site-urile sale. Exprimându-vă acordul în
legătură cu conținutul acestui Contract acceptați să primiți Comunicări prin aceste mijloace electronice,
recunoașteți și dovediți capacitatea dumneavoastră de a accesa Comunicările de pe Site-uri.
GENERAL. Prezentul Contract este guvernat de legile din România și de regulamentele și tratatele
internaționale privind drepturile de autor. Jurisdicția exclusivă și locația judecării oricărei dispute ce ar
putea reieși din acești Termeni de licență va fi cea a tribunalelor din România. Nicio clauză a acestui
Contract nu poate diminua drepturile pe care le aveți conform legislației privind protecția consumatorului
sau conform altor legi aplicabile din jurisdicția dumneavoastră care nu pot fi anulate de acest contract.

În eventualitatea invalidității oricărei porțiuni a acestei Înțelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta
validitatea celorlalte porțiuni ale acestei Înțelegeri.
Prezentul Acord descrie anumite drepturi legale. Prezentul Acord nu modifică drepturile și obligațiile
dumneavoastră conferite prin legislația națională sau dacă legislația națională nu permite acest lucru.
MATRISK și simbolurile MATRISK sunt mărci înregistrate ale ONEST SOLUTIONS. Toate celelalte
mărci înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept.
Licența va fi anulată imediat, fără a fi anunțat, în cazul în care încălcați oricare dintre termenii sau
condițiile ei. În urma anulării licenței nu veți fi îndreptățit la returnarea banilor de către ONEST
SOLUTIONS. Termenii și condițiile privind confidențialitatea și restricțiile de utilizare vor rămâne în
vigoare și după orice anulare a licenței.
ONEST SOLUTIONS poate revizui acești termeni în orice moment, iar termenii revizuiți se vor aplica în
mod automat versiunilor software corespunzătoare ale MATRISK, distribuite cu termenii revizuiți. Dacă
oricare parte a acestor Termeni este găsită nulă și neavenită, acest lucru nu va afecta validitatea restului
termenilor, ce vor rămâne în vigoare.
Adresa de contact a ONEST SOLUTIONS: Strada Gheorghe Țițeica, nr. 121D, et.2, sector 2, București,
România; telefon: +4021.252.76.65; adresă de e-mail: matrisk@onestsolutions.ro

