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§ 1 Przedmiot Umowy, definicje:
1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Korzystającemu przez Naweo sp. z o.o. ograniczonego czasem trwania niniejszej Umowy
dostępu do Danych udostępnianych przez Naweo sp. z o.o. za pośrednictwem systemu NEPTUN.
2. Dla potrzeb niniejszej Umowy określa się następujące definicje:
Korzystający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie umowy z Naweo sp.
z o.o. uzyskała prawo dostępu do danych za pośrednictwem systemu NEPTUN. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Naweo
sp. z o.o. jako administratora danych, danych osobowych Korzystającego dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy. Zgoda
niniejsza ma charakter dobrowolnego oświadczenia woli określonego w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych i obejmuje sposoby przetwarzania danych określone w art. 7 pkt 2 powołanej ustawy. Zleceniodawca został poinformowany o
prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
system NEPTUN - system teleinformatyczny pozyskujący i przetwarzający dane przekazywane ze Sterownika na Serwer, kompilujący je z
pozostałymi danymi znajdującymi się na Serwerze w oparciu o opracowujący algorytm oraz przekazujący przetworzone Dane do
Sterownika Korzystającego. Oprogramowanie wchodzące w skład systemu NEPTUN, w tym sterownika, stanowi przedmiot wyłącznych
praw autorskich Naweo sp. z o.o. i może podlegać automatycznym aktualizacjom zmierzającym do jego optymalizacji w trakcie realizacji
niniejszej Umowy.
Sterownik - urządzenie techniczne pobierające i przetwarzające dane z lokalizacji, w jakiej zostało umieszczone przez Korzystającego, a
także pobierające Dane z Serwera na potrzeby Korzystającego.;
Serwer - urządzenie techniczne gromadzące i przetwarzające dane na potrzeby funkcjonowania systemu NEPTUN.
Dane – dane informatyczne wynikające z zestawienia danych otrzymywanych ze Sterownika Korzystającego z pozostałymi danymi
znajdującymi się na Serwerze przy zastosowaniu algorytmu opracowanego przez Naweo sp. z o.o., przesyłane indywidualnie do
Sterownika, obejmujące m.in. zoptymalizowane dane co do stosowanych dawek i częstotliwości nawadniania a także zestawienia zużycia
wody przez Korzystającego.
Opłata – ustalona zgodnie z Załącznikiem nr 1 płatna z góry należność za zakup Sterownika oraz korzystanie z Danych w zakresie
określonym niniejszą Umową na okres wskazany w Załączniku nr 1.

§ 2. Oświadczenia Stron
1. Naweo sp. z o.o. oświadcza, iż na podstawie osobnych umów posiada prawo do korzystania z Serwera oraz dostępu do danych
meteorologicznych dla potrzeb systemu NEPTUN, a także, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do oprogramowania systemu
NEPTUN, w tym w zakresie algorytmu przetwarzającego dane dla potrzeb niniejszej Umowy.
2. Przez zawarcie umowy Naweo sp. z o.o. udziela Korzystającemu niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Danych w
zakresie wykorzystania ich do zoptymalizowania przez Korzystającego systemu nawadniania, na okres, na jaki zawarto niniejszą Umową.
3. System NEPTUN oraz jego poszczególne składniki chronione są prawami autorskimi.
4. Wszelkie dane przekazywane przez Sterownik jak i Dane pozostają wyłączną własnością Naweo sp. z o.o. zaś ich udostępnienie
Korzystającemu dokonywane jest wyłącznie w zakresie określonym niniejszą Umową.
5. Korzystający oświadcza, iż zapoznał się z instrukcją Sterownika oraz zasadami funkcjonowania systemu NEPTUN określonymi w
niniejszej Umowie.

6. Korzystający zobowiązany jest do zakupu Sterownika oraz jego prawidłowego podłączenia do systemu nawadniającego oraz
indywidualnego skonfigurowania systemu nawadniania, stosownie do potrzeb Korzystającego.
7. Sterownik funkcjonuje w sieci GSM Operatora – wystawcy karty SIM zamontowanej w Sterowniku. Korzystający w trakcie zakupu
Sterownika na podstawie dostępnych powszechnie danych odnośnie zasięgu funkcjonowania poszczególnych sieci GSM samodzielnie
dokonuje wyboru sieci gwarantującej dostęp do sieci w lokalizacji, w której zostanie zamontowany Sterownik.
8. Warunkiem udostępnienia Danych jest uiszczenie Opłaty, oraz zakup i zamontowanie Sterownika przez Korzystającego.
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§ 3. Warunki funkcjonowania systemu:
1. System funkcjonuje w oparciu o dane przesyłane przez Sterownik do Serwera oraz Dane otrzymywane zwrotnie po przetworzeniu z
Serwera przez Sterownik.
2. System nie uwzględnia danych nie przetwarzanych przez Sterownik, w szczególności dotyczących okoliczności wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sterownika określa załączona do urządzenia instrukcja.
4. Korzystanie z systemu nie gwarantuje osiągnięcia konkretnego efektu, który uzależniony jest od szeregu czynników dodatkowych, jak
położenie geograficzne miejsca, w którym zainstalowano sterownik, anomalii pogodowych, miejsca i sposobu zainstalowania sterownika,
sposobu zabezpieczenia sterownika, stanu i jakości systemu nawadniającego, rodzaju podłoża oraz roślin, pielęgnacja, nawożenie itp.
5. Do prawidłowego funkcjonowania systemu konieczne jest zapewnienie przez Użytkownika nieprzerwanego zasilania Sterownika,
dostępu Sterownika do sieci operatora sieci, w której zainstalowano kartę SIM, prawidłowe podłączenie czujników, zraszaczy oraz
zapewnienie dostawy wody spełniającej standardowe normy jakościowe pod względem jakości oraz ciśnienia.

§ 4. Zgłaszanie awarii:
1. Zgłoszenia awarii systemu dokonuje się telefonicznie – pod numerem 508242522, 511621037 , e-mailowo – na adres biuro@naweo.pl
lub listownie – na adres Naweo sp. z o.o. , ul. Staroleśna 36, 72-004 Pilchowo
2. O rozpatrzeniu zgłoszenia Naweo sp. z o.o. poinformuje Korzystającego w formie, w jakiej dokonano zgłoszenia, chyba że Korzystający
w zgłoszeniu zastrzeże inną formę powiadomienia.
3. Naweo sp. z o.o. dołoży najwyższych starań, by usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie, z uwzględnieniem technologicznych
uwarunkowań związanych z okolicznościami usunięcia awarii.
4. W przypadku braku przesyłania danych pomiędzy Sterownikiem a Systemem Sterownik przechodzi w Stan Awaryjny.
5. Stan Awaryjny charakteryzuje się podlewaniem w dawce 100 % z góry ustalonej przeciętnej dawki.

§5 .Używanie Programu:
Licencjobiorcy nie wolno:
1. Używać, dystrybuować, modyfikować Programu sterownika do wykorzystania poza serwisem Licencjodawcy. 2. Korzystać z Programu
sterownika poza zakresem, do którego został upoważniony
3. Odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, sublicencjonować lub też czerpać jakiekolwiek korzyści z rozpowszechniania Programu
sterownika lub jego części;
4. Dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani też w inny sposób próbować wyodrębnić jego kod źródłowy, ani zezwalać na to
jakiejkolwiek osobie trzeciej, wprowadzać żadnych poprawek i zmian w strukturze Programu sterownika w wersji wynikowej lub jej
jakiejkolwiek części, z wyjątkiem kiedy licencja wyraźnie na to pozwala.
5. Stosować Programu sterownika, jego części, fragmentów w innym oprogramowaniu lub tworzyć oprogramowania pochodnego;
6. Usuwać oznaczeń firmowych lub znaków towarowych umieszczonych na Programu sterownika i jego kopiach.
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