
 

Oświadczenie o Ochronie Prywatności dotyczące oprogramowania Office for Mac 2011  

 

Poniżej znajduje się siedem oddzielnych zestawów postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania 

Office for Mac 2011, Service Pack 1 i związanego z nim oprogramowania. Licencjobiorcy może dotyczyć tylko 
jeden zestaw postanowień licencyjnych z sekcji 1–4. Sekcje 5–7 mogą Licencjobiorcy nie dotyczyć. Aby 

zapoznać się z Postanowieniami Licencyjnymi, należy wyszukać w Pomocy frazy „Umowa Licencyjna Dotycząca 
Oprogramowania”. 

Sekcja 1. W przypadku licencji na oprogramowanie Microsoft Office for Mac 2011, Service Pack 1 w  wersji próbnej 
zastosowanie mają Postanowienia Licencyjne z Sekcji 1. 

Sekcja 2. W przypadku licencji na oprogramowanie Microsoft O ffice for Mac Home and Business 2011, Service Pack 1 
zastosowanie mają Postanowienia Licencyjne z Sekcji 2.  

Sekcja 3. W przypadku licencji na oprogramowanie Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Service Pack 1  
zastosowanie mają Postanowienia Licencyjne z Sekcji 3.  

Sekcja 4. W przypadku licencji na oprogramowanie Microsoft Office for Mac Academic 2011, Service Pack 1 
zastosowanie mają Postanowienia Licencyjne z Sekcji 4.  

Sekcja 5. Jeśli licencja obejmuje Microsoft Remote Desktop Connection Client for Mac 2, zastosowanie mają 

Postanowienia Licencyjne z Sekcji 5.  

Sekcja 6. Jeśli licencja obejmuje oprogramowanie Messenger for Mac 8, zastosowanie mają Postanowienia Licencyjne 

z Sekcji 6.  

Sekcja 7. Jeśli licencja obejmuje oprogramowanie Microsoft Communicator for Mac 2011, zastosowanie mają 
Postanowienia Licencyjne z Sekcji 7.  

 

SEKCJA 1 

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 
EWALUACYJNEGO MICROSOFT 

Microsoft Office for Mac 2011, Service Pack 1 w wersji próbnej  Dotyczy 

oprogramowania pobranego online po 27 września 2010 r.  

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca 
zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy się 
z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą określonego powyżej oprogramowania ewaluacyjnego, jak również 
ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także 

udostępnianych przez Microsoft: 

•  aktualizacji, 

•  uzupełnień, 

•  usług internetowych oraz  

•  usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=189317
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=189317


postanowienia towarzyszące tym elementom. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE 

POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. 

ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH FUNKCJI OPROGRAMOWANIA 
OZNACZA RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA PRZESŁANIE W RAMACH USŁUG INTERNETOWYCH 

OKREŚLONYCH STANDARDOWYCH INFORMACJI O KOMPUTERACH.  

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. 

1. 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.  

a. a. Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię oprogramowania i używać jej na swoim urządzeniu. 

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu demonstrowania i ewaluacji oprogramowania 
na własny użytek. 

b. b. Licencjobiorca nie może korzystać z oprogramowania w rzeczywistym środowisku operacyjnym, o ile 

Microsoft nie zezwoli na to w odrębnej umowie.  

1. 2. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może 
w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.  

a. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz 

w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office for Mac 2011) nawiązywane jest 

połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy us ług. W niektórych przypadkach nie 

otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca 
może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć 

w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office for Mac 2011 . 
KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON 
ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Firma Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informac ji w celu 

identyfikacji Państwa ani kontaktowania się z Państwem.  

Informacje o komputerze. Funkcje wymienione poniżej korzystają z protokołów internetowych, które przekazują 
do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj 

przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało 
zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy us ług 
internetowych. 

•  Funkcja Microsoft AutoUpdate for Mac. Funkcja AutoUpdate ułatwia aktualizowanie oprogramowania 
Microsoft, umożliwiając pobieranie aktualizacji oprogramowania za pomocą Internetu bezpoś rednio na 
komputer. W jej ramach można wybrać opcję ręcznego lub automatycznego sprawdzania dostępności 

aktualizacji, a następnie wyświetlana jest lista aktualizacji, które można zainstalować na komputerze. Więcej 

informacji na temat tej funkcji można znaleźć w witrynie Office for Mac. 

•  Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie odpowiedniej 

zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Przyk ładami wspomnianych funkcji są obiekty 
clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

•  Certy fikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych  umożliwiających potwierdzenie 

tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Mogą być 
także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania integralności i pochodzenia 
zawartości plików. Oprogramowanie pobiera certyfikaty i aktualizuje ich listy odwo łania, jeśli są one dostępne 

za pośrednictwem Internetu.  

a. b. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać 
z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także 
udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać 

z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. 

b. c. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=189317
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w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług 
w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.  

a. 3. OPROGRAMOWANIE UWARUNKOWANE CZASOWO.  Oprogramowanie przestanie działać po upływie 30 dni od daty 
jego zainstalowania. Przy każdym uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca będzie otrzymywać powiadomienie 

o liczbie dni pozostającej do dnia, w którym oprogramowanie przestanie działać. Kiedy oprogramowanie przestanie 

działać, Licencjobiorca może nie mieć dostępu do danych używanych przez to oprogramowanie.  

b. 4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na konkretnym urz ądzeniu 
oznacza przypisanie oprogramowania do tego urządzenia. Podczas aktywacji za pomocą oprogramowania do 
Microsoft przesyłane są informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te obejmują wersję, język i klucz 
produktu oprogramowania, wersję licencji na oprogramowanie, adres IP urządzenia oraz dane uzyskane z 

konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/piracy/activation.mspx . KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA 
OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Jeśli oprogramowanie jest objęte 

właściwą licencją, Licencjobiorca ma prawo korzystać z wersji oprogramowania zainstalowanej w procesie instalacji 
do czasu, w którym należy dokonać aktywacji. NIEDOKONANIE AKTYWACJI OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE 
LICENCJOBIORCA NIE MA PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PO UPŁYWIE TEGO OKRESU. 

Ma to zapobiec korzystaniu z oprogramowania bez licencji. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBEJŚCIA LUB 
POMINIĘCIA AKTYWACJI SĄ NIEDOZWOLONE. Licencjobiorca może aktywować oprogramowanie przez Internet  
lub telefon. W takim przypadku aktywacja, zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i przez telefon, może wiązać się 

z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Jeśli zmodyfikują Państwo składniki komputera lub oprogramowania, może być 

konieczne dokonanie ponownej aktywacji. 

c. 5. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy 
Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie 

pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej 
umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują 
mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń 

technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony 
sposób. Nie mogą Państwo:  

•  bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft ujawniać osobom trzecim wyników testów porównawczych 

dotyczących oprogramowania;  

•  omijać ograniczeń technicznych oprogramowania;  

•  odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim 

zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;  

•  sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez 
prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;  

•  udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;  

•  wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; 

•  przekazywać oprogramowania ani praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim ani  

•  używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych us ług hostingowych. 

a. 6. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowi ązującym w Stanach 
Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych 
mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju 

przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting. 

b. 7. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, 
w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem us ług pomocy 

technicznej. 

http://www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
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c. 8. całość UMOWy. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, 
usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej 

oprogramowania i usług pomocy technicznej. 

d. 9. Prawo właściwe.  

e. a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wyk ładnia 
niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia 

umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia 
zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 
czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorc a mieszka. 

f. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem 
właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

g. 10. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. 
Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Licencjobiorcy 

mogą przysługiwać prawa względem strony, od której naby ł oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw 
przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie 
zezwala.  

h. 11. odrzucenie odpowiedzialnoŚci z tytuŁu rĘkojmi i gwarancji. Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim, 
w jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi Licencjobiorca. Microsoft nie 
udziela żadnych wyraźnych rękojmi i gwarancji ani nie sk łada żadnych zapewnień. Niniejsza umowa nie wpływa na 
dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. W zakresie 

dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft niniejszym wy łącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych 
rękojmi i gwarancji dotyczących oprogramowania, w tym gwarancji z tytułu wartości handlowej, przydatności do 
określonego celu oraz brak u naruszeń praw osób trzecich.  

i. 12. ograniczenie i wyłączenie UPRAWNIEŃ ORAZ ODSZKODOWAŃ. Microsoft i dostawcy Microsoft ponoszą 
odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Licencjobiorca nie może dochodzić 
roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szkód 

szczególnych, szkód pośrednich ani szkód ubocznych.  

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

•  wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 

udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz  

•  roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 
odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym 

przez prawo w łaściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy Microsoft wiedzia ł lub powinien był wiedzieć 
o możliwości pow stania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć 

Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie 
odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 

 



SEKCJA 2 

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT 

Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Service Pack 1 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca 
zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a  Licencjobiorcą. 
Należy się z nimi zapoznać. Dotyczą one oprogramowania towarzyszącego tym postanowieniom licencyjnym, jak 

również ewentualnych nośników, na których zosta ło ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą 

także udostępnianych przez Microsoft: 

•  aktualizacji, 

•  uzupełnień, 

•  usług internetowych oraz 

•  usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku 
obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE 

POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ 
Z OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE 
SPRZEDAWCY W CELU UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY.  Jeśli 

wspomniana kwota nie zostanie zwrócona, Licencjobiorca powinien skontaktowa ć się z Microsoft lub podmiotem 
stowarzyszonym Microsoft w łaściwym dla kraju Licencjobiorcy w celu uzyskania szczegółowych informacji 
o zasadach obowiązujących w tym zakresie w Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/worldwide. W Polsce należy wybrać numer (+48) 22-594-1000 lub odwiedzić witrynę 

www.microsoft.com/poland/. 

ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH FUNKCJI OPROGRAMOWANIA 
OZNACZA RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA PRZESŁANIE W RAMACH USŁUG INTERNETOWYCH 

OKREŚLONYCH STANDARDOWYCH INFORMACJI O KOMPUTERACH.  

LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGAJĄCY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH NABYWA W RAMACH 
KAŻDEJ UZYSKANEJ LICENCJI PRAWA OPISANE PONIŻEJ.  

a. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie kopii na urządzenie. Partycja 
sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne urządzenia. 

a. 2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.  

b. a. Jedna kopia na urządzenie. Na jednym urządzeniu Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię 
oprogramowania. Urządzenie to jest wówczas „licencjonowanym urządzeniem”.  

c. b. Licencjonowane urządzenie. Licencjobiorca może korzystać jednocześnie wyłącznie z jednej kopii 
oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

d. c. W przypadku oprogramowania Office for Mac Home and Business 2011 2 Pack:  

i. i. Prawa licencyjne. W przypadku oprogramowania oznaczonego jako „Office for Mac Home and Business 

2011 2 Pack” Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię oprogramowania na licencjonowanym 
urządzeniu oraz jedną dodatkową kopię na urządzeniu przenośnym przeznaczoną do użytku przez jednego 
głównego użytkownika licencjonowanego urządzenia.  

ii. ii. Przeniesienie praw. Pierwszy użytkownik oprogramowania może dokonać jednokrotnego przeniesienia 

http://www.microsoft.com/worldwide
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swoich praw wynikających z niniejszej umowy i przekazać oprogramowanie bezpośrednio innemu 
użytkownikowi. Przed otrzymaniem oprogramowania wspomniana osoba trzecia musi wyrazić zgodę na to, że 

postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazania oprogramowania i korzystania 
z niego. Pierwszy użytkownik musi odinstalować oprogramowanie, zanim przekaże je oddzielnie od 
urządzenia. Pierwszy użytkownik nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. Jeśli oprogramowanie 

jest uaktualnieniem, przeniesienie musi obejmować także wszystkie poprzednie wersje oprogramowania.  

e. d. Wydzielanie części składowych. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jeden produkt. 
Licencjobiorca nie może rozdzielać składników i instalować ich na różnych urządzeniach.  

f. 3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA.  

g. a. Dostęp zdalny. Jeden główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać dostęp do 
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu i używać go zdalnie z innego urządzenia. 
Licencjobiorca może zezwolić innym użytkownikom na dostęp do oprogramowania w celu uzyskania dla 

Licencjobiorcy pomocy technicznej. W takim przypadku nie są potrzebne dodatkowe licencje. Równoczesne 
używanie oprogramowania do innych celów przez inne osoby w ramach tej samej licencji jest niedozwolone.  

h. b. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do 
wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie:  

•  osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania, oraz  

•  tymczasowo pobrać je na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe w celu drukowania zawartości. 

a. c. Okres próbny i przekształcenie. Część lub całość oprogramowania może być objęta licencją udzieloną na 
okres próbny. Prawa Licencjobiorcy do używania tego oprogramowania są ograniczone do okresu próbnego. 

Możliwość korzystania z oprogramowania w wersji próbnej oraz długość okresu próbnego zostają określone w 
trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może mieć możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na 
prawa bezterminowe, zarówno przed upływem, jak i po upływie okresu próbnego. Jeśli okres próbny upłynie bez 

dokonania przekształcenia, oprogramowanie w wersji próbnej przestanie działać.  

b. d. Elementy multimedialne i szablony. Licencjobiorca może mieć dostęp do obrazów multimedialnych, 
obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo i szablonów oraz innych form treści („elementy 

multimedialne”) dostarczonych wraz z  oprogramowaniem lub w ramach usługi powiązanej z oprogramowaniem. 
Licencjobiorca może dokonywać kopiowania i używać elementów multimedialnych w projektach i dokumentach. 
Licencjobiorcy nie wolno (i) udzielać licencji na kopie elementów multimedialnych ani sprzedawać, ani 

rozpowszechniać kopii elementów multimedialnych ani oddzielnie, ani w ramach produktu, jeśli podstawową 
wartością takiego produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać swoim klientom praw do udzielania licencji na 
elementy multimedialne lub rozpowszechniania elementów multimedialnych; (iii) w celach komercyjnych udzielać 

licencji na elementy multimedialne ani rozpowszechniać elementów multimedialnych, które zawieraj ą wizerunki 
rozpoznawalnych osób fizycznych, instytucji rządowych, logo, znaków towarowych lub godeł, ani korzystać z tego 
typu obrazów w sposób, który mógłby sugerować aprobatę produktu, podmiotu lub działalności Licencjobiorcy lub 

powiązanie z nimi; ani (iv) tworzyć utworów obscenicznych lub obelżywych przy użyciu elementów 

multimedialnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/permission. 

c. e. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do:  

•  grupowania połączeń,  

•  przekierowywania informacji,  

•  redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania lub 
korzystających z niego 

(niekiedy nazywane „multipleksującym” lub „grupującym”) nie zmniejszają liczby wymaganych licencji.  

a. f. Narzędzia projektowe. Oprogramowanie może zawierać narzędzia Microsoft Visual Basic Tools lub inne 
narzędzia programistyczne. Licencjobiorca może używać wszelkich narzędzi programistycznych zawartych w 
oprogramowaniu jedynie w celu projektowania, opracowywania, testowania, używania i demonstrowania swoich 

programów wraz z oprogramowaniem.  

http://www.microsoft.com/permission


b. 4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na konkretnym urz ądzeniu 
oznacza przypisanie oprogramowania do tego urządzenia. Podczas aktywacji za pomocą oprogramowania do 

Microsoft przesyłane są informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te obejmują wersję, język i klucz 
produktu oprogramowania, wersję licencji na oprogramowanie, adres IP urządzenia oraz dane uzyskane z 
konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z 
OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Jeśli 
oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, Licencjobiorca ma prawo korzystać z wersji oprogramowania 
zainstalowanej w procesie instalacji do czasu, w którym należy dokonać aktywacji. NIEDOKONANIE AKTYWACJI 

OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE LICENCJOBIORCA NIE MA PRAWA DO KORZYSTANIA 
Z OPROGRAMOWANIA PO UPŁYWIE TEGO OKRESU. Ma to zapobiec korzystaniu z oprogramowania bez licencji. 
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBEJŚCIA LUB POMINIĘCIA AKTYWACJI SĄ NIEDOZWOLONE. Licencjobiorca 

może aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. W takim przypadku aktywacja, zarówno za 
pośrednictwem Internetu, jak i przez telefon, może wiązać się z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Jeśli zmodyfikują 
Państwo składniki komputera lub oprogramowania, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji. 

c. 5. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Z wyjątkiem 
sytuacji określonych w materiałach towarzyszących usłudze Microsoft może w dowolnym czasie dokonać modyfikacji 
lub zakończyć świadczenie takich usług.  

d. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz 
w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office for Mac 2011) nawiązywane jest 

połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy us ług. W niektórych przypadkach nie 
otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca 

może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć 
w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office for Mac 2011 . 
KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON 

ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu 
identyfikacji Licencjobiorcy ani kontaktowania się z nim. 

Informacje o komputerze. Funkcje wymienione poniżej korzystają z protokołów internetowych, które przekazują 

do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj 
przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało 
zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy us ług 

internetowych. 

•  Funkcja Microsoft AutoUpdate for Mac . Funkcja AutoUpdate ułatwia aktualizowanie oprogramowania 
Microsoft, umożliwiając pobieranie aktualizacji oprogramowania za pomocą Internetu bezpoś rednio na 

komputer. W jej ramach można wybrać opcję ręcznego lub automatycznego sprawdzania dostępności 
aktualizacji, a następnie wyświetlana jest lista aktualizacji, które można zainstalować na komputerze. Więcej 

informacji na temat tej funkcji można znaleźć w witrynie Office for Mac. 

•  Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie odpowiedniej 

zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Przyk ładami wspomnianych funkcji są obiekty 
clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

•  Certy fikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych  umożliwiających potwierdzenie 

tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Mogą być 
także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania integralności i pochodzenia 
zawartości plików. Oprogramowanie pobiera certyfikaty i aktualizuje ich listy odwołania, jeśli są one dostępne 

za pośrednictwem Internetu.  

a. b. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać 
z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także 
udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać 

z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. 

b. c. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych 
w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług 

w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.  

http://www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=189317
%22http:/www.mic


a. 6. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy 
Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie 

pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej 
umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują 
mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń 

technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony 

sposób. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.microsoft.com/licensing/userights. Nie 
mogą Państwo:  

•  omijać ograniczeń technicznych oprogramowania;  

•  odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim 
zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;  

•  sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez 

prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;  

•  udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;  

•  wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani  

•  używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych us ług hostingowych. 

a. 7. KOPIA ZAPASOWA.  

a. Nośniki. Jeśli Licencjobiorca naby ł oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, może sporządzić jedną kopię 
zapasową tego nośnika i korzystać z takiej kopii wyłącznie w celu ponownej instalacji oprogramowania na 

licencjonowanym urządzeniu.  

b. Pobieranie drogą elektroniczną. Jeśli Licencjobiorca nabył i pobrał oprogramowanie w trybie online, może 
sporządzić jedną kopię zapasową tego oprogramowania na dysku lub innym nośniku i korzystać z niej w celu 

zainstalowania tego oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. Licencjobiorca może również korzystać 
z takiej kopii w celu ponownego instalowania oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

a. 8. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci 
wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na 

wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 

b. 9. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDA ŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do 
odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.  

c. 10. OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIANE W RAMACH PROGRAMU UŻYTKOWANIA W DOMU. Aby korzystać 

z oprogramowania w wersji „Program Użytkowania w Domu” (ang. Home Use Program Edition), Licencjobiorca musi 
mieć status „Użytkownika w ramach Programu Użytkowania w Domu”. Aby mieć status Użytkownika w ramach 
Programu Użytkowania w Domu, Licencjobiorca musi:  

•  używać licencjonowanego urządzenia głównie w warunkach domowych;  

•  być pracownikiem firmy lub instytucji, która zawarła z Microsoft umowę licencjonowania zbiorowego oraz 
wykupiła Pakiet Software Assurance, oraz  

•  być użytkownikiem licencjonowanej kopii oprogramowania lub produktu obejmującego oprogramowanie z 
aktywnym Pakietem Software Assurance.  

a. 11. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W OKREŚLONYM 
REGIONIE GEOGRAFICZNYM. Jeżeli oprogramowanie jest przeznaczone do aktywacji w określonym regionie 

geograficznym i zostało stosowanie oznakowane, wówczas Licencjobiorca ma prawo dokonać aktywacji takiego 
oprogramowania tylko w regionie geograficznym wskazanym na opakowaniu oprogramowania. Aktywacja 
oprogramowania poza tym regionem może się nie powieść. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących 

oprogramowania przeznaczonego do użytku w określonym regionie geograficznym można znaleźć na stronie 

http://www.microsoft.com/licensing/userights


www.microsoft.com/howtotell/geo/ . 

b. 12. UAKTUALNIENIE LUB PRZEKSZTAŁCENIE. Aby dokonać uaktualnienia lub przekształcenia oprogramowania, 
Licencjobiorca musi najpierw uzyskać stosowną licencję na to oprogramowanie. Po dokonaniu uaktualnienia lub 

przekształcenia niniejsza umowa zastępuje umowę dotyczącą poprzedniej wersji oprogramowania. Po dokonaniu 
uaktualnienia lub przekształcenia nie mogą Państwo już używać wcześniejszej wersji oprogramowania, które 
podlegało uaktualnieniu lub przekształceniu.  

c. 13. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI.  

a. Oryginalny dowód posiadania licencji. Jeśli Licencjobiorca naby ł oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, 
posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalna etykieta certyfikatu autentyczności Microsoft, 
towarzyszący jej oryginalny klucz produktu oraz dowód zakupu. Jeśli Licencjobiorca naby ł i pobrał 

oprogramowanie w trybie online, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalny klucz 
produktu Microsoft otrzymany razem z oprogramowaniem oraz dowód zakupu otrzymany od autoryzowanego 
dostawcy oryginalnego, przesy łanego drogą elektroniczną oprogramowania Microsoft. Dowód zakupu może 

zostać zweryfikowany na podstawie dokumentacji sprzedawcy.  

b. Licencja na uaktualnienie lub przekształcenie. Jeśli Licencjobiorca dokona uaktualnienia lub przekształcenia 
oprogramowania, dowodem posiadania licencji jest wówczas:  

•  oryginalna etykieta dowodu posiadania licencji na oprogramowanie, które podlega ło uaktualnieniu lub 
przekształceniu, oraz 

•  oryginalna etykieta dowodu posiadania licencji na oprogramowanie, które zosta ło uaktualnione lub 

przekształcone.  

c. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania Microsoft można uzyskać w witrynie 

www.howtotell.com. 

a. 14. PRZYPISANIE DO INNEGO URZĄDZENIA. Przypisanie licencji do urządzenia na inne urządzenie można 
zmieniać dowolną liczbę razy, nie częściej jednak niż raz na 90 dni. Jeśli Licencjobiorca zmieni przypisanie licencji, 

takie inne urządzenie staje się „licencjonowanym urządzeniem”. Jeśli wskutek trwałej awarii Licencjobiorca wycofa 
licencjonowane urządzenie z eksploatacji, może zmienić przypisanie licencji wcześniej.  

b. 15. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach 

Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych 
mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju 

przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting . 

c. 16. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie 

z opisem znajdującym się na stronie www.support.microsoft.com/common/international.aspx . 

d. 17. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej rękojmią) wraz ze wszystkimi dodatkami 
lub aneksami dołączonymi do oprogramowania oraz postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług 

internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i pomocy technicznej.  

e. 18. PRAWO WŁAŚCIWE. 

f. a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wyk ładnia 
niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia 

umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia 
zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 
czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka. 

g. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem 

właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

h. 19. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. 

http://www.microsoft.com/howtotell/geo/
http://www.howtotell.com/
http://www.microsoft.com/exporting
http://www.support.microsoft.com/common/international.aspx


Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto 
Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której naby ł oprogramowanie. Niniejsza umowa nie 

zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli 
ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.  

i. 20. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Microsoft i dostawcy Microsoft ponoszą 

odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie i do wysokości kwoty zapłaconej za oprogramowanie. 
Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty 
zysków, szkód wtórnych, szkód szczególnych, szkód pośrednich ani szkód ubocznych.  

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

•  wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 

udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz  

•  roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 

odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym 
przez prawo w łaściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: 

•  naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w  pełni strat 
poniesionych przez Licencjobiorcę lub 

•  Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód.  

Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za 
szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. 
Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy 

prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, 
wtórne itp. 

 

************************************************************************************  

OGRANICZONA RĘKOJMIA 

1. A. OGRA NICZONA RĘKOJMIA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, 
oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft 
towarzyszących oprogramowaniu. 

2. B. OKRES OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI, BENEFICJENT RĘKOJMI, OKRES OBOWIĄZYWANIA 
DOROZUMIANYCH RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia obejmuje oprogramowanie przez okres jednego 
roku od daty jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej rękojmi 

Licencjobiorca otrzyma uzupe łnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte rękojmią 
przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. 
Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać rękojmia 

na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia. 

W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie uprawnienia z  tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub 
innych zapewnień mają zastosowanie tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej rękojmi. Prawo 

obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej 
rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie 
dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu 

obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień. 

1. C. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza rękojmia nie obejmuje problemów spowodowanych dzia łaniami (lub 
zaniechaniami) Licencjobiorcy, dzia łaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych 

od Microsoft.  



2. D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. Microsoft dokona bezpłatnej naprawy 
lub wymiany oprogramowania. Jeśli Microsoft nie będzie w stanie naprawić ani wymienić oprogramowania, 

zwróci Licencjobiorcy kwotę znajdującą się na potwierdzeniu zakupu oprogramowania. Microsoft także 
bezpłatnie naprawi lub wymieni uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze. Jeśli Microsoft nie 
będzie w stanie naprawić albo wymienić tych elementów, zwróci Licencjobiorcy kwotę zapłaconą za 

powyższe elementy, jeśli płatność taka została dokonana. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Licencjobiorca musi 
odinstalować oprogramowanie i zwrócić je do Microsoft wraz z nośnikami oraz innymi materiałami 
towarzyszącymi oprogramowaniu, okazując przy tym dowód zakupu oprogramowania. Są to jedyne 

uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu naruszenia warunków ograniczonej rękojmi. 

3. E. ZACHOWA NIE PRAW KONSUMENTA. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, 
jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego.  

4. F. PROCEDURY GWA RA NCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania dowodu 
zakupu oprogramowania. 

5. 1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na 
temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy 

skontaktować się z Microsoft: 

•  pod numerem telefonu (800) MICROSOFT;  

•  pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 

98052-6399, USA lub 

•  odwiedzając stronę www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

1. 2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim 
Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona rękojmia jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations 

Limited. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować 
się z: 

•  Microsoft Ireland Operat ions Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub  

•  podmiotem stowarzyszonym Microsoft w łaściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe 

informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide). W Polsce należy wybrać numer 

(+48) 22-594-1000 lub odwiedzić witrynę www.microsoft.com/poland/. 

1. 3. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką. W przypadku 

nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką 
Licencjobiorca powinien się skontaktować z podmiotem stowarzyszonym Microsoft w łaściwym dla 

swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide). 

2. G. BRAK INNYCH RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia jest jedyną rękojmią udzielaną bezpośrednio 

przez Microsoft. Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień 
dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe Microsoft 
niniejszym wyłącza wszelkie dorozumiane rękojmie i gwarancje odnośnie do oprogramowania, w tym 

gwarancje z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności praw osób 
trzecich. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego 
jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma 

prawo do świadczeń opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia warunków rękojmi” powyżej 
w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. 

3. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA 

WARUNKÓW RĘKOJMI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za 
szkody ma zastosowanie w przypadku naruszenia warunków niniejszej ograniczonej rękojmi. 

W ramach tej rękojmi Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne 

prawa na mocy ustawodawstwa stanowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać także inne prawa na 
mocy ustawodawstwa krajowego. 

http://www.microsoft.com/info/nareturns.htm
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SEKCJA 3 

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT 

Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Service Pack 1 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca 
zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. 
Należy się z nimi zapoznać. Dotyczą one oprogramowania towarzyszącego tym postanowieniom licencyjnym, jak 
również ewentualnych nośników, na których zosta ło ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą 

także udostępnianych przez Microsoft: 

•  aktualizacji, 

•  uzupełnień, 

•  usług internetowych oraz 

•  usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku 

obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE 

POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. 
W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE SPRZEDAWCY W CELU 

UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY. Je śli wspomniana kwota nie 
zostanie zwrócona, Licencjobiorca powinien skontaktować się z Microsoft lub podmiotem stowarzyszonym 
Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach 

obowiązujących w tym zakresie w Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/worldwide. W Polsce należy wybrać numer (+48) 22-594-1000 lub odwiedzić witrynę 

www.microsoft.com/poland/. 

ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH FUNKCJI OPROGRAMOWANIA 
OZNACZA RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA PRZESŁANIE W RAMACH USŁUG INTERNETOWYCH 
OKREŚLONYCH STANDARDOWYCH INFORMACJI O KOMPUTERACH.  

LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGAJĄCY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH NABYWA W RAMACH 
KAŻDEJ UZYSKANEJ LICENCJI PRAWA OPISANE PONIŻEJ.  

a. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie kopii na urządzenie. Partycja 
sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne urządzenia. 

a. 2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.  

b. a. Jedna kopia na urządzenie. Na jednym urządzeniu Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię 
oprogramowania. Urządzenie to jest wówczas „licencjonowanym urządzeniem”.  

c. b. Licencjonowane urządzenie. Licencjobiorca może korzystać jednocześnie wyłącznie z jednej kopii 

oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

d. c. Office for Mac Home and Student 2011 Family Pack:  

i. i. Prawa licencyjne. W przypadku oprogramowania w wersji „Home and Student Family Pack” 
Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię tego oprogramowania na nie więcej niż trzech 
licencjonowanych urządzeniach w gospodarstwie domowym Licencjobiorcy. Z oprogramowania tego mogą 

korzystać wyłącznie osoby, dla których gospodarstwo to stanowi główne miejsce zamieszkania.  

ii. ii. Przeniesienie praw. Pierwszy użytkownik oprogramowania może dokonać jednokrotnego przeniesienia 

http://www.microsoft.com/worldwide
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swoich praw wynikających z niniejszej umowy i przekazać oprogramowanie bezpośrednio innemu 

użytkownikowi. Przed ot rzymaniem oprogramowania wspomniana osoba trzecia musi wyrazić zgodę na to, że 

postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazania oprogramowania i korzystania 
z niego. Pierwszy użytkownik musi odinstalować oprogramowanie, zanim przekaże je oddzielnie od 
urządzenia. Pierwszy użytkownik nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. Jeśli oprogramowanie 

jest uaktualnieniem, przeniesienie musi obejmować także wszystkie poprzednie wersje oprogramowania.  

e. d. Z oprogramowania takiego nie wolno korzystać w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej 
zysku lub generującej przychody. 

f. e. Wydzielanie części składowych. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jeden produkt. 

Licencjobiorca nie może rozdzielać składników i instalować ich na różnych urządzeniach.  

g. 3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA.  

h. a. Dostęp zdalny. Jeden główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać dostęp do 
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu i używać go zdalnie z innego urządzenia. 

Licencjobiorca może zezwolić innym użytkownikom na dostęp do oprogramowania w celu uzyskania dla 
Licencjobiorcy pomocy technicznej. W takim przypadku nie są potrzebne dodatkowe licencje. Równoczesne 
używanie oprogramowania do innych celów przez inne osoby w ramach tej samej licencji jest niedozwolone.  

i. b. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do 
wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie:  

•  osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania, oraz  

•  tymczasowo pobrać je na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe w celu drukowania zawartości. 

a. c. Okres próbny i przekształcenie. Część lub całość oprogramowania może być objęta licencją udzieloną na 
okres próbny. Prawa Licencjobiorcy do używania tego oprogramowania są ograniczone do okresu próbnego. 
Możliwość korzystania z oprogramowania w wersji próbnej oraz długość okresu próbnego zostają określone w 

trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może mieć możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na 

prawa bezterminowe, zarówno przed upływem, jak i po upływie okresu próbnego. Jeśli okres próbny upłynie bez 
dokonania przekształcenia, oprogramowanie w wersji próbnej przestanie działać.  

b. d. Elementy multimedialne i szablony. Licencjobiorca może kopiować obrazy, obiekty clipart, animacje, 
dźwięki, muzykę, kształty, klipy wideo i szablony dostarczone z oprogramowaniem oraz używać ich w tworzonych 
przez siebie dokumentach i projektach, o ile elementy te zostały określone jako przeznaczone do takiego użycia. 
Licencjobiorca może rozpowszechniać takie dokumenty i projekty do celów niekomercyjnych. Jeśli Licencjobiorca 

zamierza używać elementów multimedialnych lub szablonów w innym celu, powinien zapoznać się z informacjami 
zamieszczonymi na stronie www.microsoft.com/permission, aby dowiedzieć się, czy takie użycie jest 

dozwolone.  

c. e. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do:  

•  grupowania połączeń,  

•  przekierowywania informacji,  

•  redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania 

lub korzystających z niego 

(niekiedy nazywane „multipleksującym” lub „grupującym”) nie zmniejszają liczby wymaganych licencji. 

a. f. Narzędzia projektowe. Oprogramowanie może zawierać narzędzia Microsoft Visual Basic Tools lub inne 
narzędzia programistyczne. Licencjobiorca może używać wszelkich narzędzi programistycznych zawartych w 

oprogramowaniu jedynie w celu projektowania, opracowywania, testowania, używania i demonstrowania swoich 
programów wraz z oprogramowaniem.  

b. 4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na konkretnym urządzeniu 

http://www.microsoft.com/permission


oznacza przypisanie oprogramowania do tego urządzenia. Podczas aktywacji za pomocą oprogramowania do 
Microsoft przesyłane są informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te obejmują wersję, język i klucz 

produktu oprogramowania, wersję licencji na oprogramowanie, adres IP urządzenia oraz dane uzyskane z 
konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ 

Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA ŻE, WYRAŻA ON ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Jeśli 
oprogramowanie jest objęte właściwą licencją, Licencjobiorca ma prawo korzystać z wersji oprogramowania 
zainstalowanej w procesie instalacji do czasu, w którym należy dokonać aktywacji. NIEDOKONANIE AKTYWACJI 

OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE LICENCJOBIORCA NIE MA PRAWA DO KORZYSTANIA 
Z OPROGRAMOWANIA PO UPŁYWIE TEGO OKRESU. Ma to zapobiec korzystaniu z oprogramowania bez licencji. 
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBEJŚCIA LUB POMINIĘCIA AKTYWACJI SĄ NIEDOZWOLONE. Licencjobiorca 

może aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. W takim przypadku aktywacja, zarówno za 
pośrednictwem Internetu, jak i przez telefon, może wiązać się z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Jeśli zmodyfikują 
Państwo składniki komputera lub oprogramowania, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji.  

c. 5. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Z wyjątkiem 
sytuacji określonych w materiałach towarzyszących usłudze Microsoft może w dowolnym czasie dokonać modyfikacji 
lub zakończyć świadczenie takich usług.  

d. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz 

w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office for Mac 2011) nawiązywane jest 
połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy us ług. W niektórych przypadkach nie 
otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca 

może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w 
Oświadczenie o Ochronie Prywatności dotyczące oprogramowania Office for Mac 2011. KORZYSTANIE 
PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ NA 

PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Firma Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu identyfikacji 
Państwa ani kontaktowania się z Państwem. 

Informacje o komputerze. Funkcje wymienione poniżej korzystają z protokołów internetowych, które przekazują 
do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj 

przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało 
zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług 
internetowych. 

•  Funkcja Microsoft AutoUpdate for Mac . Funkcja AutoUpdate ułatwia aktualizowanie oprogramowania 
Microsoft, umożliwiając pobieranie aktualizacji oprogramowania za pomocą Internetu bezpoś rednio na 
komputer. W jej ramach można wybrać opcję ręcznego lub automatycznego sprawdzania dostępności 

aktualizacji, a następnie wyświetlana jest lista aktualizacji, które można zainstalować na komputerze. Więcej 

informacji na temat tej funkcji można znaleźć w witrynie Office for Mac. 

•  Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie odpowiedniej 

zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Przyk ładami wspomnianych funkcji są obiekty 
clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

•  Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych  umożliwiających potwierdzenie 

tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Mogą być 
także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania integralności i pochodzenia 
zawartości plików. Oprogramowanie pobiera certyfikaty i aktualizuje ich listy odwo łania, jeśli są one dostępne 

za pośrednictwem Internetu.  

a. b. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać 
z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także 

udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać 
z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. 

a. c. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych 
w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług 

w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.  

a. 6. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy 

http://www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=189317
http://www.microsoft.com/mac/


Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie 
pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej 

umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują 
mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń 
technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony 

sposób. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.microsoft.com/licensing/userights. Nie 
mogą Państwo:  

•  omijać ograniczeń technicznych oprogramowania;  

•  odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim 
zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;  

•  sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez 

prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;  

•  udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;  

•  wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani  

•  używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych us ług hostingowych. 

a. 7. KOPIA ZAPASOWA.  

a. Nośniki. Jeśli Licencjobiorca naby ł oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, może sporządzić jedną kopię 
zapasową tego nośnika i korzystać z takiej kopii wyłącznie w celu ponownej instalacji oprogramowania na 

licencjonowanym urządzeniu.  

b. Pobieranie drogą elektroniczną. Jeśli Licencjobiorca naby ł i pobrał oprogramowanie w trybie online, może 
sporządzić jedną kopię zapasową tego oprogramowania na dysku lub innym nośniku i korzystać z niej w celu 
zainstalowania tego oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. Licencjobiorca może również korzystać 

z takiej kopii w celu ponownego instalowania oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

a. 8. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci 
wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na 

wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 

b. 9. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDA ŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do 
odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.  

a. 10. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W OKREŚLONYM 

REGIONIE GEOGRAFICZNYM. Jeżeli oprogramowanie jest przeznaczone do aktywacji w określonym regionie 
geograficznym i zostało stosowanie oznakowane, wówczas Licencjobiorca ma prawo dokonać aktywacji takiego 
oprogramowania tylko w regionie geograficznym wskazanym na opakowaniu oprogramowania. Aktywacja 

oprogramowania poza tym regionem może się nie powieść. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących 
oprogramowania przeznaczonego do użytku w określonym regionie geograficznym można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/howtotell/geo/. 

b. 11. UAKTUALNIENIE LUB PRZEKSZTAŁCENIE. Aby dokonać uaktualnienia lub przekształcenia oprogramowania, 
Licencjobiorca musi najpierw uzyskać stosowną licencję na to oprogramowanie. Po dokonaniu uaktualnienia lub 
przekształcenia niniejsza umowa zastępuje umowę dotyczącą poprzedniej wersji oprogramowania. Po dokonaniu 
uaktualnienia lub przekształcenia nie mogą Państwo już używać wcześniejszej wersji oprogramowania, które 

podlegało uaktualnieniu lub przekształceniu.  

c. 12. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI.  

a. Oryginalny dowód posiadania licencji. Jeśli Licencjobiorca naby ł oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, 
posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalna etykieta certyfikatu autentyczności Microsoft, 

towarzyszący jej oryginalny klucz produktu oraz dowód zakupu. Jeśli Licencjobiorca naby ł i pobrał 
oprogramowanie w trybie online, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalny klucz 
produktu Microsoft otrzymany razem z oprogramowaniem oraz dowód zakupu otrzymany od autoryzowanego 

%22ww
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dostawcy oryginalnego, przesy łanego drogą elektroniczną oprogramowania Microsoft. Dowód zakupu może 

zostać zweryfikowany na podstawie dokumentacji sprzedawcy.  

b. Licencja na uaktualnienie lub przekształcenie. Jeśli Licencjobiorca dokona uaktualnienia lub przekształcenia 
oprogramowania, dowodem posiadania licencji jest wówczas:  

•  oryginalna etykieta dowodu posiadania licencji na oprogramowanie, które podlegało uaktualnieniu lub 
przekształceniu, oraz 

•  oryginalna etykieta dowodu posiadania licencji na oprogramowanie, które zostało uaktualnione lub 
przekształcone.  

c. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania Microsoft można uzyskać w witrynie 

www.howtotell.com. 

a. 13. PRZYPISANIE DO INNEGO URZĄDZENIA. Przypisanie licencji do urządzenia na inne urządzenie można 
zmieniać dowolną liczbę razy, nie częściej jednak niż raz na 90 dni. Jeśli Licencjobiorca zmieni przypisanie licencji, 
takie inne urządzenie staje się „licencjonowanym urządzeniem”. Jeśli wskutek trwałej awarii Licencjobiorca wycofa 

licencjonowane urządzenie z eksploatacji, może zmienić przypisanie licencji wcześniej.  

b. 14. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Pierwszy użytkownik oprogramowania może dokonać jednokrotnego 
przeniesienia swoich praw wynikających z niniejszej umowy i przekazać oprogramowanie bezpośrednio innemu 
użytkownikowi. Przed otrzymaniem oprogramowania wspomniana osoba trzecia musi wyrazić zgodę na to, że 

postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazania oprogramowania i korzystania z niego. 
Pierwszy użytkownik musi odinstalować oprogramowanie, zanim przekaże je oddzielnie od urządzenia. Pierwszy 
użytkownik nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. Jeśli oprogramowanie jest uaktualnieniem, 

przeniesienie musi obejmować także wszystkie poprzednie wersje oprogramowania.  

c. 15. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach 
Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych 

mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju 
przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie www.microsoft.com/export ing.  

d. 16. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie 

z opisem znajdującym się na stronie www.support.microsoft.com/common/international.aspx . 

e. 17. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej rękojmią) wraz ze wszystkimi dodatkami 
lub aneksami dołączonymi do oprogramowania oraz postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług 
internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i pomocy technicznej.  

f. 18. PRAWO WŁAŚCIWE. 

g. a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wyk ładnia 
niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia 
umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia 

zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 
czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka. 

h. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem 

właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

i. 19. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. 
Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto 
Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której naby ł oprogramowanie. Niniejsza umowa nie 

zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli 
ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.  

j. 20. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Microsoft i dostawcy Microsoft ponoszą 

odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie i do wysokości kwoty zapłaconej za oprogramowanie. 

http://www.howtotell.com/
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Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty 
zysków, szkód wtórnych, szkód szczególnych, szkód pośrednich ani szkód ubocznych.  

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

•  wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 

udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz  

•  roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 
odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym 

przez prawo w łaściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: 

•  naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w  pełni strat 
poniesionych przez Licencjobiorcę lub 

•  Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. 

Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za 
szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. 
Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy 

prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, 
wtórne itp. 

 

************************************************************************************  

OGRANICZONA RĘKOJMIA 

1. A OGRANICZONA RĘKOJMIA. Je śli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, 
oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft 

towarzyszących oprogramowaniu. 

2. B. OKRES OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI, BENEFICJENT RĘKOJMI, OKRES OBOWIĄZYWANIA 
DOROZUMIANYCH RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia obejmuje oprogramowanie przez okres 90 dni 

od daty jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej rękojmi 
Licencjobiorca otrzyma uzupe łnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte rękojmią 
przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, w zależności od tego, który z tych okresów będzie 

dłuższy. Je śli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać 
rękojmia na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia. 

W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie uprawnienia z tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub 

innych zapewnień mają zastosowanie tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej rękojmi. Prawo 
obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej 
rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie 

dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu 
obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień. 

1. D. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza rękojmia nie obejmuje problemów spowodowanych dzia łaniami (lub 

zaniechaniami) Licencjobiorcy, dzia łaniami innych osób ani zdarzeniami powsta łymi z przyczyn niezależnych 
od Microsoft.  

2. F. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. Microsoft dokona bezpłatnej naprawy 

lub wymiany oprogramowania. Jeśli Microsoft nie będzie w stanie naprawić ani wymienić oprogramowania, 
zwróci Licencjobiorcy kwotę znajdującą się na potwierdzeniu zakupu oprogramowania. Microsoft także 
bezpłatnie naprawi lub wymieni uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze. Jeśli Microsoft nie 

będzie w stanie naprawić albo wymienić tych elementów, zwróci Licencjobiorcy kwotę zapłaconą za 
powyższe elementy, jeśli płatność taka została dokonana. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Licencjobiorca musi 
odinstalować oprogramowanie i zwrócić je do Microsoft wraz z nośnikami oraz innymi materiałami 



towarzyszącymi oprogramowaniu, okazując przy tym dowód zakupu oprogramowania. Są to jedyne 
uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu naruszenia warunków ograniczonej rękojmi. 

3. E. ZACHOWA NIE PRAW KONSUMENTA. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, 
jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego.  

4. F. PROCEDURY GWA RA NCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania dowodu 
zakupu oprogramowania. 

5. 1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na 
temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy 
skontaktować się z Microsoft: 

•  pod numerem telefonu (800) MICROSOFT;  

•  pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 

98052-6399, USA lub 

•  odwiedzając stronę www.microsoft.com/info/nareturns.htm.  

1. 2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim 
Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona rękojmia jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations 
Limited. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować 

się z: 

•  Microsoft Ireland Operat ions Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub 

•  podmiotem stowarzyszonym Microsoft w łaściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe 

informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide). W Polsce należy wybrać 

numer (+48) 22-594-1000 lub odwiedzić witrynę  www.microsoft.com/poland/. 

1. 3. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką. W przypadku nabycia 
oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką 

Licencjobiorca powinien się skontaktować z podmiotem stowarzyszonym Microsoft w łaściwym dla 

swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide). 

2. G. BRAK INNYCH RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia jest jedyną rękojmią udzielaną bezpośrednio 

przez Microsoft. Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień 
dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe Microsoft 
niniejszym wyłącza wszelkie dorozumiane rękojmie i gwarancje odnośnie do oprogramowania, w tym 

gwarancje z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności praw osób 
trzecich. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego 
jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma 

prawo do świadczeń opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia warunków rękojmi” powyżej 
w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. 

3. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA 

WARUNKÓW RĘKOJMI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za 
szkody ma zastosowanie w przypadku naruszenia warunków niniejszej ograniczonej rękojmi. 

W ramach tej rękojmi Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne 

prawa na mocy ustawodawstwa stanowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać także inne prawa na 
mocy ustawodawstwa krajowego. 
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SEKCJA 4 

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT 

Microsoft Office for Mac Academic 2011, Service Pack 1 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca 
zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a  Licencjobiorcą. 
Należy się z nimi zapoznać. Dotyczą one oprogramowania towarzyszącego tym postanowieniom licencyjnym, jak 

również ewentualnych nośników, na których zosta ło ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą 
także udostępnianych przez Microsoft: 

•  aktualizacji, 

•  uzupełnień, 

•  usług internetowych oraz 

•  usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku 
obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE 

POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. 

W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE SPRZEDAWCY W CELU 

UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY. Je śli wspomniana kwota nie 
zostanie zwrócona, Licencjobiorca powinien skontaktować się z Microsoft lub podmiotem stowarzyszonym 
Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach 

obowiązujących w tym zakresie w  Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/worldwide. W Polsce należy wybrać numer (+48) 22-594-1000 lub odwiedzić witrynę 

www.microsoft.com/poland/. 

ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH FUNKCJI OPROGRAMOWANIA 

OZNACZA RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA PRZESŁANIE W RAMACH USŁUG INTERNETOWYCH 
OKREŚLONYCH STANDARDOWYCH INFORMACJI O KOMPUTERACH.  

LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGAJĄCY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH NABYWA W RAMACH 

KAŻDEJ UZYSKANEJ LICENCJI PRAWA OPISANE PONIŻEJ.  

a. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie kopii na urządzenie. Partycja 
sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne urządzenia. 

a. 2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.  

b. a. Jedna kopia na urządzenie. Licencja na oprogramowanie jest na stałe przypisana do urządzenia, 
na którym to oprogramowanie zostało początkowo aktywowane. Urządzenie to jest wówczas „licencjonowanym 
urządzeniem”.  

c. b. Licencjonowane urządzenie. Licencjobiorca może korzystać jednocześnie wyłącznie z jednej kopii 
oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

d. c. Wydzielanie części składowych. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jeden produkt. 
Licencjobiorca nie może rozdzielać składników i instalować ich na różnych urządzeniach.  

e. 3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA.  

f. a. Dostęp zdalny. Jeden główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać dostęp do 
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oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu i używać go zdalnie z innego urządzenia. 
Licencjobiorca może zezwolić innym użytkownikom na dostęp do oprogramowania w celu uzyskania dla 

Licencjobiorcy pomocy technicznej. W takim przypadku nie są potrzebne dodatkowe licencje. Równoczesne 

używanie oprogramowania do innych celów przez inne osoby w ramach tej samej licencji jest niedozwolone.  

g. b. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do 
wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie:  

•  osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania, oraz  

•  tymczasowo pobrać je na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe w celu drukowania zawartości. 

a. c. Okres próbny i przekształcenie. Część lub całość oprogramowania może być objęta licencją udzieloną na 

okres próbny. Prawa Licencjobiorcy do używania tego oprogramowania są ograniczone do okresu próbnego. 
Możliwość korzystania z oprogramowania w wersji próbnej oraz długość okresu próbnego zostają określone w 
trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może mieć możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na 

prawa bezterminowe, zarówno przed upływem, jak i po upływie okresu próbnego. Jeśli okres próbny upłynie bez 
dokonania przekształcenia, oprogramowanie w wersji próbnej przestanie działać.  

b. d. Elementy multimedialne i szablony. Licencjobiorca może mieć dostęp do obrazów multimedialnych, 
obiektów clipart, animacji, dźwięków, muzyki, klipów wideo i szablonów oraz innych form treści („elementy 

multimedialne”) dostarczonych wraz z  oprogramowaniem lub w ramach usługi powiązanej z oprogramowaniem. 
Licencjobiorca może dokonywać kopiowania i używać elementów multimedialnych w projektach i dokumentach. 
Licencjobiorcy nie wolno (i) udzielać licencji na kopie elementów multimedialnych ani sprzedawać, ani 

rozpowszechniać kopii elementów multimedialnych ani oddzielnie, ani w ramach produktu, jeśli podstawową 
wartością takiego produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać swoim klientom praw do udzielania licencji na 
elementy multimedialne lub rozpowszechniania elementów multimedialnych; (iii) w celach komercyjnych udzielać 

licencji na elementy multimedialne ani rozpowszechniać elementów multimedialnych, które zawieraj ą wizerunki 
rozpoznawalnych osób fizycznych, instytucji rządowych, logo, znaków towarowych lub godeł, ani korzystać z tego 
typu obrazów w sposób, który mógłby sugerować aprobatę produktu, podmiotu lub działalności Licencjobiorcy lub 

powiązanie z nimi; ani (iv) tworzyć utworów obscenicznych lub obelżywych przy użyciu elementów 

multimedialnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/permission. 

c. e. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do:  

•  grupowania połączeń,  

•  przekierowywania informacji,  

•  redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania 
lub korzystających z niego 

(niekiedy nazywane „multipleksującym” lub „grupującym”) nie zmniejszają liczby wymaganych licencji.  

a. f. Narzędzia projektowe. Oprogramowanie może zawierać narzędzia Microsoft Visual Basic Tools lub inne 

narzędzia programistyczne. Licencjobiorca może używać wszelkich narzędzi programistycznych zawartych w 

oprogramowaniu jedynie w celu projektowania, opracowywania, testowania, używania i demonstrowania swoich 
programów wraz z oprogramowaniem.  

b. 4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Dokonanie aktywacji oprogramowania zainstalowanego na konkretnym urządzeniu 
oznacza przypisanie oprogramowania do tego urządzenia. Podczas aktywacji za pomocą oprogramowania do 
Microsoft przesyłane są informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te obejmują wersję, język i klucz 

produktu oprogramowania, wersję licencji na oprogramowanie, adres IP urządzenia oraz dane uzyskane z 
konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/piracy/activation.mspx . KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA 

OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Jeśli oprogramowanie jest objęte 
właściwą licencją, Licencjobiorca ma prawo korzystać z wersji oprogramowania zainstalowanej w procesie instalacji 
do czasu, w którym należy dokonać aktywacji. NIEDOKONANIE AKTYWACJI OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE 

LICENCJOBIORCA NIE MA PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PO UPŁYWIE TEGO OKRESU.  
Ma to zapobiec korzystaniu z oprogramowania bez licencji. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBEJŚCIA LUB 
POMINIĘCIA AKTYWACJI SĄ NIEDOZWOLONE. Licencjobiorca może aktywować oprogramowanie przez Internet  
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lub telefon. W takim przypadku aktywacja, zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i przez telefon, może wiązać się 
z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Jeśli zmodyfikują Państwo składniki komputera lub oprogramowania, może być 

konieczne dokonanie ponownej aktywacji.  

c. 5. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Z wyjątkiem 
sytuacji określonych w materiałach towarzyszących usłudze Microsoft może w dowolnym czasie dokonać modyfikacji 

lub zakończyć świadczenie takich usług.  

d. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz 
w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office for Mac 2011) nawiązywane jest 

połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy us ług. W niektórych przypadkach nie 

otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca 
może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć 
w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym oprogramowania Office for Mac 2011 . 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON 
ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Firma Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu 
identyfikacji Państwa ani kontaktowania się z Państwem.  

Informacje o komputerze. Funkcje wymienione poniżej korzystają z protokołów internetowych, które przekazują 
do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj 
przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało 

zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy us ług 

internetowych. 

•  Funkcja Microsoft AutoUpdate for Mac . Funkcja AutoUpdate ułatwia aktualizowanie oprogramowania 
Microsoft, umożliwiając pobieranie aktualizacji oprogramowania za pomocą Internetu bezpoś rednio na 

komputer. W jej ramach można wybrać opcję ręcznego lub automatycznego sprawdzania dostępności 
aktualizacji, a następnie wyświetlana jest lista aktualizacji, które można zainstalować na komputerze. Więcej 

informacji na temat tej funkcji można znaleźć w witrynie Office for Mac. 

•  Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie odpowiedniej 
zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. Przyk ładami wspomnianych funkcji są obiekty 
clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

•  Certy fikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych  umożliwiających potwierdzenie 
tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Mogą być 
także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania integralności i pochodzenia 

zawartości plików. Oprogramowanie pobiera certyfikaty i aktualizuje ich listy odwołania, jeśli są one dostępne 

za pośrednictwem Internetu. 

a. b. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać 
z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także 

udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać 
z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. 

b. c. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych 
w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług 

w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.  

a. 6. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy 
Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie 

pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej 
umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują 
mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń 

technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony 

sposób. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.microsoft.com/licensing/userights. Nie 
mogą Państwo:  

•  omijać ograniczeń technicznych oprogramowania; 

•  odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim 
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zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;  

•  sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez 

prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;  

•  udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;  

•  wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani  

•  używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych us ług hostingowych. 

a. 7. KOPIA ZAPASOWA.  

a. Nośniki. Jeśli Licencjobiorca naby ł oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, może sporządzić jedną kopię 
zapasową tego nośnika i korzystać z takiej kopii wyłącznie w celu ponownej instalacji oprogramowania na 

licencjonowanym urządzeniu.  

b. Pobieranie drogą elektroniczną. Jeśli Licencjobiorca naby ł i pobrał oprogramowanie w trybie online, może 
sporządzić jedną kopię zapasową tego oprogramowania na dysku lub innym nośniku i korzystać z niej w celu 
zainstalowania tego oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. Licencjobiorca może również korzystać 

z takiej kopii w celu ponownego instalowania oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu.  

a. 8. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci 
wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na 

wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 

b. 9. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDA ŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do 
odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.  

c. 10. OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE. Aby korzystać z oprogramowania oznaczonego jako „Academic”, 

Licencjobiorca musi mieć status „Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego”. Licencjobiorca może sprawdzić, czy ma 
status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. W tym celu powinien odwiedzić stronę 

www.microsoft.com/educat ion lub skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla 
swojego kraju. 

d. 11. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W OKREŚLONYM 
REGIONIE GEOGRAFICZNYM. Jeżeli oprogramowanie jest przeznaczone do aktywacji w określonym regionie 
geograficznym i zostało stosowanie oznakowane, wówczas Licencjobiorca ma prawo dokonać aktywacji takiego 

oprogramowania tylko w regionie geograficznym wskazanym na opakowaniu oprogramowania. Aktywacja 
oprogramowania poza tym regionem może się nie powieść. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących 
oprogramowania przeznaczonego do użytku w określonym regionie geograficznym można znaleźć na stronie 

www.microsoft.com/howtotell/geo/ . 

e. 12. UAKTUALNIENIE LUB PRZEKSZTAŁCENIE. Aby dokonać uaktualnienia lub przekształcenia oprogramowania, 
Licencjobiorca musi najpierw uzyskać stosowną licencję na to oprogramowanie. Po dokonaniu uaktualnienia lub 
przekształcenia niniejsza umowa zastępuje umowę dotyczącą poprzedniej wersji oprogramowania. Po dokonaniu 

uaktualnienia lub przekształcenia nie mogą Państwo już używać wcześniejszej wersji oprogramowania, które 
podlegało uaktualnieniu lub przekształceniu.  

f. 13. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI.  

a. Oryginalny dowód posiadania licencji. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, 

posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalna etykieta certyfikatu autentyczności Microsoft, 
towarzyszący jej oryginalny klucz produktu oraz dowód zakupu. Jeśli Licencjobiorca naby ł i pobrał 
oprogramowanie w trybie online, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza oryginalny klucz 

produktu Microsoft otrzymany razem z oprogramowaniem oraz dowód zakupu otrzymany od autoryzowanego 
dostawcy oryginalnego, przesy łanego drogą elektroniczną oprogramowania Microsoft. Dowód zakupu może 
zostać zweryfikowany na podstawie dokumentacji sprzedawcy.  

b. Licencja na uaktualnienie lub przekształcenie. Jeśli Licencjobiorca dokona uaktualnienia lub przekształcenia 
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oprogramowania, dowodem posiadania licencji jest wówczas:  

•  oryginalna etykieta dowodu posiadania licencji na oprogramowanie, które podlega ło uaktualnieniu lub 

przekształceniu, oraz 

•  oryginalna etykieta dowodu posiadania licencji na oprogramowanie, które zostało uaktualnione lub 
przekształcone.  

c. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania Microsoft można uzyskać w witrynie 

www.howtotell.com. 

a. 14. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Licencjobiorca może przekazać oprogramowanie bezpośrednio osobie 
trzeciej tylko z licencjonowanym urządzeniem, Certyfikatem Autentyczności i niniejszą umową. Przed otrzymaniem 
oprogramowania osoba ta musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie 

w przypadku przekazywania oprogramowania i korzystania z niego. Licencjobiorca nie może zachować żadnych kopii 
oprogramowania.  

b. 15. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach 

Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych 
mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju 
przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting . 

c. 16. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie 

z opisem znajdującym się na stronie www.support.microsoft.com/common/international.aspx . 

d. 17. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej rękojmią) wraz ze wszystkimi dodatkami 
lub aneksami dołączonymi do oprogramowania oraz postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług 

internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i pomocy technicznej.  

e. 18. PRAWO WŁAŚCIWE. 

f. a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wyk ładnia 
niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia 

umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia 
zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 
czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka. 

g. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem 
właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

h. 19. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. 
Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto 

Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której naby ł oprogramowanie. Niniejsza umowa nie 
zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli 
ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.  

i. 20. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Microsoft i dostawcy Microsoft ponoszą 
odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie i do wysokości kwoty zapłaconej za oprogramowanie. 
Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty 

zysków, szkód wtórnych, szkód szczególnych, szkód pośrednich ani szkód ubocznych.  

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

•  wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 

udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz  

•  roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 
odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym 
przez prawo w łaściwe. 

http://www.howtotell.com/
http://www.microsoft.com/exporting
http://www.support.microsoft.com/common/international.aspx


Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: 

•  naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat 

poniesionych przez Licencjobiorcę lub 

•  Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód.  

Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za 
szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. 

Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy 
prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, 
wtórne itp. 

 

************************************************************************************  

OGRA NICZONA RĘKOJMIA 

1. A. OGRANICZONA RĘKOJMIA. Je śli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, 

oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft 
towarzyszących oprogramowaniu. 

2. B. OKRES OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI, BENEFICJENT RĘKOJMI, OKRES OBOWIĄZYWANIA 

DOROZUMIANYCH RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia obejmuje oprogramowanie przez okres 90 dni 
od daty jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej rękojmi 
Licencjobiorca otrzyma uzupe łnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte rękojmią 

przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, w zależności od tego, który z tych okresów będzie 
dłuższy. Je śli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać 
rękojmia na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia. 

W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie uprawnienia z  tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub 
innych zapewnień mają zastosowanie tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej rękojmi. Prawo 
obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej 

rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie 
dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu 
obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień. 

1. C. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza rękojmia nie obejmuje problemów spowodowanych dzia łaniami (lub 
zaniechaniami) Licencjobiorcy, dzia łaniami innych osób ani zdarzeniami powsta łymi z przyczyn niezależnych 
od Microsoft.  

2. D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW RĘKOJMI. Microsoft dokona bezpłatnej naprawy 
lub wymiany oprogramowania. Jeśli Microsoft nie będzie w stanie naprawić ani wymienić oprogramowania, 
zwróci Licencjobiorcy kwotę znajdującą się na potwierdzeniu zakupu oprogramowania. Microsoft także 

bezpłatnie naprawi lub wymieni uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze. Jeśli Microsoft nie 
będzie w stanie naprawić albo wymienić tych elementów, zwróci Licencjobiorcy kwotę zapłaconą za 
powyższe elementy, jeśli płatność taka została dokonana. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Licencjobiorca musi 

odinstalować oprogramowanie i zwrócić je do Microsoft wraz z nośnikami oraz innymi materiałami 
towarzyszącymi oprogramowaniu, okazując przy tym dowód zakupu oprogramowania. Są to jedyne 
uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu naruszenia warunków ograniczonej rękojmi. 

3. E. ZACHOWA NIE PRAW KONSUMENTA. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, 
jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego.  

4. F. PROCEDURY GWA RA NCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania dowodu 
zakupu oprogramowania. 

5. 1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na 
temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy 
skontaktować się z Microsoft: 



•  pod numerem telefonu (800) MICROSOFT;  

•  pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 

98052-6399, USA lub 

•  odwiedzając stronę www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

1. 2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim 
Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona rękojmia jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations 

Limited. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować 
się z: 

•  Microsoft Ireland Operat ions Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub  

•  podmiotem stowarzyszonym Microsoft w łaściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe 

informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide). W Polsce należy wybrać 

numer (+48) 22-594-1000 lub odwiedzić witrynę  www.microsoft.com/poland/. 

1. 3. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką. W przypadku nabycia 
oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką 
Licencjobiorca powinien się skontaktować z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla 

swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide). 

2. G. BRAK INNYCH RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia jest jedyną rękojmią udzielaną bezpośrednio 
przez Microsoft. Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień 
dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe Microsoft 

niniejszym wyłącza wszelkie dorozumiane rękojmie i gwarancje odnośnie do oprogramowania, w tym 
gwarancje z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności praw osób 
trzecich. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego 

jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma 
prawo do świadczeń opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia warunków rękojmi” powyżej 
w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe . 

3. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA 
WARUNKÓW RĘKOJMI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za 
szkody ma zastosowanie w przypadku naruszenia warunków niniejszej ograniczonej rękojmi. 

W ramach tej rękojmi Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne 
prawa na mocy ustawodawstwa stanowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać także inne prawa na 
mocy ustawodawstwa krajowego. 

http://www.microsoft.com/info/nareturns.htm
http://www.microsoft.com/worldwide
http://www.microsoft.com/poland/
http://www.microsoft.com/worldwide


 

SEKCJA 5 

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT 

Microsoft Remote Desktop Connection Client for Mac 2 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca 
zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a  Licencjobiorcą. 

Należy się z nimi zapoznać. Dotyczą one oprogramowania towarzyszącego tym postanowieniom licencyjnym, jak 
również ewentualnych nośników, na których zosta ło ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą 
także udostępnianych przez Microsoft:  

•  aktualizacji,  

•  uzupełnień, 

•  usług internetowych oraz 

•  usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku 
obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE 
POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ 
Z OPROGRAMOWANIA.  

LICENCJOBIORCY PRZESTRZEGAJĄCEMU NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH PRZYSŁUGUJĄ OPISANE 
PONIŻEJ PRAWA.  

1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię oprogramowania i używać jej 
na swoim urządzeniu.  

2. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy 
Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie 
pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej 
umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują 

mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń 
technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony 
sposób. Nie mogą Państwo: 

⁃  omijać ograniczeń technicznych oprogramowania;  

⁃  odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, 
w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;  

⁃  sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo 
właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;  

⁃ udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; 

⁃  wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;  

⁃  przekazywać oprogramowania ani praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim ani  

⁃  używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych us ług hostingowych. 



3. KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania i korzystać z niej 
wyłącznie do ponownego instalowania oprogramowania.  

4. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnęt rznej 
Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby 
Licencjobiorcy. 

5. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Z wyjątkiem sytuacji 

określonych w materiałach towarzyszących usłudze Microsoft może w dowolnym czasie dokonać modyfikacji lub 
zakończyć świadczenie takich usług. 

a. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz 
w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym klienta podłączania pulpitu zdalnego dla systemu Mac 2) 

nawiązywane jest połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy us ług. W 
niektórych przypadkach nie otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. W niektórych 
przypadkach Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych 

funkcji można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności dotyczącym klienta podłączania pulpitu 
zdalnego dla systemu Mac 2. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZE WSPOMNIANYCH FUNKCJI 
OZNACZA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI. Firma Microsoft nie wykorzystuje 

uzyskanych informacji w celu identyfikacji Państwa ani kontaktowania się z Państwem.  

Informacje o komputerze. Funkcje wymienione poniżej korzystają z protokołów internetowych, które przekazują 
do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj 

przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało 
zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy us ług 
internetowych. 

•  Funkcja Microsoft AutoUpdate for Mac . Funkcja AutoUpdate ułatwia aktualizowanie oprogramowania 

Microsoft, umożliwiając pobieranie aktualizacji oprogramowania za pomocą Internetu bezpoś rednio na 

komputer. W jej ramach można wybrać opcję ręcznego lub automatycznego sprawdzania dostępności 
aktualizacji, a następnie wyświetlana jest lista aktualizacji, które można zainstalować na komputerze. Więcej 

informacji na temat tej funkcji można znaleźć w witrynie Office for Mac . 

a. b. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać 
z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także 

udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać 
z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. 

b. c. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych 
w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług 

w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone. 

6. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach 
Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych 

mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju 

przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting . 

7. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, 
w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem us ług pomocy 

technicznej. 

8. PULPIT ZDALNY. Oprogramowanie korzysta z technologii, dzięki którym do aplikacji zainstalowanych na komputerach 
z uruchomionym systemem Windows Server 2003 Standard, Windows Server 2003 Enterprise, Windows Server 2003 
Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, 

Windows XP Professional, Windows XP Media Center, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise lub 
Windows Vista Ultimate lub kolejną ich wersją („URZĄDZENIE HOSTA”) można uzyskiwać zdalny dostęp z danego 
komputera. Aby uzyskać z takiego komputera dostęp do uruchomionych na URZĄDZENIU HOSTA aplikacji Microsoft 

oraz aplikacji niepochodzących od Microsoft, Licencjobiorca powinien zapoznać się z towarzyszącymi tym produktom 
umowami licencyjnymi lub skontaktować się z odpowiednim licencjodawcą, aby sprawdzić, czy korzystanie z produktu 

z technologią pulpitu zdalnego jest dozwolone bez konieczności uzyskania dodatkowej licencji.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=194651
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=194651
http://www.microsoft.com/mac/
http://www.microsoft.com/exporting


9. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług 
internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej 

oprogramowania i usług pomocy technicznej. 

10. PRAWO WŁAŚCIWE. 

a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wyk ładnia niniejszej 
umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez 

względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na 
podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów 
niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka. 

b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla 
umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

11. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. 
Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego.  Ponadto Licencjobiorcy 

mogą przysługiwać prawa względem strony, od której naby ł oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw 

przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie 

zezwala. 

12. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Oprogramowanie jest 
licencjonowane w stanie „takim, w jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania 

ponosi Licencjobiorca. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi i gwarancji ani nie składa żadnych 
zapewnień. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać 
Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft 

niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi i gwarancji dotyczących 
oprogramowania, w tym gwarancji z tytułu wartości handlowej, przydatności do okre ślonego celu oraz braku 
naruszeń praw osób trzecich.  

13. OGRA NICZENIE I WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ ORAZ ODSZKODOWAŃ. Microsoft i dostawcy Microsoft 
ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Licencjobiorca nie może 
dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód 
wtórnych, szkód szczególnych, szkód pośrednich ani szkód ubocznych. 

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

⁃ wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na 

stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz  

⁃  roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, odpowiedzialności 

obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć 
o możliwości pow stania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć 

Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie 
odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 



SEKCJA 6 

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT 

Microsoft Messenger for Mac 8 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca 
zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a  Licencjobiorcą. 
Należy się z nimi zapoznać. Dotyczą one oprogramowania towarzyszącego tym postanowieniom licencyjnym, jak 

również ewentualnych nośników, na których zosta ło ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą 
także udostępnianych przez Microsoft:  

•  aktualizacji, 

•  uzupełnień, 

•  usług internetowych oraz 

•  usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku 
obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE 
POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ 

Z OPROGRAMOWANIA. ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH FUNKCJI 
OPROGRAMOWANIA OZNACZA RÓWNIE Ż ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA PRZESŁANIE W RAMACH USŁUG 
INTERNETOWYCH OKREŚLONYCH STANDARDOWYCH INFORMACJI O KOMPUTERACH.  

LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGAJĄCY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH NABYWA W RAMACH 
KAŻDEJ UZYSKANEJ LICENCJI PRAWA OPISANE PONIŻEJ.  

a. 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.  

a. a. Instalacja i używanie. Licencjobiorca może dokonać instalacji i korzystać z dowolnej liczby kopii 

oprogramowania na swoich urządzeniach.  

b. b. Dołączone programy Microsoft. Oprogramowanie obejmuje także inne programy Microsoft. W przypadku 
korzystania z tych programów mają zastosowanie niniejsze postanowienia licencyjne.  

c. 2. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może 

w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.  

d. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą opisanej poniżej funkcji oprogramowania nawiązywane jest 
połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub us ługodawcy. W niektórych przypadkach nie 
otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Licencjobiorca może wyłączyć tę funkcję 

lub z niej nie korzystać. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie 
Prywatności dotyczącym oprogramowania Messenger for Mac 8. KORZYSTAJĄC Z TEJ FUNKCJI, 
WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TAKICH INFORMACJI. Firma Microsoft nie wykorzystuje 

uzyskanych informacji w celu identyfikacji Państwa ani kontaktowania się z Państwem.  

i. i. Informacje o komputerze. Wymieniona poniżej funkcja korzysta z protokołów internetowych, które 
przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres protoko łu internetowego 

użytkownika, rodzaj systemu operacyjnego i przegl ądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, a 
także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft wykorzystuje te 
informacje w celu udostępnienia Państwu usług internetowych.  

•  Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie 

odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. W tym celu funkcje te 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=194644
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przesyłają do Microsoft informacje o rodzaju systemu operacyjnego, nazwie i wersji używanego 
oprogramowania, rodzaju przeglądarki, a także kodzie języka urządzenia, na którym zostało 

zainstalowane oprogramowanie. Przykładami wspomnianych funkcji są obiekty clipart, szablony, 
szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

•  Usługa Microsoft dotycząca raportowania błędów. Funkcja ta umożliwia Microsoft oraz partnerom 

zajmującym się systemem Windows diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem. Nie 
wszystkie problemy można rozwiązać. Jeśli jednak rozwiązanie jest możliwe, będzie mieć formę działań 

naprawczych lub aktualizacji do zainstalowania. Podczas procesu konfiguracji i instalacji za 

pośrednictwem opisywanej us ługi zostaje wysłana informacja dotycząca błędów, które wystąpiły podczas 

tego procesu. Na podstawie tej informacji podejmowana jest próba zdiagnozowania problemu.  Aby 

zapobiec pojawianiu się problemów i zapewnić niezawodne działanie oprogramowania, niektóre 
rozwiązania zostały dołączone do dodatków Service Pack i przyszłych wersji oprogramowania. 

i. ii. Korzystanie z informacji. Microsoft może wykorzystać uzyskane informacje o komputerze, aby ulepszyć 
swoje oprogramowanie i us ługi. Może także udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. 
producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania 

swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft.  

b. b. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z tej usługi w sposób, 
który mógłby ją uszkodzić lub zakłócić korzystanie z niej innym osobom. Korzystanie z tej us ługi w celu uzyskania 
nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.  

c. 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy 

Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie 
pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej 
umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują 

mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń 
technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony 
sposób. Nie mogą Państwo:  

•  bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft ujawniać osobom trzecim wyników testów porównawczych 
dotyczących oprogramowania;  

•  omijać ograniczeń technicznych oprogramowania;  

•  odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim 
zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;  

•  sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez 

prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;  

•  udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;  

•  wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani  

•  używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych us ług hostingowych. 

a. 4. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci 
wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na 
wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 

b. 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach 
Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych 
mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju 

przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting . 

c. 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, 
w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem us ług pomocy 

http://www.microsoft.com/exporting


technicznej. 

d. 7. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, 

usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej 
oprogramowania i usług pomocy technicznej. 

e. 8. PRAWO WŁAŚCIWE. 

f. a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wyk ładnia 

niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia 
umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia 
zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 

czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka. 

g. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem 
właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

h. 9. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. 

Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa kraj owego. Ponadto Licencjobiorcy 
mogą przysługiwać prawa względem strony, od której naby ł oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw 
przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie 

zezwala.  

i. 10. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST 
LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM 
Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH 

RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA NIE 
WPŁYWA NA DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ LICENCJOBIORCY NA 
MOCY PRAWA MIEJSCOWEGO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT 

NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI 
I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI Z TYTUŁU WARTOŚCI 
HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB 

TRZECICH.  

j. 11. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ ORAZ ODSZKODOWAŃ. MICROSOFT I DOSTAWCY 

MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 

USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM 

SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI 
UBOCZNYCH.  

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

•  wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 
udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz  

•  roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 

odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym 
przez prawo w łaściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć 

o możliwości pow stania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć 
Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie 
odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 



 

SEKCJA 7 

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT 

Microsoft Communicator for Mac 2011 

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca 
zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a  Licencjobiorcą. 

Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również 
ewentualnych nośników, na których zosta ło ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także 
udostępnianych przez Microsoft:  

•  aktualizacji,  

•  uzupełnień, 

•  usług internetowych oraz 

•  usług pomocy technicznej 

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku 
obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. 

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE 
POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ 
Z OPROGRAMOWANIA.  

ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ KORZYSTANIE Z NIEKTÓRYCH FUNKCJI OPROGRAMOWANIA 
OZNACZA RÓWNIEŻ ZGODĘ LICENCJOBIORCY NA PRZESŁANIE W RAMACH USŁUG INTERNETOWYCH 
OKREŚLONYCH STANDARDOWYCH INFORMACJI O KOMPUTERACH.  

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. 

a. 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię oprogramowania 
i używać jej na swoim urządzeniu.  

b. 2. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może 

w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.  

c. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą opisanej poniżej funkcji oprogramowania nawiązywane jest 
połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub us ługodawcy. W niektórych przypadkach nie 
otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Licencjobiorca może wyłączyć tę funkcję 

lub z niej nie korzystać. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie 
Prywatności dotyczącym oprogramowania Communicator for Mac 2011 . KORZYSTAJĄC Z TEJ FUNKCJI, 
WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TAKICH INFORMACJI. Firma Microsoft nie wykorzystuje 

uzyskanych informacji w celu identyfikacji Państwa ani kontaktowania się z Państwem.  

i. i. Informacje o komputerze. Wymieniona poniżej funkcja korzysta z protokołów internetowych, które 
przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres protoko łu internetowego 

użytkownika, rodzaj systemu operacyjnego i przegl ądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, a 
także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft wykorzystuje te 
informacje w celu udostępnienia Państwu usług internetowych.  

•  Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie 
odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. W tym celu funkcje te 
przesyłają do Microsoft informacje o rodzaju systemu operacyjnego, nazwie i wersji używanego 

oprogramowania, rodzaju przeglądarki, a także kodzie języka urządzenia, na którym zostało 
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zainstalowane oprogramowanie. Przykładami wspomnianych funkcji są obiekty clipart, szablony, 
szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. 

•  Usługa Microsoft dotycząca raportowania błędów. Funkcja ta umożliwia Microsoft oraz partnerom 
zajmującym się systemem Windows diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem. Nie 
wszystkie problemy można rozwiązać. Jeśli jednak rozwiązanie jest możliwe, będzie mieć formę działań 

naprawczych lub aktualizacji do zainstalowania. Podczas procesu konfiguracji i instalacji za 
pośrednictwem opisywanej us ługi zostaje wysłana informacja dotycząca błędów, które wystąpiły podczas 

tego procesu. Na podstawie tej informacji podejmowana jest próba zdiagnozowania problem u. Aby 
zapobiec pojawianiu się problemów i zapewnić niezawodne działanie oprogramowania, niektóre 

rozwiązania zostały dołączone do dodatków Service Pack i przyszłych wersji oprogramowania. 

i. ii. Korzystanie z informacji. Microsoft może wykorzystać uzyskane informacje o komputerze, aby ulepszyć 
swoje oprogramowanie i us ługi. Może także udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. 

producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania 

swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft.  

b. b. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z tej usługi w sposób, 
który mógłby ją uszkodzić lub zakłócić korzystanie z niej innym osobom. Korzystanie z tej us ługi w celu uzyskania 

nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.  

c. 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy 
Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie 
pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej 

umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują 
mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń 
technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony 

sposób. Nie mogą Państwo:  

•  bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft ujawniać osobom trzecim wyników testów porównawczych 
dotyczących oprogramowania;  

•  omijać ograniczeń technicznych oprogramowania;  

•  odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim 
zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;  

•  sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez 
prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;  

•  udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;  

•  wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani  

•  używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych us ług hostingowych. 

a. 4. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci 

wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na 
wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 

b. 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach 
Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych 

mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju 
przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting . 

c. 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, 
w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem us ług pomocy 
technicznej. 

http://www.microsoft.com/exporting


d. 7. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, 
usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej 

oprogramowania i usług pomocy technicznej. 

e. 8. PRAWO WŁAŚCIWE. 

f. a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wyk ładnia 
niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia 

umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia 
zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 

czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.  

g. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem 

właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. 

h. 9. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. 
Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Licencjobiorcy 
mogą przysługiwać prawa względem strony, od której naby ł oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw 

przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie 
zezwala.  

i. 10. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST 

LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM 
Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH 
RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA NIE 

WPŁYWA NA DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ LICENCJOBIORCY NA 
MOCY PRAWA MIEJSCOWEGO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT 
NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI 

I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI Z TYTUŁU WARTOŚCI 
HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB 
TRZECICH.  

j. 11. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ ORAZ ODSZKODOWAŃ. MICROSOFT I DOSTAWCY 
MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 
USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM 
SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI 

UBOCZNYCH.  

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: 

•  wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) 

udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz  

•  roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, 
odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym 

przez prawo w łaściwe. 

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć 
o możliwości pow stania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć 

Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie 
odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 

 


