LICENSVILLKOR FÖR DATORPROGRAMMET RUTER
Datorprogrammet Ruter är skyddat av Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära eller
konstnärliga verk och motsvarande lagstiftning i andra länder. Äganderätten till
programvaran tillkommer Förbundet Svensk Bridge.
Licensen enligt dessa villkor innebär inte att licenstagaren förvärvar någon äganderätt eller
mer vidsträckt licensrätt till programvaran än den som uttryckligen framgår av dessa villkor.
Förbundet Svensk Bridge förbehåller sig rätten till skadestånd vid överträdelse av
licensvillkoren.
Licenstagaren får använda programvaran som beskrivs i användarmanualen. Licenstagaren
får inte disassemblera eller dekompilera programmet eller göra ändringar i programkoden, ej
heller skapa program, baserade på programvaran eller dess delar.
Licenstagaren får endast installera och använda programvaran på datorer som är avsedda
att användas i föreningens verksamhet och som innehas och disponeras av föreningen eller
av i föreningen aktiva funktionärer.
Licenstagaren får inte kopiera programvaran eller del därav utöver vad som erfordras för
installation och användning enligt ovanstående stycke. Licenstagaren får inte överföra eller
använda programmet på annat sätt än som nu sagts. Licenstagaren får inte överlåta
licensen.
Licenstagaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än
licenstagaren disponera eller i övrigt förfoga över programvaran.
Licensen gäller tills vidare. Förbundet Svensk Bridge äger uppsäga licensen till omedelbart
upphörande om licenstagaren bryter dessa villkor. Upphör licensen skall samtliga exemplar
av programvaran och dess delar sändas till Förbundet Svensk Bridge eller förstöras och all
användning därav sålunda upphöra.
Licensvillkoren skall tillämpas även på sådana nya programversioner av programvaran som
licenstagaren i framtiden kan komma att få del av.
Licensen innefattar ingen rätt till varumärke, namn eller varukännetecken som används i
samband med programvaran.
Genom undertecknande av denna handling förklarar licenstagaren sig acceptera
ovanstående villkor. Skicka den därefter till Svensk Bridge, Nygatan 3, 803 20 Gävle.
Om licenstagaren inte accepterar villkoren skall samtliga exemplar av programvaran och
dess delar returneras till Förbundet Svensk Bridge och licenstagaren äger då inte längre rätt
att använda programvaran.

Ort: ____________________

Datum: _____________________

Licenstagaren [Distrikt, Förening eller Privatperson] : _______________________________

____________________ ______________________
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Namnförtydligande
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