UMOWA O UDZIELENIE LICENCJI
NA POSŁUGIWANIE SIĘ ZNAKAMI JAKOŚCI

Zawarta w dniu ………… w Poznaniu pomiędzy:
1. Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania, z
siedzibą w Poznaniu (61-739), pl. Wolności 18, Wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000296582, REGON
300759721, NIP 7781453992, zwanym w dalszej części umowy SASO,
reprezentowanym przez:
……………. - …………………………..
a
2. ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Jednostką Certyfikującą, reprezentowaną przez:
………….. - …………………………...

§1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Jednostce Certyfikującej licencji do nadawania
Certyfikatów zgodności zawierających wspólne znaki towarowe zgłoszone do ochrony
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez SASO.
2. Zakres certyfikacji i zasady wystawiania przez Jednostkę Certyfikującą Certyfikatów
zgodności określa System Oceny Zgodności Oprogramowania oraz Regulamin
Używania Znaków Jakości Oprogramowania opublikowanych na stronie internetowej
SASO.
3. Stronami umów o wydanie Certyfikatu zgodności będą Jednostki Certyfikujące oraz
podmioty występujące o nadanie Certyfikatu zgodności. Treść handlowa tych umów
pozostaje tajemnicą stron.

§2 Zasady postępowania
1. Zasady postępowania są szczegółowo opisane w Systemie Oceny Zgodności
Oprogramowania oraz Regulaminie Używania Znaków Jakości Oprogramowania
opublikowanych na stronie internetowej SASO.
2. Jednostka Certyfikująca powołuje ……………… jako osobę reprezentującą tą
jednostkę w postępowaniach certyfikacyjnych i upoważnioną do kontaktu z SASO
oraz innymi Jednostkami Certyfikującymi.
3. W przypadku otrzymania zapytania o wystawienie Certyfikatu zgodności Jednostka
Certyfikująca ma obowiązek powiadomić SASO wskazując nazwę podmiotu i
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oczekiwany zakres certyfikacji, celem weryfikacji czy inna Jednostka Certyfikująca nie
prowadziła badań w tym zakresie.
Wydając Certyfikat zgodności Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana powiadomić
o tym SASO określając dokładne parametry Certyfikatu zgodności, oraz wnosząc
opłatę 100 (sto) złotych za rejestrację Certyfikatu zgodności.
SASO umieszcza kopię Certyfikatu zgodności na swojej stronie internetowej
wskazując nazwę Jednostki Certyfikującej, która go wydała.
Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana do nadzoru wydanego przez siebie
Certyfikatu zgodności, zwłaszcza w zakresie umieszczania przez Zgłaszającego
informacji o warunkach użytkowania oprogramowania oraz oznaczenia wersji, która
została poddana certyfikacji. Zawarcie ze Zgłaszającym umowy umożliwiającej
Jednostce Certyfikującej skuteczny nadzór nad zgodnością jest warunkiem wydania
Certyfikatu Zgodności.
W przypadku konieczności zawieszenia Certyfikatu zgodności Jednostka
Certyfikująca powiadamia o tym fakcie SASO, które umieszcza odpowiednią
adnotację na swojej stronie internetowej.
W przypadku wznowienia Certyfikatu zgodności oraz wydania Certyfikatu zgodności
dla nowej wersji oprogramowania Jednostka Certyfikująca powiadamia o tym fakcie
SASO, które umieszcza odpowiednią adnotację na swojej stronie internetowej.

§3 Postanowienia dodatkowe
1. Jednostka Certyfikująca działa na własny rachunek i własną odpowiedzialność w
zakresie wydawania Certyfikatów zgodności.
2. Jednostka Certyfikująca określa procedury ewaluacji zgodności oprogramowania w
oparciu o obowiązujące przepisy prawne, System Oceny Zgodności
Oprogramowania, normy międzynarodowe (ISO/IEC 25000) oraz wymagania
Zgłaszającego.
3. W przypadku Certyfikatów zgodności w obszarze ergonomii Jednostka Certyfikująca
zobowiązana jest do przeprowadzenia badań efektywności z udziałem co najmniej
pięcioosobowych grup użytkowników oceniających efektywność oprogramowania.
4. W przypadku Certyfikatów zgodności w obszarze bezpieczeństwa Jednostka
Certyfikująca może podjąć badania jedynie w przypadku posiadania utrzymywanego i
certyfikowanego systemu bezpieczeństwa informacji wewnątrz firmy.
5. W przypadku Certyfikatów zgodności w obszarze zgodności z przepisami Jednostka
Certyfikująca jest zobligowana do wykonania analizy stanu prawnego przez osoby z
odpowiednim przygotowaniem do wykonania tego zadania.

§4 Nadzór i kontrola
1. Jednostka Certyfikująca poddaje się audytowi SASO w zakresie realizacji procesów
certyfikacji oprogramowania i nadzoru nad Certyfikatami zgodności.
2. Audyt SASO będzie dotyczył sposobu realizacji procedur i nie będzie dotyczył w
szczególności dostępu do informacji stanowiących tajemnice Zgłaszającego.
3. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszej umowy lub zasad opisanych w
Systemie Oceny Zgodności Oprogramowania czy też Regulaminie Używania Znaków

Jakości SASO wezwie Jednostkę Certyfikującą do usunięcia naruszeń w ciągu 15
(piętnastu) dni roboczych.
4. W przypadku nie usunięcia przez Jednostkę Certyfikującą naruszeń SASO ma prawo
jednostronnie zawiesić prawo do posługiwania się Znakami Jakości udzielone
niniejszą umową określając warunki niezbędne do podjęcia rozmów o odwieszeniu
wspomnianego prawa. Odwieszenie prawa do posługiwania się Znakami Jakości
wymaga pisemnej decyzji SASO.
5. W przypadku zawieszenia trwającego w sposób ciągły 3 (trzy) miesiące niniejsza
umowa wygasa, a Jednostka Certyfikująca jest zobowiązana w ciągu 10 dni
roboczych do rozwiązania umów ze Zgłaszającymi w zakresie nadzoru lub do cesji
tych umów na rzecz innej Jednostki Certyfikującej w porozumieniu z SASO.

§5 Poufność informacji
1. Każda ze stron niniejszej umowy jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji technicznych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony oraz
Zgłaszającego.
2. Wyjątkiem od powyższego postanowienia jest fakt ubiegania się o Certyfikat
zgodności, treść Certyfikatu zgodności oraz informacje o jego zawieszeniu i
odwieszeniu.
3. Żadna ze stron nie może domagać się traktowania jako informacji poufnych informacji
dostępnych publicznie.

§6 Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta od chwili jej podpisania na okres jednego roku.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując 3 (trzy) miesięczny okres
wypowiedzenia.
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej strony.

……………………………………
Za SASO

……………………………………
Za Jednostkę Certyfikująca

