Licencja.
Dołożyłem wszelkich starań by Gadacz działał tak jak powinien i by nie prowadził do
uszkodzenia danych lub wyrządzenia innych szkód. Nie gwarantuje tego jednak. Nie ponoszę
żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z instalacji lub użytkowania Gadacza ani jego
części. Nie gwarantuję tego, że Gadacz działa w taki sposób jak tego oczekujesz.
Możesz używać i instalować Gadacza gdzie chcesz pod warunkiem, że ani instalacją ani
użytkowaniem nie naruszasz prawa lub norm społecznych.
Możesz redystrybuować Gadacza w nie zmienionej formie tak długo jak nie pobierasz za to
opłat i w widocznym miejscu informujesz o autorze. Redystrybucja oznacza udostępnienie
osobom trzecim kodu wykonywalnego, pomocy lub źródeł Gadacza, lub informacji o dotarciu do
nich. Informacje o autorze w widocznym miejscu oznacza takie podanie tej informacji by
użytkownik mógł ją zobaczyć przed pobraniem pliku z Gadaczem. W przypadku Internetu
informacja o autorze oznacza wyświetlenie imienia i nazwiska lub nicka autora w widocznym
sąsiedztwie linku do pobrania pliku. W przypadku umieszczania na płycie CD dystrybuowanej z
gazetą może to być informacja w treści gazety, lub w programie służącym do przeglądania
zawartości.
Dodatkowo mają prawo do redystrybucji wszystkie osoby i firmy, które uzyskały
taką zgodę od autora.
Redystrybuować Gadacza i jego fragmenty możesz tylko w niezmienionej formie. Oznacza to, że
nie wolno Ci w żaden sposób rozpowszechniać zmodyfikowanych wersji Gadacza. W szczególności nie
wolno Ci rozpowszechniać kopi Gadacza, których wykonywanie może zagrozić bezpieczeństwu lub
integralności danych użytkownika. Mówiąc inaczej, kategorycznie zabraniam
rozpowszechniania Gadacza lub jego części w postaci zarażonej wirusami lub podobnymi
programami.
Uwaga co do redystrybucji, najlepszą formą będzie umieszczenie link do strony
http://przemelek.googlepages.com/gadacz.
Użycie kodu Gadacza. Możesz wykorzystać fragmenty kodu w swoich programach, pod warunkiem że
umieścisz informację o tym w dostępnym miejscu. Możesz wykonać przy pomocy kodu Gadacza inną
aplikację o podobnej funkcjonalności, ale musisz wzbogacić ją o nowe funkcjonalności.
Co to oznacza? Jeżeli wykorzystasz fragmenty kodu Gadacza np. do wzbogacenia swojego programu do
wyświetlania multimediów o wysyłanie treści napisów do syntezatora mowy to póki informujesz o tym skąd
ten kod to możesz ze swoim produktem robić co chcesz, dystrybuować go bezpłatnie, płatnie lub w dowolny
inny sposób.
Jeżeli wykorzystasz fragmenty kodu Gadacz np. do stworzenia wtyczki do innego komunikatora i podasz
informacje o tym skąd ten kod pochodzi to także możesz robić ze swoim produktem co Ci się żywnie
podoba.
Jeżeli tworzysz własna wtyczkę do Gadu-Gadu, w której wykorzystasz fragmenty kodu Gadacza będzie to
dopuszczalne jeżeli Twoja wtyczka będzie miała dodatkowe funkcje, wygodniejsze GUI, będzie umiała
używać większej ilości syntezatorów, czyli będzie lepsza. Będzie to dopuszczalne jednak tylko pod
warunkiem umieszczenia w widocznym miejscu informacji na czym Twój produkt bazuje.

