
   

                          

REGULAMIN	LICENCJI		
	

§	1.	Postanowienia	ogólne	dotyczące	udzielonej	licencji	
	
1. Niniejszy	regulamin	określa	zasady	odpłatnego	korzystania	z	Licencji	na	Program	iAML,	którego	właścicielem	jest	Incaso	Group	Sp.	z	o.o.,	z	

siedzibą	w	Koszalinie	(75-452)	przy	ulicy	Jana	Pawła	II	20/70,	zwanym	dalej	Licencjodawcą.	
2. Incaso	 Group	 Sp.	 z	 o.o.	 posiada	 wyłączne	 autorskie	 prawa	 majątkowe	 do	 przedmiotu	 Regulaminu,	 zwanego	 dalej	 Programem	 iAML.	

Licencjodawca	posiada	również	prawo	własności	do	wszelkich	informacji	przesłanych	i	udostępnionych	Licencjobiorcy	podczas	korzystania	z	
Licencji.	

3. Ochrona	 przedmiotu	 licencji	 obejmuje	 w	 szczególności:	 kod	 programu,	 dokumentację,	 strukturę	 i	 organizację	 plików	 programu,	 nazwę	
programu,	 logo	 oraz	 inne	 formy	 wizualne	 związane	 z	 programem.	 Wszystkie	 prawa	 autorskie	 przysługują	 Licencjodawcy,	 który	 jest	
producentem	oprogramowania.	

4. Na	mocy	niniejszego	regulaminu	Licencjodawca	udziela	Licencjobiorcy	 licencji	obejmującej	prawo	do	korzystania	z	Programu	 iAML,	który	
służy	do	wspomagania	wypełniania	ustawowych	obowiązków	przeciwdziałania	praniu	pieniędzy	oraz	finansowania	terroryzmu,	stosowania	
szczególnych	 środków	 ograniczających	 przeciwko	 osobom,	 grupom	 i	 podmiotom,	 a	 także	 wykonywania	 obowiązków	 podmiotów	
uczestniczących	 w	 obrocie	 finansowym,	 w	 zakresie	 gromadzenia	 i	 przekazywania	 informacji,	 zgodnie	 z	 przepisami	 Ustawy	 z	 dnia	 16	
listopada	2000	r.	o	przeciwdziałaniu	praniu	pieniędzy	i	finansowaniu	terroryzmu	(Dz.U.	2014	poz.	455).	

5. Licencja	zostaje	udzielona	Licencjobiorcy,	przez	okres	trwania	licencji,	w	zakresie	Zestawu	narzędzi	iAML	BIZNES,	na	następujących	polach	
eksploatacji:		

a) zainstalowania	i	korzystania	z	Programu	w	ilości	stanowisk	określonej	z	Licencjodawcą,		
b) używania	 programu	 do	 własnych	 celów,	 przez	 co	 rozumie	 się	 uruchamianie,	 wyświetlanie,	 uzyskiwanie	 dostępu,	 drukowanie,	

wprowadzanie	własnych	danych,	dokonywanie	eksportu	danych	z	programu,	
6. Czas	 trwania	 licencji	 określony	 został	 między	 Licencjobiorcą,	 a	 Licencjodawcą	 w	 dniu	 złożenia	 zamówienia,	 a	 fakt	 ten	 zapisany	 jest	 w	

formularzu	zamówienia	oraz	fakturze	vat.	Po	upływie	tego	okresu,	licencja	może	zostać	przedłużona	na	kolejne	lata.	
	
§	2.	Definicje	
	
1. Program	iAML	–	przedmiot	Regulaminu,	program	komputerowy	oznaczony	nazwą	iAML,	zwany	dalej	Programem.	
2. Program	 -	 aplikacja	 desktop	 służąca	 do	wspomagania	 analizy	 transakcji	 pod	 kątem	 przeciwdziałania	 praniu	 pieniędzy	 oraz	 finansowania	

terroryzmu	w	firmie	Licencjobiorcy	oraz	rejestrowania	transakcji	ponadprogowych	i	podejrzanych.	
3. Licencja	–	licencja	na	korzystanie	przez	Użytkowników	z	Programu	iAML	na	zasadach	określonych	w	Regulaminie.	
4. Numer	licencji	–	unikalny	ciąg	znaków	umożliwiający	Użytkownikowi	korzystanie	z	Programu	iAML	przekazany	w	wiadomości	mailowej	oraz	

na	karcie	aktywacyjnej.		
5. Licencjobiorca	–	podmiot	lub	osoba	fizyczna,	która	nabyła	prawa	do	korzystania	z	Programu	iAML.	
6. Licencjodawca	-	Incaso	Group	Sp.	z	o.o.,	z	siedzibą	w	Koszalinie	(75-452)	przy	ulicy	Jana	Pawła	II	20/70,	wpisaną	do	KRS	przez	Sąd	Rejonowy	

w	Koszalinie,	IX	Wydział	pod	numerem	0000503873,	NIP:	669-252-11-60	,	REGON:	321497710.	
7. Użytkownik	–	Licencjobiorca	oraz	jego	pracownicy	korzystający	z	Programu	iAML.		
8. Faktura	–	dokument	 zakupu	wystawiony	na	podstawie	opłaconej	 faktury	proforma,	określający	 czas	 trwania	 licencji,	 ilość	Użytkowników	

oraz	koszt	całkowity.		
9. Treści	-	materiały	merytoryczne	przekazane	w	Programie	iAML,	na	zasadach	określonych	w	Regulaminie.	
10. Regulamin	-	niniejszy	Regulamin,	określający	warunki	korzystania	z	Licencji	na	Program	iAML.	
11. Umowa	–	porozumienie	ustalające	całokształt	wzajemnych	praw	i	obowiązków	Licencjobiorcy	 i	Licencjodawcy	dotyczące	Programu	iAML,	

którego	 warunki	 zostały	 szczegółowo	 określone	 w	 Formularzu	 Zamówienia	 Zestawu	 Narzędzi	 iAML	 BIZNES,	 Ogólnych	 Warunkach	
Zamówienia	i	Zakupu	oraz	niniejszym	Regulaminie.		

	
§	3.	Przedmiot	regulaminu	
	
Przedmiotem	regulaminu	jest	Program	iAML.	
a) Aplikacja,	 która	 służy	do	wprodzadzania	danych	o	 transakcjach,	posiadająca	 funkcje	 analityczne	określone	poprzez	 konkretne	algorytmy,	

funkcje	 rejestrowe	 oraz	 raportujące.	 Szczegółowy	 opis	 narzędzi	 z	 jakich	 zbudowany	 jest	 Program,	 został	 określony	 w	 załączniku	
umieszczonym	na	stronie	internetowej:	https://www.iaml.com.pl/iAML_specyfikacja_systemu.pdf		

b) Aby	uzyskać	dostęp	do	Programu,	Licencjobiorca	lub	Użytkownik	wprowadza	indywidualny	numeru	licencji	podczas	instalacji.	Numer	licencji	
znajduje	się	w	mailu	aktywacyjnym	oraz	na	karcie	aktywacyjnej.	Dostęp	do	szkolenia	Licencjobiorca	ma	przez	cały	okres	trwania	licencji.		

c) Wyniki	 wszystkich	 funkcji	 analitycznych	 zasotosowanych	 w	 programie	 powstają	 po	 wprowadzeniu	 komletnych	 danych.	 Wprowadzenie	
niepełnych	danych	uruchomi	tylko	niektóre	funkcje	analityczne.	Poniżej	specyfikacja	i	nazewnictwo	funkcji	użytych	w	Programie.		

-	podmiot	jest	na	listach	sankcyjnych,	



   

                          

-	kwota	transakcji	przekracza	wartość	progową,	
-	podejrzane	zachowanie	klienta,	
-	transakcja	odbiega	od	dotychczasowej	średniej,	
-	podmiot	znajduje	się	na	listach	PEP,	
-	transakcja	niezgodna	z	charakterem	działalności	podmiotu,	
-	podmiot	prowadzi	działalność	podwyższonego	ryzyka,	
-	podmiot	pochodzi	z	kraju	podwyższonego	ryzyka,	
-	kryterium	listy	wewnętrznej,	
-	podmioty	są	powiązane	kapitałowo,	
-	beneficjent	otrzymuje	kwoty	od	różnych	nadawców,	
-	podmiot	wysyła	kwoty	do	różnych	beneficjentów,	
-	dokumentem	posługują	się	różne	podmioty,	
-	podmiot	posługuje	się	różnymi	dokumentami,	
-	podmiot	wykonał	wiele	transakcji	podczas	dnia,	
-	podmiot	jest	niepełnoletni,	
-	wykorzystywane	jest	konto	zagraniczne,	
-	suma	kwot	wysłana	przez	podmiot	w	ciągu	xx	miesięcy	przekracza	wartość	progową,	
-	suma	kwot	otrzymana	przez	podmiot		w	ciągu	xx	miesięcy	przekracza	wartość	progową,	
-	ilość	kwot	otrzymana	przez	podmiot	w	ciągu	xx	miesięcy	przekracza	ilość	progową,	
-	ilość	kwot	wysłana	przez	podmiot	w	ciągu	xx	miesięcy	przekracza	ilość	progową.	
d) Licencjobiorca	powinien	chronić	poufność	swojego	numeru	licencji	do	Programu	i	przyjmuje	na	siebie	pełną	odpowiedzialność	z	tytułu	

ewentualnego	naruszenia	cudzych	praw	oraz	wyrządzenia	komukolwiek	szkody	w	związku	z	własnym	bezprawnym	działaniem	lub	
działaniem	osób	trzecich,	którym	wbrew	postanowieniom	Regulaminu	udostępnił	swój	numer	licencji.	

	
§	4.	Warunki	korzystania	z	licencji		
	
1. Licencjobiorca	 nie	 jest	 uprawniony	 do	 udzielania	 sublicencji	 osobom	 trzecim	 oraz	 do	 wykorzystywania	 Programu	 iAML	 do	 odpłatnej	 i	

nieodpłatnej	obsługi	firm	i	osób	trzecich.	
2. Licencjobiorcy	nie	wolno:	
a) trwale	lub	czasowo	zwiększać	ilości	zainstalowanych	aplikacji	Programu	wykraczających	poza	umowę,	
b) tłumaczyć,	przystosowywać,	zmieniać	układu	lub	dokonywać	w	Programie	jakichkolwiek	innych	zmian,		
c) używać	Programu	jako	podstawy	do	stworzenia	innych	o	podobnych	funkcjach,	
d) używać	programu	po	zakończeniu	okresu	na	jaki	została	udzielona	licencja.	

3. W	razie	stwierdzenia,	że	Licencjobiorca	korzysta	z	Programu	iAML	w	sposób	niezgodny	z	Regulaminem,	Licencjodawca	może	domagać	się	w	
szczególności:	

a) zniszczenia	 posiadanych	przez	 Licencjobiorcę	 środków	 technicznych,	 których	 jedynym	przeznaczeniem	 jest	 ułatwianie	 niedozwolonego	
usuwania	lub	obchodzenia	technicznych	zabezpieczeń	programu,	

b) skasowania	egzemplarzy	lub	kopii	Programu	iAML	powielonego	w	sposób	niedozwolony,	
c) ograniczenia	lub	uniemożliwienia	dostępu	do	Programu	iAML	nieuprawnionym	pracownikom	Licencjobiorcy	lub	osobom	trzecim.	

4. Licencjobiorca	 zobowiązany	 jest	 współdziałać	 z	 Licencjodawcą	 w	 zakresie	 potrzebnym	 dla	 ochrony	 autorskich	 praw	 majątkowych	 do	
Programu	iAML.	

5. Licencja	udzielona	zostaje	na	terytorium	Polski	w	zakresie	ustalonym	niniejszym	regulaminem	i	za	wynagrodzeniem	ustalonym	przez	Strony	
w	Formularzu	Zamówienia	Zestawu	Narzędzi	iAML	BIZNES.	

6. Udzielenie	 licencji	 Licencjobiorcy	nie	ogranicza	udzielenia	przez	 Licencjodawcę	upoważnienia	 innym	osobom	do	korzystania	 z	utworu	na	
tym	samym	polu	eksploatacji	(licencja	niewyłączna).		

7. Niezależnie	od	postanowień	pkt.	1,	w	przypadku	zawinionego	przez	Licencjobiorcę	naruszenia	postanowień		§4.	pkt.	2	lit.	a),	b),	c)	d)	oraz	f)	
Regulaminu,	 Licencjobiorca	 jest	 zobowiązany	do	 zapłaty	 Licencjodawcy	 kary	 umownej	w	wysokości	 10.000	pln	 (słownie:	 dziesięć	 tysięcy	
złotych)	za	każde	naruszenie.	Ponadto,	w	takim	przypadku	Licencjodawca	ma	prawo	żądać	od	Licencjobiorcy	odszkodowania	w	wysokości	
przekraczającej	zastrzeżoną	karę	umowną	.	

8. Niezależnie	od	postanowień	pkt.	1,	w	przypadku	zawinionego	przez	Licencjobiorcę	naruszenia	postanowień	 	§4.	Pkt.	2	 lit.	e)	niniejszego	
Regulaminu,	 	 Licencjobiorca	 jest	 zobowiązany	 do	 zapłaty	 Licencjodawcy	 kary	 umownej	 w	 wysokości	 100.000	 pln	 (słownie:	 sto	 tysięcy	
złotych)	za	każde	naruszenie.	Ponadto,	w	takim	przypadku	Licencjodawca	ma	prawo	żądać	od	Licencjobiorcy	odszkodowania	w	wysokości	
przekraczającej	zastrzeżoną	karę	umowną.	

	
§	5.	Wymagania	techniczne	
	
1. Niezbędnym	do	uruchomienia	nośnika,	na	którym	zapisany	został	Program	iAML	jest	posiadanie	w	komputerze	napędu	CD-ROM.	



   

                          

2. Wymagania	techniczne	niezbędne	do	uruchominia	Programu	iAML:		
-	zainstalowane	środowisko	Windows,	
-	zainstalowane	bazy	danych	MSSQL,	
-	zainstalowany	program	do	oczytywania	plików	w	formacier	PDF,	
-	dostep	do	internetu,	
-	drukarka.	
3. Licencjodawca	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 zarówno	 za	 sposób	niewłaściwego	użytkowania	nośnika	 CD	 i	 Programu	 jak	 i	 za	 następstwa	

nieprawidłowego	 użytkowania	 nośnika	 CD,	 Programu	 przez	 Licencjobiorcę,	 a	 także	 za	 błędy	 w	 funkcjonowaniu	 nośnika	 CD	 i	 Programu,	
wynikające	z	konfliktów	z	innymi	systemami	zainstalowanymi	w	komputerze	lub	na	serwerach	Licencjobiorcy.	

4. Program	 posiada	 funkcję	 archiwizacji	 danych	 niezbędną	 dla	 prawidłowego	 korzystania	 z	 Programu.	 Licencjobiorca	 wyraża	 zgodę	 na	
archiwazcję	danych	w	zakresie	umożliwającym	prawidłowe	korzystanie	z	Programu.			

5. Program	wymaga	 systematycznych	 aktualizacji,	 informacja	 o	 tym	 fakcie	 będzie	wyświetlana	 na	 pulpicie	 podczas	 korzystnia	 z	 Programu.	
Licencjobiorca	zobowiązany	jest	do	systematycznych	aktualizacji	w	sposób	przewidziany	w	niniejszym	Regulaminie.	

	
§	6.	Zobowiązania	Licencjodawcy	
	
1. Licencjodawca	zapewnia,	że	przekazany	Program	iAML	będzie	wykazywał	wszystkie	wymagane	cechy	użytkowe	zgodnie	z	aktualną	ofertą	w	

chwili	zakupu	Licencji.	
2. Wykonanie	przez	Licencjodawcę	obowiązków	wynikających	z	niniejszego	regulaminu	nastąpi	ze	starannością	określoną	przy	uwzględnieniu	

zawodowego	charakteru	działalności	prowadzonej	przez	Licencjodawcę.	
3. W	 przypadku	 zmiany	 dotyczącej	 Ustawy,	 w	 trakcie	 obowiązywania	 licencji,	 Licencjodawca	 zobowiązany	 jest	 dokonywać	 nieodpłatnej	

aktualizacji	 Programu	o	 nowe	wersje	 lub	 uzupełnienia.	 Licencjodawca	 udostępni	 uaktualnione	wersje	 Programu	będącego	 przedmiotem	
niniejszego	Regulaminu,	poprzez	własną	stronę	internetową,	wiadomość	mailową	lub	funkcję	aktualizacji	w	Programie.		

4. W	celu	spełnienia	obowiązku,	o	którym	mowa	w	ust.	3	powyżej,	w	przypadku	konieczności	przetwarzania	danych	osobowych	w	rozumieniu	
ustawy	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych,	zastosowanie	mają	przepisy	ustawy	z	dnia	18	lipca	2002	r.	o	świadczenie	
usług	drogą	elektroniczną	w	zakresie	zasady	ochrony	danych	osobowych.		

5. Po	zakończeniu	okresu	na	jaki	została	udzielona	licencja,	Licencjodawcę	nie	obciążają	obowiązki	o	którym	mowa	w	ust.	3	powyżej.	
6. W	czasie	trwania	licencji	Licencjodawca	zobowiązany	jest:	
a) przeprowadzić	w	terminie	ustalonym	przez	strony	instruktaż,	w	związku	z	wdrożeniem	Programu,	
b) aktualizować	bazy	list	sankcyjnych	„FATF:	High-risk	and	non-cooperative	jurisdictions	countries”,EEAS:	“Consolidated	list	of	persons,	groups	

and	entities	subject	to	EU	financial	sanctions”,	U.S.	Department	Od	The	Treasury:	“Specially	Designated	Nationals	List	(SDN),	United	Nations:	
“Consolidated	United	Nations	Security	Council	Sanctions	List”,	GOV.	UK:	“Financial	sanctions:	consolidated	 list	of	 targets”,	oraz	bazy	 listy	
PEP:	CIA	„Chiefs	of	State	and	Cabinet	Members	of	Foreign	Governments“	najpóźniej	48	godzin	od	momentu	ich	udostępnienia	licząc	czas	
od	następnego	dnia	roboczego,	

c) aktualizować	raz	dziennie	tabelę	kursów	walut	NBP	niezbędną	do	wyliczania	kwoty	ponadprogowej	(serwer	automatycznie	pobiera	dane	o	
godzinie	2:00	rano),	

d) udzielać	upoważnionym	Użytkownikom	porad	i	wyjaśnień	dotyczących	użytkowania	Programu	w	godzinach	od	9:00	do	14:00	pod	numerem	
telefonu:	22	100	36	93.	

7. Licencjodawca	nie	bierze	odpowiedzialności	za	przerwy	w	działaniu	Programu	nie	będące	wynikiem	jego	winy.	
8. Strony	Umowy	nie	ponoszą	wobec	siebie	odpowiedzialności	za	jakiekolwiek	niewykonanie	lub	nienależyte	wykonanie	zobowiązań	

wynikających	z	Umowy,	jeśli	jest	ono	następstwem	zdarzeń	pozostających	poza	ich	kontrolą,	w	tym	w	szczególności,	choć	nie	wyłącznie:	
awarii	sieci	Internet	lub	jej	części,	sieci	energetycznej,	działań	osób	trzecich,	którym,	pomimo	dołożenia	należytej	staranności	przez	Stronę,	
nie	można	było	zapobiec	lub	innych	przejawów	siły	wyższej.	

9. Licencjodawca	zastrzega	prawo	do	zapowiedzianych	przerw	technicznych	prowadzonych	w	godzinach	nocnych	w	celu	konserwacji	systemu	
i	innych	tego	typu	działań	mających	służyć	usprawnieniu	pracy	Programu	iAML.	

	
§	7.	Dane	osobowe	
	
1. Licencjodawca	oświadcza,	że	używane	i	dostarczane	porzez	Program	bazy	danych	osobowych	są	w	pełni	legalne	i	nie	wymagają	zgłoszenia	

do	GIODO.		
2. Licencjobiorca	przyjmuje	do	wiadomości,	że	w	przypadku	gdy	zajdzie	konieczność	przetwarzania	danych	osobowych	w	Programie,	dane	te	

będą	przetwarzane	jedynie	w	celu	świadczenia	usług	związanych	z	Programem,	a	Licencjodawca	nie	ma	do	tych	danych	dostepu.	
3. Administratorem	danych	osobowych	przetwarzanych	w	zbiorze	Programu	jest	Licencjobiorca	i	on	ponosi	odpowiedzialność	za	ich	zgodne	z	

prawem	przetwarzanie.		
	
	
	



   

                          

§	8.	Poufność	
	
1. Licencjobiorca	zobowiązuje	się	do	zachowania	w	tajemnicy	wszelkich	informacji	i	danych	otrzymanych,	uzyskanych	od	Licencjobiorcy	w	

związku	z	wykonaniem	Umowy.	
2. Strony	zobowiązują	się	do	przestrzegania	przy	wykonywaniu	Umowy	wszystkich	postanowień	zawartych	w	obowiązujących	przepisach	

prawnych	związanych	z	ochroną	danych	osobowych,	a	także	z	ochroną	informacji	niejawnych,		ochroną	tajemnicy	służbowej,	skarbowej	
oraz	tajemnicy	przedsiębiorstwa.	

3. Obowiązek	określony	w	pkt.	1	niniejszego	paragrafu	nie	dotyczy	informacji	powszechnie	znanych	oraz	udostępnianych	na	podstawie	
bezwzględnie	obowiązujących	przepisów	prawa,	a	w	szczególności	na	żądanie	sądu,	prokuratury,	organów	podatkowych	lub	organów	
kontrolnych.	Nie	będą	uważane	za	chronione	informacje,	które:	

a) wcześniej	stały	się	informacją	publiczną	w	okolicznościach	nie	będących	wynikiem	czynu	bezprawnego	lub	naruszającego	Regulamin	i	
Warunki	Zmówienia	przez	którąkolwiek	ze	Stron,	

b) były	zatwierdzone	do	rozpowszechniania	na	podstawie	uprzedniej	pisemnej	zgody	drugiej	Strony.	
4. Licencjodawca	zobowiązuje	się	do	wymagania	od	osób,	którymi	posługuje	się	przy	realizacji	Zamówienia	zachowania	poufności	określonej	w	

pkt.	1	na	zasadach	obowiązujących	jego	samego	i	wyraźnie	je	do	tego	zobowiązać.	
5. Strony	odpowiadają	wobec	siebie	za	szkodę	wyrządzoną	drugiej	Stronie	przez	ujawnienie,	przekazanie,	wykorzystanie,	zbycie	lub	

oferowanie	do	zbycia	informacji	otrzymanych	od	drugiej	Strony,	wbrew	postanowieniom	Regulaminu.	Zobowiązanie	to	wiąże	obie	Strony	
również	po	wygaśnięciu	Licencji.	Obowiązek	zachowania	poufności	nie	jest	ograniczony	w	czasie	i	przestrzeni.	

	
§	9.	Postanowienia	Końcowe	
	
1. Licencjodawca	 zapewnia,	 że	 Program	 iAML	 nie	 jest	 obciążony	 żadnymi	 prawami	 ani	 roszczeniami	 osób	 trzecich,	 a	 w	 szczególności,	 że	

udzielenie	 Licencji	 nie	 wymaga	 żadnych	 zezwoleń	 osób	 trzecich	 oraz	 że	 korzystanie	 z	 Przedmiotu	 Umowy	 przez	 Licencjobiorcę	 na	
warunkach	określonych	w	niniejszym	Regulaminie	nie	naruszy	praw	osób	trzecich.	

2. Spory	powstałe	na	tle	korzystania	z	Licencji	będą	rozstrzygane	przez	sąd	właściwy	dla	siedziby	Licencjodawcy.		
3. W	sprawach	nieuregulowanych	w	niniejszym	Regulaminie	zastosowanie	mają	przepisy	Ustawy	o	prawie	autorskim	i	prawach	pokrewnych,	

oraz	Kodeksu	cywilnego.	


