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WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU SaldeoSMART 

Niniejszy dokument, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania Systemu SaldeoSMART 
wiążące BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Conrada 51, 31-357 Kraków, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 150 000 zł, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952 (dalej 
BrainSHARE) i Użytkownika. Instalacja Systemu SaldeoSMART oznacza akceptację niniejszych 
warunków korzystania.  

§1 DEFINICJE TERMINÓW 

1. System SaldeoSMART – oprogramowanie w postaci wybranego Pakietu stanowiące utwór 
w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
którego producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych jest BrainSHARE. 

2. Klient – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą. 

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Systemu SaldeoSMART w imieniu i na rzecz 
Klienta.  

4. Biuro Rachunkowe – podmiot gospodarczy, którego głównym przedmiotem działalności jest 
świadczenie usług księgowych. 

5. Konto SaldeoSMART (Konto) – wydzielona przestrzeń Systemu SaldeoSMART określona 
unikalnym Loginem Klienta i zabezpieczona Hasłem Klienta. 

6. Hasło Klienta – ciąg znaków składający się z cyfr, liczb lub znaków specjalnych nadany przez 
BrainSHARE w procesie tworzenia Konta SaldeoSMART, a służący autoryzacji Klienta w 
procesie logowania na Konto SaldeoSMART. 

7. Login Klienta – unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem Klienta do autoryzacji 
dostępu do Konta SaldeoSMART. 

8. Konto Użytkownika - konto utworzone dla danego Użytkownika przez Klienta, dostępne za 
pomocą indywidualnego loginu i hasła, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z Systemu 
SaldeoSMART. 

9. Konto Klienckie - konto utworzone przez Klienta będącego Biurem Rachunkowym dla 
swoich klientów wobec których świadczy usługi księgowe lub konto utworzone przez Klienta 
dla podmiotów z nim powiązanych, przez które należy rozumieć podmiot kontrolujący Klienta, 
kontrolowany przez Klienta lub objęty wspólną kontrolą z Klientem. Kontrola oznaczała 
posiadanie ponad 51% ważnych udziałów z prawem głosu stosownej jednostki.  

10. Pakiet - zestaw oferowanych Klientowi funkcjonalności Systemu, który w zależności od 
rodzaju zakupionego Pakietu charakteryzuje się określonymi parametrami w zakresie: ilości 
możliwych do przetworzenia dokumentów, ilości wewnętrznych Kont Użytkowników, ilości 
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Kont Klienckich i innymi parametrami. Szczegółowy zakres usług poszczególnych Pakietów 
znajduje się na stronie www.saldeosmart.pl. 

11. Aktualizacja Systemu SaldeoSMART (Aktualizacja) – weryfikacja działania 
funkcjonalności, dodanie nowych lub zmiana dotychczasowych funkcjonalności Systemu 
SaldeoSMART. 

12. Partner SaldeoSMART (Partner) – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z 
BrainSHARE lub innym podmiotem posiadającym pisemną zgodę BrainSHARE ma prawo do 
sprzedaży Systemu SaldeoSMART.  

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU SaldeoSMART 

1. BrainSHARE udziela Klientowi prawa do korzystania z Systemu SaldeoSMART na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od dnia utworzenia Konta SaldeoSMART. 
Lokalizacja instalacji Systemu SaldeoSMART musi się znajdować na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. W ramach udzielonego prawa do korzystania z Systemu SaldeoSMART BrainSHARE 
zobowiązuje się do udostępniania Klientowi do 4 Aktualizacji Systemu SaldeoSMART.  

3. Po upływie 12 miesięcy od dnia utworzenia Konta System SaldeoSMART zostanie 
automatycznie dezaktywowany, bez możliwości logowania się.  

4. Prawo do korzystania z Systemu SaldeoSMART udzielane jest jednorazowo, co oznacza, że 
dokupienie dodatkowych Pakietów lub elementów składowych Pakietów nie powoduje 
przedłużenia prawa do korzystania, które wygasa dla całości posiadanego Systemu 
SaldeoSMART w tym samym momencie, tj. po upływie okresu o którym mowa w ust.1 
powyżej. 

5. Prawo do korzystania z Systemu SaldeoSMART obejmuje następujące pola eksploatacji: 
 używanie, utrwalanie i wprowadzanie do pamięci serwera lub stacji roboczej, dla 

której zostało nabyte; 
 powielanie wyłącznie w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa. 

6. Klient zobowiązuje się do: 
 zainstalowania i korzystania z Systemu SaldeoSMART zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi przez BrainSHARE zawartymi w dokumencie „Procedura instalacji i 
utrzymania systemu SaldeoSMART w wersji lokalnej”; 

 wykonywania kopii bezpieczeństwa Systemu SaldeoSMART; 
 dostarczenia dostępu do dedykowanej skrzynki mailowej w celu poprawnej wysyłki 

wiadomości email z Systemu SaldeoSMART; 
 umożliwienia nawiązania połączenia VPN w celu dostępu do Systemu SaldeoSMART 

dla celów technicznych 
7. Klient jest uprawniony do korzystania z Systemu SaldeoSMART wyłącznie zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

http://www.saldeosmart.pl/
http://www.saldeosmart.pl/procedura-instalacji-i-utrzymania-systemu-saldeosmart-w-wersji-lokalnej
http://www.saldeosmart.pl/procedura-instalacji-i-utrzymania-systemu-saldeosmart-w-wersji-lokalnej
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8. Klient nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić bądź udostępniać w jakiejkolwiek 
formie (łącznie z najmem, dzierżawą) Systemu SaldeoSMART ani żadnej jego części osobom 
trzecim bez pisemnej zgody BrainSHARE z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9 poniżej. 

9. Klient będący Biurem Rachunkowym może udostępniać System SaldeoSMART swoim 
klientom wobec których świadczy usługi księgowe.  

10. Klient posiadający prawo do korzystania z Systemu SaldeoSMART w Pakiecie Korporacyjnym 
może udostępniać System SaldeoSMART podmiotom powiązanym, przez które należy 
rozumieć podmiot kontrolujący Klienta, kontrolowany przez Klienta lub objęty wspólną 
kontrolą z Klientem. Kontrola oznaczała posiadanie ponad 51% ważnych udziałów z prawem 
głosu stosownej jednostki. 

11. Klient nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury Systemu SaldeoSMART, nie może także 
podejmować ani nie może zezwalać osobom trzecim na podjęcie czynności dążących do 
odtworzenia kodu źródłowego Systemu SaldeoSMART (reverse engineering), disasemblacji, 
dekompilacji lub innych. 

12. Klient korzystając z Systemu SaldeoSMART wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie 
danych technicznych i ich wykorzystywanie przez BrainSHARE, w tym m.in. danych 
technicznych urządzenia Użytkownika, Oprogramowania, urządzeń peryferyjnych (w 
szczególności IP, numer klucza), które to dane są przechowywane i przetwarzane w celu 
ułatwienia wprowadzania Aktualizacji Systemu SaldeoSMART, doskonalenia Systemu 
SaldeoSMART, świadczenia wsparcia i usług dla Klienta w związku z Systemem SaldeoSMART. 

§ 3 ZASADY PRZEDŁUŻENIA PRAWA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU SaldeoSMART 

1. Przedłużenie prawa do korzystania z Systemu SaldeoSMART na kolejne 12 miesięczne okresy 
użytkowania Systemu SaldeoSMART jest opcjonalne. Akceptując niniejsze warunki 
korzystania Klient deklaruje zakup Systemu SaldeoSMART w kolejnych okresach. 

2. BrainSHARE na 30 dni przed upływem okresu korzystania z Systemu SaldeoSMART wystawi 
na Klienta lub Partnera fakturę proformę na kolejny 12 miesięczny okres korzystania z 
Systemu SaldeoSMART z 21 dniowym terminem płatności. Brak zapłaty przez Klienta lub 
Partnera wyżej wskazanej faktury proforma w terminie jest równoznaczny z nie 
przedłużaniem prawa do korzystania z Systemu SaldeoSMART. 

3. Wynagrodzenie za kolejny 12 miesięczny okres prawa do korzystania z Systemu SaldeoSMART 
jest określona w cenniku. 

§4 INNE POSTANOWIENIA 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach obowiązują postanowienia Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Całkowita odpowiedzialność BrainSHARE z tytułu korzystania przez Klienta z Systemu 
SaldeoSMART jest ograniczona do 50% wartości wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta w 
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ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystania. Odpowiedzialność BrainSHARE z tytułu rękojmi oraz 
utraconych korzyści jest wyłączona. 

3. BrainSHARE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody stanowiące następstwo 
używania lub braku możliwości używania Systemu SaldeoSMART. 

4. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszych Warunków, będą 
rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby BrainSHARE. 

 


