
SPECYFIKACJA USŁUGI KREATORA WWW

Ważność specyfi kacji

Od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania nowszą wersją 
Specyfi kacji.

Określenia występujące w Specyfi kacji

„Panel Klienta” – oznacza oprogramowanie udostępnione 
przez fi rmę STUDIO KOLOR Edward Świrkowicz, służące do 
samodzielnego zarządzania i konfi gurowania usługi przez 
użytkownika, działające poprzez przeglądarkę internetową.

Specyfi kacja usługi Kreatora WWW

Usługa polega na udostępnieniu Klientowi, za pośred-1. 
nictwem strony internetowej, możliwości korzystania 
z oprogramowania do tworzenia stron internetowych, 
w zakresie niezbędnym dla stworzenia oraz zmian 
Strony internetowej.
STUDIO KOLOR ma prawo do wprowadzania modyfi ka-2. 
cji i unowocześnień w udostępnianym oprogramowa-
niu w każdej chwili.
Licencja na powyższe oprogramowanie ma charakter 3. 
niewyłączny i pozwala na stworzenie, modyfi kację i pu-
blikację strony www jedynie w ramach usług serwerów 
współdzielonych oferowanych przez STUDIO KOLOR.
W przypadku rozwiązania Umowy, obejmującej korzy-4. 
stanie z usługi kreatora www, licencja udzielona Klien-
towi zgodnie z postanowieniami pkt. 1 wygasa, rów-
nież w zakresie wprowadzania zmian w już stworzonej 
Stronie www.
Zapisy niniejszego punktu nie naruszają uprawnienia 5. 
do korzystania ze Strony www, stworzonej przy pomo-
cy oprogramowania opisanego w ust. 1, po wygaśnięciu 
udzielonej licencji.
Do korzystania z kreatora niezbędne jest urządzenie 6. 
umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone 
w aktualną przeglądarkę internetową. Przesyłanie ja-
kichkolwiek plików jest uwarunkowane prędkością 
posiadanego łącza internetowego.
Dostęp do kreatora jest możliwy z poziomu 7. 
Panelu Klienta.
Prawa autorskie do stworzonej przy pomocy oprogra-8. 
mowania kreatora strony internetowej przysługują 
jej twórcy.
STUDIO KOLOR udostępnia oprogramowanie wraz 9. 
z gotową bazą elementów i szablonów. Ich dopaso-
wanie, lub też stworzenie dodatkowych elementów 
dla zaspokojenia specyfi cznych potrzeb Klien-
ta nie jest objęte ceną udostępnienia Kreatora 
WWW i może być przedmiotem odrębnej umowy.

Aby skorzystać z usługi należy posiadać serwer wirtu-10. 
alny STUDIO KOLOR, który nie jest objęty ceną usługi, 
chyba, że wynika to wprost ze specyfi kacji serwera.


