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Przykładowa dokumentacja prawna

Informacje ogólne
• Forscope dostarcza tę dokumentację dla oprogramowania wieczystego firmy Microsoft. Licencje od pozostałych 

producentów oprogramowania dostarczane są z innymi rodzajami dokumentów.

• Nie ma oficjalnego szablonu dla wyglądu dokumentacji, dlatego może się ona różnić pod względem graficznym. 
Treść merytoryczna pozostaje jednak zawsze taka sama i potwierdza spełnienie prawnie wymaganych warunków 
dla przeniesienia własności danego oprogramowania.

Objaśnienia dot. przykładowej dokumentacji
Numery w kolorowych kółkach w całym dokumencie odpowiadają poszczególnym wymogom prawa UE, które znajdują 
się poniżej:

Teksty w fioletowych ramkach zawierają dodatkowe informacje związane z konkretną częścią dokumentu i jej 
powiązaniem z 4 wymienionymi wyżej uwarunkowaniami prawnymi.

Punkty te potwierdzają spełnienie 4 wymogów prawnych...

Pierwszym krajem użytkowania był kraj należący do UE/EOG lub Szwajcaria.1

Produkt został w całości opłacony na rzecz właściciela praw autorskich.2

Produkt jest wieczysty, bez ograniczeń czasowych w użytkowaniu.3

Produkt nie jest już użytkowany przez pierwszego właściciela.4
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Address
Forscope a.s., 
Lidická 960/81, 602 00 Brno 
Czech Republic

Certifications
ISO 90012015 
BSA SAM Professional
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Legal documentation
Forscope declaration
Dear Sir or Madam,

the company Forscope a.s. with its registered office at Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic, 
Company ID: 048 85 414, entered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno, Section B, Insert 
8720 (hereinafter referred to as the “Seller”) declares that pursuant to the Directive 2009/24/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs, as amended, every 
copy of a computer program (hereinafter referred to as the “Products”) provided by the Seller to any natural or legal 
person (hereinafter referred to as the “Buyer”) meets the below criteria for the exhaustion of distribution rights within 
the territory of the European Union.

1. The offered Products have been put into circulation with the copyright holder’s consent within the territory 
of the European Union, the European Economic Area, or Switzerland.

2. The seller has not concluded any ancillary agreements with software manufacturers that would affect the 
intended use of the Products.

3. The copyright holder has received full remuneration for the Products during the first sale.

4. The Seller is the sole legal owner of all offered Products.

5. All Products are perpetual, with no time limit for use.

6. All Products can be used by companies and organizations from both the private and public sectors.

7. Products are no longer in use by any user; previous owner(s) have uninstalled or made the Products 
unusable for themselves. 

Software manufacturer Microsoft Corporation

Product Office 2016 Professional Plus

Compatible Part Number (if available) 79P-05552

Jakub Sulak
Chairman of the Board
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Punkty te potwierdzają spełnienie 4 wymogów prawnych 
dotyczących przeniesienia własności oprogramowania. Sprzedający 
(Forscope) gwarantuje pełną zgodność z prawem UE.
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