UMOWA LICENCYJNA (EULA)
ABBYY® FineReader® PDF 15
Ważne! Przed rozpoczęciem instalacji, kopiowania lub korzystania z programu ABBYY® FineReader®
PDF 15 (określanego dalej jako „OPROGRAMOWANIE”) należy uważnie przeczytać poniższe warunki.
Instalacja, kopiowanie oraz używanie OPROGRAMOWANIA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na poniższe warunki.
Niniejsza umowa licencyjna użytkownika (zwana dalej „UMOWĄ LICENCYJNĄ”) jest umową prawnie
wiążącą, zawartą między Licencjobiorcą, który zakupił lub użytkuje OPROGRAMOWANIE, a firmą ABBYY.
Niniejsza UMOWA LICENCYJNA zyskuje moc prawną od momentu zaakceptowania jej przez
LICENCJOBIORCĘ przez naciśnięcie przycisku „Akceptuję warunki umowy licencyjnej” i przycisku „Dalej”
oraz zainstalowanie OPROGRAMOWANIA lub po zainstalowaniu, skopiowaniu lub rozpoczęciu korzystania z
OPROGRAMOWANIA przez LICENCJOBIORCĘ w jakikolwiek inny sposób. Każda z tych czynności
oznacza, że LICENCJOBIORCA potwierdza, iż przeczytał niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, rozumie ją oraz
zgadza się przestrzegać jej postanowień. Jeśli LICENCJOBIORCA nie wyraża zgody na warunki niniejszej
UMOWY LICENCYJNEJ, nie powinien używać OPROGRAMOWANIA i musi wyłączyć je i usunąć ze
swojego systemu oraz zniszczyć posiadane kopie OPROGRAMOWANIA. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA
obowiązuje przez cały okres używania przez Licencjobiorcę OPROGRAMOWANIA, chyba że stwierdzono
inaczej w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ lub w osobnej pisemnej umowie zawartej z firmą ABBYY.
OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi oraz postanowieniami umów międzynarodowych, a
niektóre jego części są chronione przez patenty oraz podlegają tajemnicom handlowym. LICENCJOBIORCA
zgadza się, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA ma taką samą moc prawną jak wszelkie podpisane przez
niego porozumienia sporządzone na piśmie. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowiązuje
LICENCJOBIORCĘ.
Jeśli z firmą ABBYY została zawarta osobna pisemna umowa w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA, to w
przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między tamtą umową i niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ
rozstrzygające są warunki tamtej osobnej umowy. Żadne warunki zawarte w zamówieniach Licencjobiorcy
lub innych dokumentach nie zmieniają niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ ani nie rozszerzają zobowiązań
firmy ABBYY na mocy niniejszej umowy.
UMOWA LICENCYJNA może być dostępna w różnych językach. Między wersją angielską a innymi wersjami
językowymi UMOWY LICENCYJNEJ mogą występować różnice interpretacji i nieścisłości. W celu niknięcia
nieporozumień i niejednoznaczności przy wszelkich sporach, roszczeniach oraz postępowaniach
interpretacyjnych, egzekucyjnych i innych obowiązuje angielska wersja niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
Definicje
„ABBYY” oznacza

Firmę ABBYY USA Software House Inc., zarejestrowaną pod adresem 890 Hillview Court,
Suite 300, Milpitas, California, 95035, USA, w odniesieniu do punktu 16.1 niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ;
Firmę ABBYY Japan Co., Ltd., zarejestrowaną pod adresem 2-5-14 Shin-Yokohama,
Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Japonia, w odniesieniu do punktu 16.2
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ;
Firmę ABBYY Europe GmbH, zarejestrowaną pod adresem Landsberger Str. 300, 80687
Munich, Germany, w odniesieniu do punktu 16.3 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ;
Firmę ABBYY UK Ltd., zarejestrowaną pod adresem Centrum House, 36 Station
Road, Egham, Surrey, TW20 9LF Wielka Brytania w odniesieniu do punktu 16.4 niniejszej
UMOWY LICENCYJNEJ;
Firmę ABBYY PTY Ltd., zarejestrowaną pod adresem Citigroup Building’, Level 13, 2-26 Park
Street, Sydney NSW 2000, Australia, w odniesieniu do punktu 16.5 niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ;
ABBYY Production LLC, zarejestrowaną pod adresem ul. Otradnaya, dom 2B, korpus 6,
office 14, 127273, Moskwa, Rosja, w odniesieniu do punktu 16.6 niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ;
i ABBYY Solutions Ltd., zarejestrowaną pod adresem Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404,
Nicosia, Cypr we wszystkich pozostałych przypadkach.
„Partner ABBYY” oznacza osobę fizyczną lub podmiot mający upoważnienie od firmy ABBYY do dystrybucji
i odsprzedaży licencjonowanych kopii OPROGRAMOWANIA użytkownikom końcowym, bezpośrednio lub
poprzez jednego lub więcej pośredników sprzedaży lub dystrybucji.
„Aktywacja” oznacza proces weryfikacji poprawności numeru seryjnego Licencjobiorcy oraz sprawdzenia,
czy nie został aktywowany na większej liczbie komputerów niż dozwolona przez posiadaną przez niego
Licencję. Licencjobiorca, Użytkownik końcowy OPROGRAMOWANIA, musi przejść przez ten proces, aby
potwierdzić, że jest upoważnionym Użytkownikiem końcowym OPROGRAMOWANIA. Po instalacji
OPROGRAMOWANIE może wymagać aktywowania. Jeśli aktywacja jest wymagana, OPROGRAMOWANIE
nie będzie działać lub będzie działać przez ograniczony czas i z ograniczoną funkcjonalnością oraz
przestanie działać bez ostrzeżenia po upływie określonego czasu.
„Komputer” oznacza konkretną fizyczną lub wirtualną maszynę zawierającą przynajmniej jeden rdzeń
procesora CPU (jednostki centralnej) i mającą zainstalowany określony system operacyjny. Wszelkie zmiany
w konfiguracji lub składzie Komputera (wliczając w to sformatowanie dysku twardego oraz reinstalację
systemu operacyjnego) mogą spowodować, że zostanie on uznany przez system licencjonujący za inne
urządzenie.
„Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, do
których zaliczają się prawa do (i) wynalazków, odkryć i dokumentów patentowych, wliczając ich
zastosowania, wznowienia oraz kontynuacje i kontynuacje częściowe; (ii) prawa autorskie; (iii) projekty i
projekty przemysłowe; (iv) znaki handlowe, znaki usług, wzór użytkowy i podobne prawa; (v) wiedza
specjalistyczna, tajemnice handlowe oraz informacje poufne; (vi) prawa do topografii układów scalonych oraz
słów-masek; (vii) inne prawa wynikające z własności.
„Licencja” oznacza udzielone LICENCJOBIORCY przez firmę ABBYY niewyłączne prawo do instalacji
OPROGRAMOWANIA i korzystania z jego funkcjonalności zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ.
„Numer seryjny” oznacza unikalny identyfikator licencji lub grupy licencji o tych samych parametrach.
„OPROGRAMOWANIE” oznacza OPROGRAMOWANIE ABBYY FineReader PDF 15 oraz wszystkie

składniki wbudowane w OPROGRAMOWANIE lub udostępnione w Internecie, bądź w inny sposób, w tym
(ale nie ograniczając do): plik wykonywalny, pomoc, demo, pliki przykładowe i inne; biblioteki, bazy danych,
próbki, powiązane media (obrazy, zdjęcia, animacje, składniki audio i wideo itp.), materiały drukowane oraz
inne składniki OPROGRAMOWANIA.
„LICENCJOBIORCA”, „LICENCJOBIORCY” oraz „Użytkownik końcowy” oznaczają osobę i/lub podmiot,
który nabył niniejsze OPROGRAMOWANIE na własny użytek bez prawa jego dalszej odsprzedaży oraz
każdą osobę, fizycznie użytkującą oprogramowanie.
1.

Udzielenie licencji
1.1.

Na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ firma ABBYY udziela LICENCJOBIORCY
ograniczonego niewyłącznego prawa („Licencji”)
do zainstalowania i używania
OPROGRAMOWANIA z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń, jakie mogą być nałożone przez
tę UMOWĘ LICENCYJNĄ, OPROGRAMOWANIE i/lub sprzętowe klucze licencyjne dostarczone
przez firmę ABBYY, OPROGRAMOWANIE i/lub osobne pisemne umowy między
LICENCJOBIORCĄ i firmą ABBYY lub partnerem firmy ABBYY i/lub dokumentację dołączoną do
zakupu. W takim przypadku osobna umowa zawarta między Licencjobiorcą i partnerem firmy
ABBYY nie może przekraczać zakresu udzielonej licencji ani ograniczeń wyszczególnionych w
niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ i/lub w osobnej umowie zawartej z firmą ABBYY i/lub
nakładać dodatkowych zobowiązań na firmę ABBYY. Dokumentacja partnera firmy ABBYY
dołączona do zakupu OPROGRAMOWANIA nie może być sprzeczna z warunkami UMOWY
LICENCYJNEJ, osobną umową zawartą z firmą ABBYY i pisemnymi dokumentami firmy ABBYY
dotyczącymi warunków użytkowania i/lub zakupu OPROGRAMOWANIA.
Wszystkie warunki niniejszej umowy dotyczą zarówno OPROGRAMOWANIA jako całości, jak i
jego części składowych oraz dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika za wyłączeniem
oprogramowania stron trzecich włączonego w OPROGRAMOWANIE, które dostarczane jest na
warunkach własnych licencji, jak określono w punkcie 15. Wszelkie kwestie dotyczące zakresu
licencji LICENCJOBIORCY będą rozstrzygane na korzyść ograniczeń zakresu tej licencji. Do
ograniczeń dotyczących użytkowania OPROGRAMOWANIA i zakresu Licencji mogą zaliczać się
m.in.:
1.1.1.

Liczba komputerów, użytkowników indywidualnych oraz dostęp do sieci. Zakres licencji
udzielonej LICENCJOBIORCY może ograniczać liczbę komputerów, na których może
on zainstalować oraz użytkować OPROGRAMOWANIE, liczbę użytkowników
indywidualnych OPROGRAMOWANIA oraz dostęp do sieci. Zależy to od typu licencji
zakupionej
przez
LICENCJOBIORCĘ.
Typ
Licencji
zakupionej
przez
LICENCJOBIORCĘ jest określony w osobnej umowie zawartej między
LICENCJOBIORCĄ i firmą ABBYY lub partnerem firmy ABBYY i/lub w dokumentacji
dołączonej do zakupu OPROGRAMOWANIA. Po instalacji OPROGRAMOWANIA
LICENCJOBIORCA może sprawdzić typ swojej licencji w menu Pomoc interfejsu
OPROGRAMOWANIA.
1.1.1.1.

Jeżeli typ udzielonej LICENCJOBIORCY licencji to „Licencja dla
pojedynczego
użytkownika”/„Jednostanowiskowa”,
podczas
gdy
LICENCJOBIORCA jest osobą prawną, to może on zainstalować i użytkować
OPROGRAMOWANIE na jednym komputerze, o ile nie zostało to określone
inaczej w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ lub osobnej umowie z firmą
ABBYY lub jakiejkolwiek dokumentacji dołączonej
do zakupu
OPROGRAMOWANIA. Jeżeli typ udzielonej LICENCJOBIORCY licencji to
„Licencja dla pojedynczego użytkownika”/“Jednostanowiskowa”, podczas gdy
LICENCJOBIORCA jest osobą fizyczną, to LICENCJOBIORCA może
zainstalować i użytkować OPROGRAMOWANIE na jednym należącym do
siebie komputerze stacjonarnym oraz jednym komputerze przenośnym
(laptopie lub innym urządzeniu przenośnym, które spełnia wymagania
systemowe OPROGRAMOWANIA, umożliwiając jego zainstalowanie i
użytkowanie). LICENCJOBIORCA nie może używać OPROGRAMOWANIA

na dwóch komputerach równocześnie. LICENCJOBIORCA może w każdej
chwili używać OPROGRAMOWANIA bezpośrednio na komputerze, na
którym zostało ono zainstalowane, lub używając zdalnego dostępu, ale tylko
z jednego komputera.
1.1.1.2.

Jeżeli typ udzielonej LICENCJOBIORCY licencji to „Pojedyncza”, to może on
zainstalować OPROGRAMOWANIE i korzystać z niego na liczbie należących
do siebie komputerów określonej przez liczbę zakupionych licencji. W
dowolnej chwili możliwe jest używanie jednej zainstalowanej kopii
OPROGRAMOWANIA wyłącznie na jednej maszynie, chyba że
postanowiono inaczej w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, osobnej umowie
z firmą ABBYY lub w dokumentacji dołączonej do zakupu
OPROGRAMOWANIA.

1.1.1.3.

Jeżeli
typ
udzielonej
LICENCJOBIORCY
licencji
to
„Licencja
sieciowa”/„Równoczesna”, to może on zainstalować OPROGRAMOWANIE i
równocześnie korzystać z niego na liczbie należących do siebie komputerów
określonej przez liczbę zakupionych licencji, chyba że niniejsza UMOWA
LICENCYJNA, osobna umowa z firmą ABBYY lub dokumentacja firmy
ABBYY dołączona do zakupu OPROGRAMOWANIA stanowi inaczej.

1.1.1.4.

Jeżeli typ udzielonej LICENCJOBIORCY licencji to „Licencja zdalna”,
LICENCJOBIORCA może używać OPROGRAMOWANIA zdalnie lub za
pomocą rozwiązania wirtualizacji własnego, wynajmowanego lub w inny
sposób
legalnie
nabytego
i/lub
używanego
(„Rozwiązanie”).
LICENCJOBIORCA może zainstalować OPROGRAMOWANIE na dowolnej
liczbie Komputerów, które służą jako serwery/hosty Rozwiązania.
Zainstalowane OPROGRAMOWANIE może być używane na Komputerach
klienckich za pomocą dostępu zdalnego przez tylu indywidualnych
użytkowników – nazwanych użytkownikami Rozwiązania – ile Licencji nabył
LICENCJOBIORCA. LICENCJOBIORCA powinien nabyć Licencję dla
każdego użytkownika mogącego używać OPROGRAMOWANIA, chyba że
niniejsza UMOWA LICENCYJNA, osobna umowa z firmą ABBYY lub
dokumentacja firmy ABBYY dołączona do zakupu OPROGRAMOWANIA
stanowi inaczej. W każdej chwili każdy indywidualny użytkownik może
używać OPROGRAMOWANIA zdalnie tylko na jednym Komputerze.

1.1.2.

Jeśli ma zastosowanie punkt 16.6 i LICENCJOBIORCA zakupił program ABBYY
FineReader PDF 15 Standard, wówczas może użytkować OPROGRAMOWANIE
wyłącznie w celach niekomercyjnych na domowym komputerze osobistym i nie może
instalować OPROGRAMOWANIA na komputerach będących własnością osób
prawnych, organów ani agencji państwowych bądź lokalnych organów samorządowych.
Użytkowanie OPROGRAMOWANIA w celach komercyjnych przez wyżej wymienione
podmioty, organy i agencje jest niedozwolone.

1.1.3.

Przetwarzane ilości. Liczba jednostek objętości (np. stron, słów, symboli), które można
przetworzyć przy użyciu OPROGRAMOWANIA, jeżeli jest określona w Licencji, może
być ograniczona na jeden lub kilka sposobów. Może to być np. ograniczenie czasowe,
np. miesięczne lub roczne, albo ogólny limit dopuszczalnej liczby jednostek. Rozmiar
strony lub innej jednostki objętości i liczba rdzeni procesora wykorzystywanych do
przetwarzania także mogą być ograniczone.

1.1.4.

Okres użytkowania. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA może być ograniczone
czasowo, jeśli tak zostało postanowione w Licencji, osobnej umowie z firmą ABBYY lub
dokumentacji firmy ABBYY dołączonej do zakupu OPROGRAMOWANIA.
OPROGRAMOWANIE nie może być używane po upłynięciu podanego w Licencji
okresu.

1.1.4.1.

Jeżeli OPROGRAMOWANIE zostało nabyte na zasadach subskrypcji, to w
takim przypadku oprócz ograniczeń wymienionych powyżej w punktach
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 obowiązują ograniczenia wymienione poniżej.
OPROGRAMOWANIA można używać przez ograniczony czas trwania
subskrypcji. Czas trwania subskrypcji może być automatycznie odnawiany aż
do anulowania subskrypcji przez LICENCJOBIORCĘ. Po wygaśnięciu czasu
trwania subskrypcji funkcjonalność OPROGRAMOWANIA nie będzie dłużej
dostępna albo zostanie ograniczona do momentu wykonania przez
LICENCJOBIORCĘ płatności w celu odnowienia subskrypcji. Dodatkowe
warunki użytkowania OPROGRAMOWANIA na zasadach subskrypcji mogą
zostać określone w osobnej umowie zawartej między LICENCJOBIORCĄ a
firmą ABBYY lub jej partnerem. Umowę taką należy zaakceptować przed
nabyciem (zakupem) OPROGRAMOWANIA na zasadach subskrypcji.

1.2.

LICENCJOBIORCA ma świadomość, że OPROGRAMOWANIE jest zabezpieczone przed
nieuprawnionym kopiowaniem i nieograniczonym użytkowaniem, a także może zawierać klucze
ochronne stanowiące te zabezpieczenia i LICENCJOBIORCA zgadza się na obecność tych
zabezpieczeń w OPROGRAMOWANIU. Klucze licencyjne mogą wymagać aktywacji, a liczba
dostępnych LICENCJOBIORCY aktywacji może być ograniczona. Przy kontakcie ze wsparciem
technicznym ABBYY w okresie całego okresu obowiązywania wsparcia technicznego dla nabytej
(zakupionej) przez LICENCJOBIORCĘ wersji OPROGRAMOWANIA potrzebne może być
dokonanie dodatkowych aktywacji. Dane wymagania zostały szczegółowo opisane w punkcie 7.
Po upływie okresu świadczenia usług pomocy technicznej do nabytej (zakupionej) wersji
OPROGRAMOWANIA może nie być możliwości dokonania dodatkowych aktywacji.

1.3.

Wszelkie prawa, których wyraźnie nie udzielono LICENCJOBIORCY na mocy niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ, są zastrzeżone przez firmę ABBYY. Na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ
LICENCJOBIORCY nie zostają udzielone żadne prawa do znaków handlowych firmy ABBYY.

1.4.

Jeżeli zastosowanie ma punkt 16.6, a LICENCJOBIORCA jest osobą fizyczną, to
LICENCJOBIORCA może korzystać z OPROGRAMOWANIA na całym świecie. Jeśli
LICENCJOBIORCA jest podmiotem, w krajach wymienionych w punkcie 16.6
OPROGRAMOWANIE może nabyć (zakupić) tylko, jeśli LICENCJOBIORCA lub jego filia i/lub
przedstawicielstwa są zarejestrowane w tych krajach, chyba że osobna pisemna umowa między
LICENCJOBIORCĄ i firmą ABBYY stanowi inaczej. Pracownicy danego podmiotu prawnego lub
jego filii albo przedstawicielstwa mogą używać OPROGRAMOWANIA na całym świecie,
zakładając, że OPROGRAMOWANIE zostało nabyte i zainstalowane w kraju, w którym podmiot
został zarejestrowany bądź istnieje jego filia lub przedstawicielstwo.

1.5.

Użytkowanie OPROGRAMOWANIA lub jego składników wykraczające poza warunki niniejszej
UMOWY LICENCYJNEJ lub pozostające z nimi w sprzeczności stanowi naruszenie praw
własności intelektualnej firmy ABBYY i innych podmiotów oraz stanowi podstawę unieważnienia
wszelkich praw do użytkowania OPROGRAMOWANIA, nadanych w ramach niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ.

1.6.

Jeśli OPROGRAMOWANIE zostanie zainstalowane i/lub będzie używane w środowisku
wirtualnym, w tym, bez ograniczeń, VMware, Citrix, sposoby dostępu do i użytkowania
OPROGRAMOWANIA w żadnym momencie nie mogą przekraczać ograniczeń dotyczących
OPROGRAMOWANIA ani zakresu licencji, która została udzielona LICENCJOBIORCY.
Przykładowo, nie można używać tego samego Klucza licencyjnego, aby uzyskać dostęp do
OPROGRAMOWANIA lub je eksploatować w środowisku wirtualnym na większej liczbie
komputerów niż dopuszcza posiadana licencja, ani do przetworzenia większej ogólnej liczby
jednostek objętości niż liczba dopuszczana przez licencję.

1.7.

LICENCJOBIORCA może otrzymać OPROGRAMOWANIE na więcej niż jednym nośniku
(OPROGRAMOWANIE na wielu nośnikach), łącznie z pobraniami za pośrednictwem Internetu.
Bez względu na liczbę i typ otrzymanych nośników, Licencjobiorca może używać
OPROGRAMOWANIA tylko zgodnie z posiadaną licencją.

2.

Ograniczenia użytkowania
2.1.

Wszystkie warunki użytkowania i ograniczenia dotyczące użytkowania OPROGRAMOWANIA są
określone w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, chyba że dodatkowe warunki użytkowania lub
ograniczenia zostały określone w osobnej pisemnej umowie między LICENCJOBIORCĄ i firmą
ABBYY lub partnerem firmy ABBYY bądź w dokumentacji dołączonej do OPROGRAMOWANIA,
z tym że umowa z partnerem firmy ABBYY ani dokumentacja nie mogą nakładać żadnych
dodatkowych obowiązków na firmę ABBYY.

2.2.

LICENCJOBIORCA nie może wykonywać ani umożliwiać osobom trzecim wykonywania
poniższych czynności:
2.2.1.

Inżynierii wstecznej, deasemblacji, dekompilacji (tj. przekształcania kodu obiektowego
w kod źródłowy) ani jakichkolwiek innych prób uzyskania kodu źródłowego
OPROGRAMOWANIA lub jakiejkolwiek części z wyjątkiem okoliczności, kiedy taka
czynność jest wyraźnie dozwolona przez odpowiednie przepisy bez względu na to
ograniczenie i wyłącznie w zakresie, w którym jest ona dozwolona. Jeśli stosowne
przepisy zabraniają stosowania takich ograniczeń, żadnych informacji w ten sposób
uzyskanych nie wolno ujawniać osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy
prawa – wówczas informacje o takim ujawnieniu należy niezwłocznie przekazać firmie
ABBYY. Wszelkie informacje tego rodzaju stanowią własność firmy ABBYY i są
traktowane jako poufne.

2.2.2.

Modyfikacji, adaptacji (włącznie ze zmianami mającymi umożliwić uruchomienie
OPROGRAMOWANIA na własnym sprzęcie), zmieniania kodu obiektowego
OPROGRAMOWANIA, aplikacji ani zawartych w OPROGRAMOWANIU baz danych,
innych niż udostępnione przez OPROGRAMOWANIE i opisane w dokumentacji.

2.2.3.

Poprawiania błędów w OPROGRAMOWANIU lub tłumaczenia OPROGRAMOWANIA
bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody od firmy ABBYY.

2.2.4.

Wypożyczanie, dzierżawienie, przydzielanie, przekazywanie lub przenoszenie praw
przyznanych Licencjobiorcy na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz innych
praw związanych z OPROGRAMOWANIEM innym osobom, lub wyrażanie zgody na
kopiowanie OPROGRAMOWANIA na inne komputery (z wyjątkiem sytuacji opisanych
w punkcie 2.7), chyba że uzyskano zgodę na piśmie od firmy ABBYY.

2.2.5.

Umożliwiania korzystania z OPROGRAMOWANIA lub udzielania dostępu do niego
osobom do tego nieuprawnionym, m.in. pracującym w tym samym systemie
wielodostępnym, środowisku wirtualnym lub przez Internet.

2.2.6.

Usuwanie, zmiana lub czynienie niewidocznymi wszelkich informacji o prawach
autorskich i patentowych oraz znakach handlowych, jakie znajdują się w dostarczonym
OPROGRAMOWANIU.

2.3.

LICENCJOBIORCA nie może używać OPROGRAMOWANIA do dostarczania stronom trzecim
płatnych bądź nieodpłatnych usług rozpoznawania, skanowania oraz porównywania dokumentów
ani dostarczać wyników ani dostępu do wyników otrzymanych z użyciem OPROGRAMOWANIA
jako części innych usług, częścią których jest rozpoznawanie, konwersja ani porównywanie
dokumentów, chyba że postanowiono inaczej w osobnej pisemnej umowie zawartej z firmą
ABBYY.

2.4.

W odniesieniu do poniższych punktów 2.5 i 2.6 niedozwolone jest obchodzenie interfejsu
użytkownika OPROGRAMOWANIA dostarczonego z OPROGRAMOWANIEM ani korzystanie z
OPROGRAMOWANIA za pomocą programów automatycznych, w tym m.in. skryptów, botów,
programów do automatyzacji procesów robotycznych, chyba że zawarto osobną pisemną umowę
z firmą ABBYY.

3.

2.5.

Jeśli licencja jest typu zdefiniowanego w punktach 1.1.1.2 lub 1.1.1.4 i w dokumentacji
dołączonej do zakupu OPROGRAMOWANIA ma oznaczenie „Rozszerzona obsługa CLI”, to
można ominąć interfejs użytkownika OPROGRAMOWANIA tylko za pomocą interfejsu wiersza
poleceń.

2.6.

Jeśli licencja jest typu zdefiniowanego w punktach 1.1.1.2 lub 1.1.1.4 i w dokumentacji
dołączonej do zakupu OPROGRAMOWANIA ma oznaczenie „dla RPA”, to z
OPROGRAMOWANIA można korzystać za pomocą programów do automatyzacji procesów
robotycznych.

2.7.

Zgodnie z poniższym punktem 2.8 Licencjobiorcy przysługuje prawo tyko jednorazowego,
nieodwołalnego przekazania OPROGRAMOWANIA bezpośrednio innemu użytkownikowi
końcowemu. W przypadku osób prawnych takie przekazanie wymaga uzyskania pisemnej zgody
od firmy ABBYY. Przekazanie musi dotyczyć całości OPROGRAMOWANIA (wraz ze wszystkimi
kopiami, składnikami, nośnikami i materiałami drukowanymi, a także wszelkimi aktualizacjami)
oraz przeniesienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Przekazanie, o którym mowa wyżej, nie
może odbyć się na zasadzie powierzenia lub w jakikolwiek inny pośredni sposób. Osoba
przyjmująca OPROGRAMOWANIE na podstawie takiego jednorazowego przekazania musi
przyjąć warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, w tym zobowiązać się do nieprzenoszenia
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ i OPROGRAMOWANIA na kolejne osoby. W przypadku
takiego przekazania LICENCJOBIORCA musi odinstalować OPROGRAMOWANIE ze swojego
komputera (swoich komputerów) lub sieci LAN.

2.8.

Jeśli Licencjobiorcy zostanie dostarczona wersja OPROGRAMOWANIA nie wymagająca
Aktywacji Numeru seryjnego po zainstalowaniu OPROGRAMOWANIA (nie licząc
OPROGRAMOWANIA oznaczonego jako „Try&Buy”, „Trial” lub „Demo”) i typ licencji posiadanej
przez Licencjobiorcę jest inny niż wymienione w punktach 1.1.1.1. – 1.1.1.4.: (i) Do
OPROGRAMOWANIA będzie dołączony certyfikat wydany przez ABBYY i określający
odpowiednie szczegóły dotyczące Licencji; (ii) Licencjobiorca nie będzie ujawniać
OPROGRAMOWANIA i jakiekolwiek transferowanie OPROGRAMOWANIA przez Licencjobiorcę
jest surowo zabronione (tylko w niniejszym punkcie 2.8 „transfer” oznacza m.in. udzielenie
dostępu osobom trzecim, udzielenie dostępu na użytek prywatny przez pracowników oraz
sprzedaż, wynajem, leasing lub wypożyczenie OPROGRAMOWANIA); (iii) Licencjobiorca będzie
dokładnie monitorował liczbę komputerów użytkowników, na których OPROGRAMOWANIE jest
używane, będzie zgłaszać liczbę komputerów użytkowników firmie ABBYY lub partnerowi firmy
ABBYY raz do roku oraz wraz z dorocznym raportem będzie uiszczać odpowiednią opłatę
licencyjną (jak mogło zostać określone w dokumentacji dołączonej do pierwszego zakupu
OPROGRAMOWANIA przez Licencjobiorcę) za każdy komputer użytkownika, wliczając
nadwyżki w stosunku do wstępnie wykupionej liczby w ramach Licencji; (iv) na uzasadnione
pisemne żądanie firma ABBYY może przeprowadzić dokładną kontrolę rekordów Licencjobiorcy
w celu weryfikacji liczby komputerów użytkowników oraz zgodności wysokości opłat licencyjnych
uiszczanych przez Licencjobiorcę nie częściej niż raz na dwanaście (12) miesięcy. Koszty
kontroli pokrywa firma ABBYY. Kontrola może zostać przeprowadzona w godzinach pracy
Licencjobiorcy oraz musi spełniać wymogi dotyczące poufności. Jeśli kontrola wykaże
rozbieżność większą niż pięć (5) procent między opłatami licencyjnymi za OPROGRAMOWANIE
zgłoszonymi przez Licencjobiorcę i należnymi, Licencjobiorca pokrywa tę różnicę oraz
dodatkowo zwraca koszy kontroli firmie ABBYY.

Wersja przedpremierowa, testowa lub demonstracyjna OPROGRAMOWANIA
3.1.

Jeżeli OPROGRAMOWANIE otrzymane przez LICENCJOBIORCĘ wraz z niniejszą Licencją jest
edycją przedpremierową lub wersją beta, dostarczoną w celach demonstracyjnych, weryfikacji
lub testowania, ma ograniczoną lub niepełną funkcjonalność, ma oznaczenie „Try&Buy”, „Trial”
lub „Demo” albo zostało dostarczone nieodpłatnie („Oprogramowanie ograniczone”), wówczas do
momentu uzyskania (zakupu) przez LICENCJOBIORCĘ licencji na pełną wersję
OPROGRAMOWANIA zastosowanie ma niniejszy punkt 3. W przypadku, gdy którekolwiek z
postanowień tego punktu jest sprzeczne z którymkolwiek innym podanym w UMOWIE
LICENCYJNEJ warunkiem, postanowienia z tego punktu uznane zostaną za wiążące w stosunku

do kopii oprogramowania w wersji próbnej, ale tylko w stopniu niezbędnym do rozwiązania
konfliktu.
3.2.

OGRANICZONE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE „JAK JEST”, BEZ
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI UPRAWNIEŃ ODSZKODOWAWCZYCH (WYRAŹNYCH,
DOMYŚLNYCH ANI USTAWOWYCH). OPROGRAMOWANIE Z OGRANICZENIAMI NIE MOŻE
STANOWIĆ GOTOWEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY ABBYY I MOŻE ZAWIERAĆ WADY,
BŁĘDY ORAZ INNE USTERKI, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH I
INNYCH ORAZ UTRATY DANYCH. W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO
ZAKRESIE, NA OPROGRAMOWANIE Z OGRANICZENIAMI NIE JEST UDZIELANA ŻADNA
GWARANCJA I LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA ABBYY NIE
UDZIELA GWARANCJI I NIE MA ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM LICENCJOBIORCY
WLICZAJĄC W TO (BEZ OGRANICZEŃ) IMPLIKOWANE GWARANCJE WZGLĘDEM
TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW, MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA BEZ PRZESZKÓD ORAZ PRZYDATNOŚCI DO DANEGO ZASTOSOWANIA.
TAM, GDZIE ZOBOWIĄZANIA NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYKLUCZONE A MOGĄ BYĆ
OGRANICZONE, ZOBOWIĄZANIA FIRMY ABBYY I JEJ PARTNERÓW BĘDĄ
OGRANICZONE ŁĄCZNĄ KWOTĄ 50 USD (PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW USA) LUB KWOTĄ
ZAPŁACONĄ ZA OPROGRAMOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT
JEST WYŻSZA.

3.3.

Oprogramowanie z ograniczeniami może mieć ograniczoną funkcjonalność, np. może działać
tylko przez określony okres („limit czasu”), po upływie którego LICENCJOBIORCA może utracić
możliwość użytkowania tego oprogramowania. Po upływie limitu czasu prawa
LICENCJOBIORCY wynikające z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ wygasają, chyba że
LICENCJOBIORCA nabędzie nową licencję od firmy ABBYY.

3.4.

OPROGRAMOWANIE z ograniczeniami, które nie zostało jeszcze opublikowane w wersji
komercyjnej.
3.4.1.

OPROGRAMOWANIE z ograniczeniami, które nie zostało jeszcze opublikowane w
wersji komercyjnej stanowi poufne informacje firmy ABBYY.

3.4.2.

W odniesieniu do ograniczonego oprogramowania, które nie ukazało się w wersji
komercyjnej, firma ABBYY nie udziela żadnych obietnic ani gwarancji, nie ma
bezpośrednich ani dorozumianych zobowiązań i LICENCJOBIORCA oświadcza, że jest
świadom, iż firma ABBYY nie obiecywała ani nie gwarantowała, że takie
oprogramowanie będzie dalej rozwijane, ani że jego komercyjna wersja zostanie w
przyszłości ogłoszona lub udostępniona. Firma ABBYY może nie wprowadzić produktu
podobnego lub zgodnego z takim oprogramowaniem. W związku z czym
LICENCJOBIORCA oświadcza, że wszelkie czynności związane z użytkowaniem oraz
prowadzeniem badań przeprowadzone w stosunku do oprogramowania są
wykonywane na wyłączne ryzyko LICENCJOBIORCY.

3.4.3.

LICENCJOBIORCA może wysyłać do firmy ABBYY informacje związane z testowaniem
i użytkowaniem Ograniczonego oprogramowania, wliczając raporty o błędach i
usterkach („Raporty”) całkowicie przekazać i przydzielić firmie ABBYY wszelkie prawa
do takich Raportów, wliczając m.in. prawo do użytkowania, publikowania i
rozpowszechniania Raportów.

3.4.4.

Poufność OPROGRAMOWANIA z ograniczeniami,
opublikowane w wersji komercyjnej i jego wyników:
3.4.4.1.

które nie

zostało jeszcze

LICENCJOBIORCA zgadza się nie ujawniać pisemnych, ustnych ani
elektronicznych informacji udostępnionych LICENCJOBIORCY przez firmę
ABBYY a powiązanych z Ograniczonym oprogramowaniem, które nie zostało
wydane w wersji komercyjnej. Wszelkie informacje odnośnie do jakości
takiego Ograniczonego oprogramowania jak również jakości wyników

uzyskanych przy jego użyciu, wszystkie informacje na temat wad, błędów i
innych problemów, wykrytych przez LICENCJOBIORCĘ w Ograniczonym
oprogramowaniu, które nie zostało jeszcze opublikowane w wersji
komercyjnej stanowią materiały poufne firmy ABBYY.

4.

LICENCJOBIORCA zachowa MATERIAŁY POUFNE w tajemnicy. Termin „ujawnić”
oznacza prezentowanie, opisywanie, kopiowanie, leasing, pożyczanie, wynajem,
przekazanie oraz udostępnianie poprzez sieć lub w inny sposób dowolnej formy zapisu
materiałów poufnych, wliczając w to ich ustne przekazanie stronie trzeciej.

3.4.6.

LICENCJOBIORCA podejmie wszystkie rozsądne kroki, by przeciwdziałać ujawnieniu
Materiałów poufnych i zachować ich poufność.

3.4.7.

LICENCJOBIORCA ma obowiązek natychmiast poinformować firmę ABBYY o
otrzymaniu przez siebie informacji o ujawnieniu Materiałów poufnych. Jeśli
LICENCJOBIORCA złamie warunki opisane w punktach 3.4.4.1 - 3.4.6, pokryje
wszelkie straty firmy ABBYY wynikłe z takiego złamania warunków.

3.4.8.

Po otrzymaniu późniejszej wersji Ograniczonego oprogramowania lub wersji
komercyjnej tego oprogramowania, niezależnie od tego czy będzie ono występowało
jako osobny produkt czy jako część większego produktu, LICENCJOBIORCA
zobowiązuje się do zwrócenia lub zniszczenia wszystkich wcześniejszych wersji
Ograniczonego oprogramowania otrzymanych od firmy ABBYY.

3.4.9.

Jeżeli LICENCJOBIORCA otrzymał Ograniczone oprogramowanie na mocy osobnej
pisemnej umowy, wykorzystanie przez LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA
będzie odbywać się również na warunkach określonych w tej umowie. W przypadku,
gdy jeden z warunków takiej pisemnej umowy jak obustronna umowa o zachowaniu
poufności, pozostaje w sprzeczności z dowolnym warunkiem niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ, za obowiązujący w stosunku do OPROGRAMOWANIA uznany
zostanie warunek z pisemnej umowy, ale wyłącznie w stopniu potrzebnym do
rozwiązania sprzeczności.

OPROGRAMOWANIE nie do odsprzedaży
4.1.

5.

3.4.5.

Jeśli OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako „nie do odsprzedaży”, to bez względu na inne
postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, LICENCJOBIORCY wolno z niego korzystać
jedynie w celach demonstracyjnych, weryfikacji i testowania.

Uaktualnienia i rozszerzenia funkcjonalności
5.1.

5.2.

Jeśli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako „Aktualizacja” lub
funkcjonalności”
(„Rozszerzenie”),
do
ograniczeń
dotyczących
OPROGRAMOWANIA i zakresu Licencji mogą zaliczać się m.in.:

„Rozszerzenie
użytkowania

5.1.1.

LICENCJOBIORCA musi posiadać Licencję do korzystania z produktu określonego
przez ABBYY jako kwalifikujący się do aktualizacji (w przypadku aktualizacji) lub
rozszerzenia (w przypadku rozszerzenia funkcjonalności).

5.1.2.

OPROGRAMOWANIE
oznaczone
jako
„Aktualizacja”
lub
„Rozszerzenie
funkcjonalności” („Rozszerzenie”) zastępuje lub modyfikuje produkt, na podstawie
którego LICENCJOBIORCA korzysta z aktualizacji lub rozszerzenia funkcjonalności.

5.1.3.

LICENCJOBIORCA może korzystać z wersji zaktualizowanej lub rozszerzonej
wyłącznie na warunkach UMOWY LICENCYJNEJ załączonej do aktualizacji lub
rozszerzenia funkcjonalności.

Jeżeli oprogramowanie oznaczone zostało jako „Aktualizacja”, LICENCJOBIORCA przyjmuje do

wiadomości, że obowiązek świadczenia przez firmę ABBYY pomocy technicznej względem
aktualizowanej wersji OPROGRAMOWANIA wygasa z chwilą udostępnienia wersji
zaktualizowanej.
6.

Uaktualnienia produktu
6.1.

Jeśli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako „Uaktualnienie”, do ograniczeń dotyczących
użytkowania OPROGRAMOWANIA i zakresu Licencji mogą zaliczać się m.in.:
6.1.1.

OPROGRAMOWANIE, na podstawie którego LICENCJOBIORCA korzysta z
Uaktualnienia (Oprogramowanie stanowiące podstawę uaktualnienia), po wykonaniu
Uaktualnienia może być użytkowane wyłącznie na tym samym komputerze, zgodnie z
postanowieniami Umowy licencyjnej dostarczonej wraz z Oprogramowaniem
stanowiącym podstawę uaktualnienia, o ile nie postanowiono inaczej w osobnej
pisemnej umowie dotyczącej Uaktualnienia zawartej z firmą ABBYY, z wyjątkiem
sytuacji, gdy zastosowanie ma Artykuł 6.1.1.1 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
6.1.1.1.

6.1.2.

7.

Niniejszy artykuł ma zastosowanie, jeżeli w wyniku przejścia ze starej wersji
Oprogramowania
stanowiącego
podstawę
uaktualnienia
na
OPROGRAMOWANIE, które podlega warunkom niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ, spełnione są oba poniższe warunki: (i) artykuł 16.6 niniejszej
UMOWY LICENCYJNEJ ma zastosowanie oraz (ii) LICENCJOBIORCA
zakupił Uaktualnienie po specjalnej cenie Uaktualnienia w stosunku do
normalnej ceny aktualnej OPROGRAMOWANIA i ta obniżona cena jest
uzależniona od przejścia przez LICENCJOBIORCĘ z Oprogramowania
stanowiącego podstawę uaktualnienia na OPROGRAMOWANIE. Jeżeli
spełnione są oba powyższe warunki, Użytkownik traci prawo do korzystania z
Oprogramowania stanowiącego podstawę uaktualnienia i musi zaprzestać
korzystania z takiego oprogramowania oraz całkowicie odinstalować je z
komputera lub swojej sieci lokalnej (LAN), w przeciwnym razie UMOWA
LICENCYJNA zostanie uznana za nieważną i LICENCJOBIORCY nie
zostanie przyznana żadna licencja na OPROGRAMOWANIE, chyba że
LICENCJOBIORCA zapłaci różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą za
Uaktualnienie a normalną ceną OPROGRAMOWANIA.

Korzystanie z Oprogramowania stanowiącego podstawę uaktualnienia może być
zabronione przez osobną pisemną umowę z firmą ABBYY lub partnerem firmy ABBYY.

Pomoc techniczna i konserwacja
7.1.

LICENCJOBIORCA może korzystać z usług z zakresu pomocy technicznej i konserwacji lub
profesjonalnych usług związanych z OPROGRAMOWANIEM („Pomoc techniczna”) firmy ABBYY
na warunkach obecnej polityki wsparcia firmy ABBYY. Jednakże LICENCJOBIORCA może być
uprawniony do korzystania z innych usług w zakresie pomocy technicznej niż określono w
warunkach polityki wsparcia firmy ABBYY na podstawie pisemnej umowy z firmą ABBYY w
odniesieniu do takich Usług wsparcia. Ponadto LICENCJOBIORCY mogą przysługiwać
określone usługi wsparcia świadczone przez partnera firmy ABBYY na mocy umowy między
LICENCJOBIORCĄ i parterem firmy ABBYY w odniesieniu do takich usług wsparcia, z
zastrzeżeniem, że umowa z partnerem firmy ABBYY nie może nakładać żadnych dodatkowych
zobowiązań na firmę ABBYY.

7.2.

Ogólne zasady polityki firmy ABBYY dotyczącej pomocy technicznej opublikowane są na stronie
internetowej ABBYY pod adresem www.abbyy.com. Firma ABBYY zastrzega sobie prawo do
zmiany polityki firmy dotyczącej wsparcia technicznego bez wcześniejszego powiadomienia.

7.3.

Oprócz zasad ogólnych, w niektórych regionach mogą obowiązywać szczególne warunki
wsparcia firmy ABBYY, które mogą być regulowane w osobnych umowach.

7.4.

8.

9.

Wszelkie dodatkowe kody i komponenty OPROGRAMOWANIA dostarczone w ramach pomocy
technicznej uważa się za elementy OPROGRAMOWANIA i jako takie podlegają one warunkom
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

Własność
8.1.

LICENCJOBIORCA nie otrzymuje od firmy ABBYY żadnych praw do własności intelektualnej
(dotyczy OPROGRAMOWANIA i wszystkich patentów firmy ABBYY, znaków handlowych oraz
praw autorskich). LICENCJOBIORCA w trakcie obowiązywania umowy ani po jej wygaśnięciu nie
będzie wykorzystywał w żaden sposób ani nie będzie rościł sobie żadnych praw do jakiejkolwiek
nazwy, logo, znaku handlowego, wzoru ani projektu należącego do firmy ABBYY lub żadnej
nazwy, logo, znaku handlowego, wzoru ani projektu, które są do nich podobne.

8.2.

Firma ABBYY nie otrzymuje od LICENCJOBIORCY żadnych praw do własności intelektualnej
(dotyczy wszystkich patentów LICENCJOBIORCY, znaków handlowych oraz praw autorskich).

8.3.

OPROGRAMOWANIE zawiera ważne tajemnice handlowe oraz poufne informacje firmy ABBYY i
innych podmiotów i jest chronione prawem autorskim, w tym, bez ograniczeń, amerykańskim
prawem autorskim, prawami Federacji Rosyjskiej, postanowieniami traktatów międzynarodowych
i stosownymi ustawami w krajach użytkowania lub nabycia.

8.4.

Wszelkie prawa związane z zawartością, do której można uzyskać dostęp, korzystając z
OPROGRAMOWANIA, stanowią własność odpowiednich właścicieli i mogą być chronione
stosownymi przepisami o prawach autorskich lub innymi przepisami i porozumieniami
międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie
zapewnia LICENCJOBIORCY żadnych praw do własności intelektualnej.

Ograniczona gwarancja. Zrzeczenia
9.1.

Jeśli przepisy obowiązujące w kraju nabycia (zakupu) przez LICENCJOBIORCĘ
OPROGRAMOWANIA tego wymagają, firma ABBYY udziela gwarancji na to, że nośnik, na
którym dostarczono OPROGRAMOWANIE będzie wolny od wad fizycznych i wad wykonania
tylko w normalnych warunkach eksploatacji i wyłącznie przez minimalny okres określony
przepisami obowiązującymi w kraju zakupu, począwszy od daty zakupu. Jeśli
OPROGRAMOWANIE nabyto (zakupiono) w krajach określonych w punkcie 16.6, okres
gwarancji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty nabycia (zakupu) OPROGRAMOWANIA.

9.2.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW DOPUSZCZANYCH PRZEZ NINIEJSZY PUNKT 9
(OGRANICZONA GWARANCJA, ZRZECZENIA) ORAZ Z WYJĄTKIEM WSZELKICH
GWARANCJI,
WARUNKÓW
I
OŚWIADCZEŃ,
KTÓRYCH
STOSOWNE
DLA
LICENCJOBIORCY PRZEPISY PRAWA NIE POZWALAJĄ WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ,
OPROGRAMOWANIE, WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ,
UAKTUALNIENIAMI I AKTUALIZACJAMI JEST DOSTARCZANE W STANIE “JAK JEST” I
FIRMA ABBYY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, NIE OKREŚLA WARUNKÓW ANI NIE
WYDAJE OŚWIADCZEŃ (WYRAŹNIE OKREŚLONYCH ANI IMPLIKOWANYCH PRZEZ
USTAWY, PRAWO ZWYCZAJOWE, ZWYCZAJE, PRAKTYKI LUB INNE), WŁĄCZAJĄC W TO
GWARANCJĘ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI
WPROWADZENIA DO OBROTU HANDLOWEGO, INTEGRACJI, ZADOWALAJĄCEJ
JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU, ANI TEŻ NIE GWARANTUJE, ŻE
OPROGRAMOWANIE NIE MA ŻADNYCH WAD, ŻE SPEŁNI OCZEKIWANIA
LICENCJOBIORCY LUB ŻE BĘDZIE DZIAŁAĆ POPRAWNIE W POŁĄCZENIU Z INNYM
OPROGRAMOWANIEM LUB SPRZĘTEM. FIRMA ABBYY NIE MOŻE UDZIELIĆ I NIE
UDZIELA GWARANCJI NA DZIAŁANIE LUB WYNIKI, JAKIE LICENCJOBIORCA MOŻE
UZYSKAĆ, KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA. CAŁKOWITE RYZYKO DOTYCZĄCE
JAKOŚCI I SPOSOBU DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA.
PONADTO FIRMA ABBYY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE
OBCE, KTÓRE MOŻE BYĆ DOSTARCZONE RAZEM Z OPROGRAMOWANIEM.

10. Ograniczenie zobowiązań
10.1.

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ABBYY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM
LICENCJOBIORCY ZA ŻADNE SZKODY, PRZESTOJE FIRMY, UTRATĘ JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU DANYCH LUB INFORMACJI, FIRMOWYCH LUB INNYCH, ROSZCZENIA ANI
KOSZTY, ANI ZA ŻADNE POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE CZY
NASTĘPCZE SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW BĄDŹ OSZCZĘDNOŚCI W WYNIKU
KORZYSTANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA, ANI ZA
SZKODY WYNIKŁE Z MOŻLIWYCH BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU, NAWET JEŚLI
POWIADOMIONO PRZEDSTAWICIELA FIRMY ABBYY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA
TAKICH STRAT, SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KOSZTÓW, ANI TEŻ ZA ŻADNE ROSZCZENIA
OSÓB TRZECICH. POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE DLA LICENCJOBIORCY PRZEPISY
PRAWA. WYŁĄCZNA I CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ABBYY W ZWIĄZKU Z
NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ JEST OGRANICZONA DO KWOTY, JAKĄ ZAPŁACONO
PRZY ZAKUPIE OPROGRAMOWANIA, JEŚLI TAKA PŁATNOŚĆ MIAŁA MIEJSCE.

11. Wyłączenie gwarancji i ograniczenia dotyczące użytkowników w Niemczech i Austrii
11.1.

Jeśli LICENCJOBIORCA nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj
przebywa na terenie tych krajów, to zgodnie z niemieckim prawem firma ABBYY gwarantuje, że
OPROGRAMOWANIE będzie działać zgodnie z opisem w dokumentacji („uzgodniona
funkcjonalność”) przez ograniczony okres gwarancji po zakupie kopii OPROGRAMOWANIA przy
użytkowaniu w zalecanej konfiguracji sprzętowej. Wyrażenie „ograniczony okres gwarancji”
używane w niniejszym punkcie oznacza dwa (2) lata w przypadku konsumenta i jeden (1) rok w
pozostałych przypadkach. Nieznacznych odchyleń od uzgodnionych funkcji nie uważa się za
podstawę powstania żadnych praw gwarancyjnych. Taka ograniczona gwarancja nie odnosi się
do OPROGRAMOWANIA dostarczonego bezpłatnie, na przykład aktualizacji, wersji próbnych,
wersji testowych produktu, kopii OPROGRAMOWANIA oznaczonych jako „Nie do sprzedaży”,
lub OPROGRAMOWANIA, w którym LICENCJOBIORCA dokonał zmian w stopniu powodującym
usterkę. W celu dokonania reklamacji w okresie gwarancyjnym LICENCJOBIORCA musi zwrócić
OPROGRAMOWANIE sprzedawcy, u którego nabyte zostało oprogramowanie (na koszt
producenta), wraz z dowodem zakupu. Jeżeli działanie oprogramowania w istotny sposób różni
się od uzgodnionych funkcji, firma ABBYY ma prawo – wedle własnego uznania – naprawić lub
wymienić OPROGRAMOWANIE. Jeśli nie da to spodziewanego rezultatu, LICENCJOBIORCA
ma prawo do obniżki ceny zakupu (obniżka) lub unieważnienia umowy zakupu (unieważnienie).
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gwarancji, należy skorzystać z następujących
danych kontaktowych: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 Monachium, tel.: +49
89 69 33 33 0, faks: +49 89 69 33 33 300, e-mail: help@abbyy.com.

11.2.

Jeśli LICENCJOBIORCA nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj
przebywa na terenie tych krajów, to
11.2.1.

Z uwzględnieniem postanowień punktu 11.2.2 ustawowa odpowiedzialność firmy
ABBYY za szkody jest ograniczona w następujący sposób: (i) Firma ABBYY ponosi
odpowiedzialność wyłącznie do wysokości kwoty odszkodowania, jaką założono w
chwili zawarcia umowy zakupu, w odniesieniu do niedotrzymania istotnych zobowiązań
umownych w nieznacznym stopniu, oraz (ii) firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wynikłe z niedotrzymania nieistotnych zobowiązań umownych w
nieznacznym stopniu.

11.2.2.

Ograniczenie odpowiedzialności, określone w punkcie 11.2.1, nie ma zastosowania w
odniesieniu do obowiązujących zobowiązań ustawowych, w szczególności zobowiązań
określonych w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkty, odpowiedzialności
za przyjęcie określonej gwarancji lub odpowiedzialności za zawinione spowodowanie
uszkodzenia ciała.

11.2.3.

LICENCJOBIORCA jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków w celu uniknięcia i

zminimalizowania
szkód,
w
szczególności
tworzenia
kopii
zapasowych
OPROGRAMOWANIA i danych znajdujących się w pamięci komputera, w zakresie
przewidzianym postanowieniami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
12. Wyłączenie gwarancji i ograniczenia dotyczące użytkowników w Australii
12.1.

Jeśli Licencjobiorca nabył kopię OPROGRAMOWANIA w Australii i zazwyczaj przebywa na
terenie tego kraju, to:
12.1.1.

towary firmy ABBYY dostarczane są z gwarancjami, które nie mogą być wyłączone na
podstawie praw konsumenta Australii. LICENCJOBIORCA uprawiony jest do wymiany
produktu lub zwrotu pieniędzy w wypadku wystąpienia poważnych usterek oraz może
otrzymać zadośćuczynienie za każdą rozsądnie dającą się przewidzieć stratę oraz
uszkodzenie. LICENCJOBIORCA może również żądać naprawy lub ich wymiany
produktu, jeżeli jego jakość nie jest zadowalająca, ale usterka nie jest poważna.

12.1.2.

żadne dodatkowe jawne gwarancje zapewniane przez firmę ABBYY ani gwarancje
dostarczane z OPROGRAMOWANIEM, korzyści z takich gwarancji ani gwarancje
dodatkowe
udzielane
LICENCJOBIORCY
nie
zastępują
innych
praw
LICENCJOBIORCY ani kroków prawnych dostępnych dla niego w ramach praw
konsumenta Australii. W celu dokonania reklamacji LICENCJOBIORCA musi na własny
koszt dokonać zwrotu OPROGRAMOWANIA oraz dowodu zakupu do lokalizacji, w
której dany zakup został dokonany, albo w przypadku, gdy jest to niemożliwe,
umożliwić inspekcję OPROGRAMOWANIA przez firmę ABBYY lub jej przedstawiciela.
Żadna reklamacja nie zostanie uznana za prawidłową o ile OPROGRAMOWANIE nie
zostanie przetestowane i uznane za wadliwe w stosunku do warunków gwarancji przez
firmę ABBYY. Jeżeli ustalone zostanie, że OPROGRAMOWANIE jest wadliwe (wedle
uznania firmy ABBYY), firma ABBYY ma prawo (wedle własnego uznania) dokonać
naprawy lub wymiany OPROGRAMOWANIA. W celu otrzymania dodatkowej informacji
o gwarancji prosimy o kontakt z ABBYY PTY Ltd.: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park
Street, SYDNEY NSW 2000 Australia, tel.: +61 (02) 9004 7401; e-mail:
help@abbyy.com.

12.1.3.

zgodnie z prawami LICENCJOBIORCY wynikającymi z Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów z 2010 r. (Cth) lub pokrewnych aktów prawnych dotyczących praw
konsumentów, LICENCJOBIORCA zgadza się, że firma ABBYY nie ponosi wobec
niego żadnej odpowiedzialności (wynikającej z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego,
ustawowej ani innej) za żadne szkody ani krzywdy bezpośrednie, specjalne, pośrednie,
uboczne ani będące skutkiem wliczając w to (bez ograniczeń) każdą utratę zysków,
umów, przychodów i danych wynikłe z albo powstałe w związku z dostarczeniem
OPROGRAMOWANIA lub dostarczeniem dowolnych innych dóbr lub usług w ramach
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub dowolnego innego pisemnego porozumienia
pomiędzy LICENCJOBIORCĄ a firmą ABBYY lub partnerem firmy ABBYY oraz na
skutek złamania lub zaniedbania przez firmę ABBYY. Maksymalna odpowiedzialność
firmy ABBYY oraz jej partnerów w zakresie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz
dowolnej innej umowy pisemnej zawartej pomiędzy LICENCJOBIORCĄ a firmą ABBYY
lub jej partnerem za wszelkie naruszenia oraz zaniedbania w stosunku do takich umów
ograniczona jest kwotą 50 dolarów USA (50 USD) lub łączną sumą, którą
LICENCJOBIORCA zapłacił za OPROGRAMOWANIE, zależnie od tego, która wartość
jest większa.

12.1.4.

Jeżeli Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 r. (Cth) (lub pokrewne akty
prawne) stosuje i dopuszcza odpowiedzialność za złamanie gwarancji domniemanej
przez regulamin, odpowiedzialność firmy ABBYY zgodnie z decyzją firmy ABBYY
ograniczona jest do:
12.1.4.1. w przypadku dóbr do jednej lub więcej z następujących możliwości: (i)
zamiana dóbr lub dostarczenie dóbr równoważnych; (ii) naprawa dóbr; (iii)

zapłata kosztu wymiany dóbr lub pozyskania dóbr równoważnych; lub (iv)
zapłata kosztu naprawy dóbr; oraz
12.1.4.2. w przypadku usług: (i) ponowne dostarczenie usług; (ii) zapłata kosztu
ponownego dostarczenia usług.
12.1.5.

Wszelkie warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ ograniczające lub wyłączające
dowolny warunek lub gwarancję, jawną lub domniemaną lub odpowiedzialność firmy
ABBYY będą miały zastosowanie w zakresie jawnie dozwolonym przez prawo
australijskie i nie będą interpretowane jako wyłączające, kwalifikujące bądź
ograniczające ustawowe prawa LICENCJOBIORCY ani kroki prawne dostępne dla
niego na skutek złamania żadnego domniemanego warunku niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ w zakresie, w którym takie wyłączenie, kwalifikacja lub ograniczenie są
zabronione przez prawo.

12.1.6.

Jeżeli LICENCJOBIORCA jest konsumentem (zgodnie z definicją Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów z 2010 r.(Cth)), żadna część niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ nie ogranicza, redukuje ani nie zmienia jego praw ani dostępnych dla
niego kroków prawnych w stosunku do firmy ABBYY za niedotrzymanie gwarancji
prawnej wynikającej z prawa konsumenckiego Australii w zakresie w którym takie
ograniczenie, redukcja lub zmiana zabronione są przez Ustawę o ochronie konkurencji i
konsumentów z 2010 r.(Cth)).

13. Dodatkowe ograniczenia OPROGRAMOWANIA zakupionego w USA
13.1.

Użytkowanie przez rząd OPROGRAMOWANIE będące przedmiotem niniejszej Licencji oraz
powiązane dokumenty są „Przedmiotem komercyjnym” w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym
w 48 C.F.R. ust. 2.101, składającym się z „Komercyjnego oprogramowania komputerowego” i
„Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z definicjami zawartymi
w tytule 48 Kodeksu przepisów federalnych ust. 12.212 i ust. 227.7202. Zgodnie z definicjami
zawartymi w tytule 48 Kodeksu przepisów federalnych ust. 12.212 i ust. 227.7202-1 do
227.7202-4 Licencje do Komercyjnego oprogramowania komputerowego oraz Dokumentacji
komercyjnego oprogramowania komputerowego mogą być sprzedawane użytkownikom
końcowym pracującym w rządzie USA (a) wyłącznie jako przedmioty komercyjne oraz (b)
wyłącznie z takimi prawami jakie udzielane są wszystkim pozostałym użytkownikom końcowym
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ. Niezgłoszone prawa
podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego obowiązującego w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.

14. Zasady eksportu. LICENCJOBIORCA zgadza się nie eksportować ani reeksportować
OPROGRAMOWANIA z pogwałceniem jakichkolwiek zapisów w prawodawstwie kraju, w którym
zakupiono lub w inny sposób nabyto OPROGRAMOWANIE. Ponadto LICENCJOBIORCA
oświadcza i gwarantuje, że żadne stosowne przepisy prawa nie zabraniają mu posiadania
OPROGRAMOWANIA.
15. Technologie stron trzecich
15.1.

Wbudowane czcionki
Programy obsługujące czcionki podlegają prawom autorskim i właściciel praw może wprowadzić
warunki pod jakimi program może być użytkowany. Jednym z takich warunków może być
konieczność posiadania licencjonowanej kopii programu w celu wprowadzenia czcionki do pliku
PDF. W żadnym przypadku firma ABBYY nie odpowiada za żadne uszkodzenia wynikłe z
używania czcionek osadzonych.

15.2.

Produkty firm Datalogics Software oraz Adobe
15.2.1.

Copyright 2000 - 2012 Datalogics, Inc.

Copyright 1984-2012 Adobe Systems Incorporated i właściciele licencji. Wszystkie
prawa zastrzeżone.
15.2.2.

Pojęcie „Produkty firm Datalogics Software oraz Adobe” oznacza produkty firmy
Datalogics Software oraz stron trzecich (wliczając w to produkty Adobe) oraz
powiązaną dokumentację oraz wszystkie uaktualnienia, wersje zmodyfikowane, dodatki
oraz kopie tych produktów.

15.2.3.

LICENCJOBIORCA zgadza się, że niektóre informacje i prawa własności intelektualnej
będące częścią OPROGRAMOWANIA oraz Dokumentacji należą do stron trzecich.
Podmioty takie są beneficjentami mającymi prawo do egzekwowania praw firmy
ABBYY oraz obowiązków LICENCJOBIORCY w ramach niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ oraz do podejmowania odpowiednich kroków prawnych, wliczając w to
(bez ograniczeń) dochodzenie odszkodowań oraz zabezpieczenia roszczeń w
przypadku naruszenia przez LICENCJOBIORCĘ swoich zobowiązań.

15.2.4.

Udzielenie licencji i ograniczenia. Firma ABBYY udziela LICENCJOBIORCY
niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania Datalogics Software oraz Adobe
Products zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
LICENCJOBIORCA może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania Datalogics
Software oraz Adobe Products będącego częścią OPROGRAMOWANIA, pod
warunkiem że kopia nie będzie zainstalowana lub używana na innym komputerze.

15.2.5.

Prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie Datalogics Software oraz Adobe
Products będące częścią OPROGRAMOWANIA jest własnością Datalogics Software,
Adobe Products oraz stron trzecich i ich dostawców, a jego struktura, układ oraz kod są
ważnymi tajemnicami handlowymi Datalogics Software, Adobe Products oraz stron
trzecich i ich dostawców. Oprogramowanie Datalogics Software oraz Adobe Products
jest chronione amerykańskim prawem autorskim i postanowieniami traktatów
międzynarodowych. Oprogramowania Datalogics Software oraz Adobe Products
wbudowanego w OPROGRAMOWANIE nie wolno kopiować, z wyjątkiem przypadków
dopuszczanych przez niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ. Wszystkie kopie, na jakie
zezwala UMOWA LICENCYJNA, muszą zawierać takie same informacje na temat praw
autorskich i innych praw własności, jak informacje występujące w oprogramowaniu
Datalogics Software oraz Adobe Products. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do
niedokonywania modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, przebudowy, rozkładu, demontażu
ani innych prób poznania kodu źródłowego oprogramowania Datalogics Software oraz
Adobe Products. Z wyjątkiem wyżej opisanych sytuacji, niniejsza UMOWA
LICENCYJNA nie przyznaje LICENCJOBIORCY żadnych praw własności intelektualnej
do oprogramowania Datalogics Software oraz Adobe Products.

15.2.6.

Licencja na czcionki. LICENCJOBIORCA może wbudować oprogramowanie do obsługi
czcionek do swoich dokumentów elektronicznych w celu drukowania, przeglądania oraz
edycji dokumentu. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnych innych praw do
wbudowywania ani nie pozwala na dokonywanie takiego wbudowywania.

15.2.7.

Gwarancja. FIRMA ABBYY I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ I NIE MOGĄ
ZAGWARANTOWAĆ OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONYCH WYNIKÓW PRZY UŻYCIU
OPROGRAMOWANIA.

15.2.8.

Zasady eksportu. Użytkownik zobowiązuje się, że oprogramowanie Datalogics
Software oraz Adobe Products nie będzie przewożone, transferowane ani
eksportowane do jakiegokolwiek kraju lub używane w sposób zabroniony przez United
States Export Administration Act lub jakiekolwiek inne przepisy, restrykcje lub regulacje
eksportowe (zbiorowo „Prawa eksportowe”). Ponadto jeżeli oprogramowanie Datalogics
Software oraz Adobe Products określono jako towar podlegający kontroli eksportu w
świetle zapisów praw eksportowych, LICENCJOBIORCA oświadcza i gwarantuje, że
nie jest obywatelem ani mieszkańcem kraju objętego embargiem oraz nie dotyczy go

zakaz posiadania oprogramowania Datalogics Software oraz Adobe Products.
Wszelkich praw do używania oprogramowania Datalogics Software oraz Adobe
Products udziela się z zastrzeżeniem, że mogą zostać cofnięte w przypadku, gdy
LICENCJOBIORCA nie zastosuje się do warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
15.2.9.

Obowiązujące przepisy prawa. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie podlega kolizji
przepisów prawa żadnego orzecznictwa ani postanowieniom Konwencji Narodów
Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której
zastosowanie jednoznacznie się wyłącza.

15.2.10. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie narusza praw statutowych żadnej strony
występującej jako konsument.
15.2.11. Znaki handlowe. Znaki towarowe występujące w niniejszej umowie są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami należącymi do odpowiednich właścicieli w USA
i/lub innych krajach.
15.3.

Cuminas DjVu® SDK
Fragmenty niniejszego programu komputerowego są chronione prawami autorskimi © 2008
Celartem, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fragmenty niniejszego programu komputerowego
są chronione prawami autorskimi © 2011 Caminova, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Fragmenty niniejszego programu komputerowego są chronione prawami autorskimi © 2013
Cuminas, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Format DjVu jest chroniony patentem USA nr
6,058,214. Trwają procedury patentowe w innych krajach. Obsługiwane przez AT&T Labs
Technology.
LICENCJOBIORCA, jako Użytkownik końcowy, ma prawo do używania SDK DjVu w ramach
OPROGRAMOWANIA
przez
cały
okres
obowiązywania
praw
autorskich
do
OPROGRAMOWANIA lub inny, krótszy okres użytkowania, określony w niniejszej UMOWIE
LICENCYJNEJ.
15.3.1.

LICENCJOBIORCA zobowiązuje się, że nie dokona ani nie umożliwi innym osobom
dokonania inżynierii wstecznej, deasemblacji, dekompilacji (tj. przekształcania kodu
obiektowego w kod źródłowy) ani jakichkolwiek innych prób uzyskania kodu źródłowego
OPROGRAMOWANIA lub jakiejkolwiek części z wyjątkiem okoliczności, kiedy taka
czynność jest wyraźnie dozwolona przez odpowiednie przepisy bez względu na to
ograniczenie i wyłącznie w zakresie, w którym jest ona dozwolona. Jeśli stosowne
przepisy zabraniają stosowania takich ograniczeń, żadnych informacji w ten sposób
uzyskanych nie wolno ujawniać osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy
prawa – wówczas informacje o takim ujawnieniu należy niezwłocznie przekazać firmie
ABBYY. Wszelkie informacje tego rodzaju stanowią własność firmy ABBYY i są
traktowane jako poufne.

15.3.2.

FIRMA ABBYY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, NIE OKREŚLA WARUNKÓW
ANI
NIE
WYDAJE
OŚWIADCZEŃ
(WYRAŹNIE
OKREŚLONYCH
ANI
IMPLIKOWANYCH PRZEZ USTAWY, PRAWO ZWYCZAJOWE, ZWYCZAJE,
PRAKTYKI LUB INNE), WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJĘ NIENARUSZANIA PRAW
OSÓB TRZECICH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA DO OBROTU
HANDLOWEGO, INTEGRACJI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI
DO DANEGO CELU, ANI TEŻ NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE MA
ŻADNYCH WAD, ŻE SPEŁNI OCZEKIWANIA LICENCJOBIORCY LUB ŻE BĘDZIE
DZIAŁAĆ POPRAWNIE W POŁĄCZENIU Z INNYM OPROGRAMOWANIEM LUB
SPRZĘTEM. FIRMA ABBYY NIE MOŻE UDZIELIĆ I NIE UDZIELA GWARANCJI NA
DZIAŁANIE LUB WYNIKI, JAKIE LICENCJOBIORCA MOŻE UZYSKAĆ,
KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA. CAŁKOWITE RYZYKO DOTYCZĄCE
JAKOŚCI
I
SPOSOBU
DZIAŁANIA
OPROGRAMOWANIA
PONOSI
LICENCJOBIORCA. PONADTO FIRMA ABBYY NIE UDZIELA ŻADNYCH

GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE OBCE, KTÓRE MOŻE BYĆ DOSTARCZONE
RAZEM Z OPROGRAMOWANIEM.
15.3.3.

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ABBYY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
WZGLĘDEM LICENCJOBIORCY ZA ŻADNE SZKODY, PRZESTOJE FIRMY,
UTRATĘ WSZELKIEGO RODZAJU DANYCH LUB INFORMACJI, FIRMOWYCH LUB
INNYCH, ROSZCZENIA ANI KOSZTY, ANI ZA ŻADNE POŚREDNIE, UBOCZNE,
SPECJALNE, PRZYKŁADOWE CZY NASTĘPCZE SZKODY LUB UTRATĘ ZYSKÓW
BĄDŹ OSZCZĘDNOŚCI W WYNIKU KORZYSTANIA LUB W ZWIĄZKU Z
UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA, ANI ZA SZKODY WYNIKŁE Z MOŻLIWYCH
BŁĘDÓW
W
OPROGRAMOWANIU,
NAWET
JEŚLI
POWIADOMIONO
PRZEDSTAWICIELA FIRMY ABBYY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT,
SZKÓD, ROSZCZEŃ LUB KOSZTÓW, ANI TEŻ ZA ŻADNE ROSZCZENIA OSÓB
TRZECICH. POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE DLA LICENCJOBIORCY
PRZEPISY PRAWA. WYŁĄCZNA I CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY
ABBYY W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ JEST OGRANICZONA DO
KWOTY, JAKĄ ZAPŁACONO PRZY ZAKUPIE OPROGRAMOWANIA, JEŚLI TAKA
PŁATNOŚĆ MIAŁA MIEJSCE.

15.3.4.

Ograniczenia OPROGRAMOWANIA zakupionego w USA.
15.3.4.1. Użytkowanie przez rząd. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest użytkowane przez
organy rządowe USA lub dowolną agencję rządu USA, zastosowanie mają
następujące warunki: (1) Ograniczone Oprogramowanie Komputerowe,
określone w klauzuli ogólnej Praw do Danych w Federalnych Przepisach o
Nabywaniu Towarów 52.227-14; i (2) korzystanie, powielanie czy ujawnianie
tajemnicy przez organy rządowe podlega restrykcjom określonym w
podpunkcie ©(1)(ii) klauzuli Praw do Danych Technicznych i
Oprogramowania Komputerowego DFARS 252.227-7013.
15.3.4.2. Zasady eksportu. LICENCJOBIORCA zgadza się nie eksportować ani
reeksportować OPROGRAMOWANIA z pogwałceniem jakichkolwiek zapisów
w prawodawstwie kraju, w którym zakupiono lub w inny sposób nabyto
OPROGRAMOWANIE. Ponadto LICENCJOBIORCA oświadcza i gwarantuje,
że żadne stosowne przepisy prawa nie zabraniają mu posiadania
OPROGRAMOWANIA.

15.3.5.

Kod należący do stron trzecich. Oniguruma Copyright © 2002-2006 K.Kosako
<sndgk393 AT ybb DOT ne DOT jp>. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redystrybucja i
użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone
wyłącznie, gdy spełnione są poniższe warunki. W redystrybucjach kodu źródłowego
musi być zachowana powyższa informacja o prawach autorskich, lista warunków oraz
poniższe zrzeczenie. W przypadku redystrybucji formy binarnej, dołączona
dokumentacja i/lub inne materiały muszą zawierać powyższą informację o prawach
autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe zrzeczenie.
AUTOR I INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ OPROGRAMOWANIE W STANIE „JAK JEST”
BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM
MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. AUTOR I
INNE STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, CZY
TO
BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE,
PRZYPADKOWE,
NIETYPOWE,
PRZYKŁADOWE CZY NASTĘPCZE (MIĘDZY INNYMI KONIECZNOŚĆ NABYCIA
DÓBR LUB USŁUG SUBSTYTUCYJNYCH, UTRATA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA,
UTRATA DANYCH LUB KORZYŚCI ALBO PRZERWA W PROWADZENIU
DZIAŁALNOŚCI)
SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK
CZYNNIKIEM I
NA
JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO Z POWODU

NIEDOTRZYMANIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB
CZYNU NIEDOZWOLONEGO (WLICZAJĄC ZANIEDBANIE I INNE) WYNIKAJĄCE W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
JEŚLI INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
15.3.6.

MD5 Część tego oprogramowania pochodzi z firmy RSA Data Security, Inc. MD5
Message-Digest Algorithm. Mersenne Twister Copyright © 2006, 2007 Mutsuo Saito,
Makoto Matsumoto oraz Hiroshima University. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redystrybucja i użytkowanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są
dozwolone wyłącznie, gdy spełnione są poniższe warunki: W redystrybucjach kodu
źródłowego musi być zachowana powyższa informacja o prawach autorskich, lista
warunków oraz poniższe zrzeczenie. W przypadku redystrybucji formy binarnej,
dołączona dokumentacja i/lub inne materiały muszą zawierać powyższą informację o
prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe zrzeczenie. Nazwę
Hiroshima University i nazwiska pozostałych autorów można wykorzystywać do
promowania produktów powstałych na bazie tego oprogramowania wyłącznie po
uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody.
WŁAŚCICIELE
PRAW
AUTORSKICH
I
INNE
STRONY
ZAPEWNIAJĄ
OPROGRAMOWANIE W STANIE „JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI,
ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH
GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH I INNE
STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, CZY TO
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE
CZY NASTĘPCZE (MIĘDZY INNYMI KONIECZNOŚĆ NABYCIA DÓBR LUB USŁUG
SUBSTYTUCYJNYCH, UTRATA MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATA DANYCH
LUB KORZYŚCI ALBO PRZERWA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI)
SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK CZYNNIKIEM I NA JAKIEJKOLWIEK
PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO Z POWODU NIEDOTRZYMANIA
UMOWY,
ODPOWIEDZIALNOŚCI
BEZPOŚREDNIEJ
LUB
CZYNU
NIEDOZWOLONEGO (WLICZAJĄC ZANIEDBANIE I INNE) WYNIKAJĄCE W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
JEŚLI INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

15.4.

OpenSSL
15.4.1.

Licencja OpenSSL
Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ten produkt zawiera oprogramowanie rozwijane przez OpenSSL Project do użytku w
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)
Copyright (C)
zastrzeżone.

1995-1998

Eric

Young

(eay@cryptsoft.com)

Wszelkie

prawa

Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga
(eay@cryptsoft.com).
Eric Young jest autorem części użytej biblioteki.
Ten produkt zawiera
(tjh@cryptsoft.com).

oprogramowanie

napisane

przez

Tima

Hudsona

Zbiór narzędzi OpenSSL posiada podwójną licencję, tzn. podlega zarówno licencji
OpenSSL License i oryginalnej licencji SSLeay.

Treść
obu
tych
licencji
znajduje
https://www.openssl.org/source/license.html.
15.5.

się

pod

adresem

PDF-XChange
PDF-XChange Standard (c) 2001-2013 by Tracker Software Products Ltd.

15.6.

15.5.1.

Udzielenie licencji i ograniczenia. Firma ABBYY udziela LICENCJOBIORCY
niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania PDF-XChange, stanowiącego
część OPROGRAMOWANIA, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ. LICENCJOBIORCA może wykonać jedną kopię zapasową
oprogramowania PDF-XChange, będącego częścią OPROGRAMOWANIA, pod
warunkiem że kopia nie będzie zainstalowana lub używana na innym komputerze.

15.5.2.

Prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie PDF-XChange, będące częścią
OPROGRAMOWANIA, jest własnością firmy Tracker Software Products Ltd i jej
dostawców, a jego budowa, układ i kod zawierają ważne tajemnice handlowe firmy
Tracker Software Products Ltd i jej dostawców. Ponadto oprogramowanie PDFXChange jest chronione przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i przepisy
międzynarodowych traktatów. Oprogramowania PDF-XChange wbudowanego w
OPROGRAMOWANIE nie wolno kopiować, z wyjątkiem przypadków dopuszczanych
przez niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ. Wszystkie kopie, na jakie zezwala UMOWA
LICENCYJNA, muszą zawierać takie same informacje na temat praw autorskich i
innych praw własności, jak informacje występujące w OPROGRAMOWANIU.
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do niedokonywania modyfikacji, adaptacji,
tłumaczenia, przebudowy, rozkładu, demontażu, ani innych prób poznania kodu
źródłowego oprogramowania PDF-XChange wbudowanego w OPROGRAMOWANIE. Z
wyjątkiem wyżej opisanych sytuacji, niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie przyznaje
LICENCJOBIORCY jakichkolwiek praw własności intelektualnej do oprogramowania
PDF-XChange.

15.5.3.

Zasady eksportu. Licencjobiorca zobowiązuje się, że oprogramowanie PDF-XChange
wbudowane w OPROGRAMOWANIE nie będzie przewożone, transferowane ani
eksportowane do jakiegokolwiek kraju ani używane w sposób zabroniony przez
amerykańską ustawę eksportową lub jakiekolwiek inne przepisy eksportowe, restrykcje
lub regulacje (zbiorowo „Prawa eksportowe”). Ponadto, jeżeli oprogramowanie
PDF-XChange, stanowiące część OPROGRAMOWANIA, określono jako towar
podlegający kontroli eksportu w świetle zapisów prawa eksportowego, Licencjobiorca
oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani mieszkańcem kraju objętego
embargiem oraz nie dotyczy go zakaz posiadania oprogramowania PDF-XChange,
stanowiącego część OPROGRAMOWANIA. Wszelkich praw do używania
PDF-XChange, stanowiącego część OPROGRAMOWANIA, udziela się z
zastrzeżeniem, że mogą zostać cofnięte w przypadku, gdy Licencjobiorca nie zastosuje
się do warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

15.5.4.

Znaki handlowe. Sterowniki PDF-XChange są zastrzeżonymi znakami towarowymi
Tracker Software Products Ltd w Wielkiej Brytanii, Kanadzie lub innych krajach.

Microsoft Corporation
15.6.1.

W celu uruchamiania aplikacji C++ utworzonych przy użyciu środowiska Microsoft®
Visual Studio® 2015 zastosowane zostały technologie korporacji Microsoft lub ich
części (dalej „technologie Microsoft”) określone w punkcie 15.6.1.1. Technologie
Microsoft są rozprowadzane pod warunkami licencji oprogramowania firmy Microsoft
dołączonej do technologii Microsoft.
15.6.1.1. Technologie korporacji Microsoft użyte w OPROGRAMOWANIU:

• Biblioteka środowiska uruchomieniowego Microsoft Visual C++ 2015
© Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Microsoft oraz
Visual Studio są zastrzeżonymi znakami towarowymi korporacji Microsoft
w USA i/lub innych krajach.
• Biblioteka OMP Microsoft Visual C++ 2015
© Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft oraz
Visual Studio są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
15.6.1.2. Technologie Microsoft są licencjonowane, nie sprzedawane. Warunki licencji
oprogramowania Microsoft oraz niniejsza UMOWA LICENCYJNA dają
LICENCJOBIORCY wyłącznie niektóre prawa do użytkowania technologii
Microsoft. Wszystkie inne prawa zastrzeżone są dla korporacji Microsoft. O
ile obowiązujące prawo nie daje LICENCJOBIORCY więcej praw niż pozwala
dane ograniczenie, LICENCJOBIORCA może używać technologii Microsoft
wyłącznie w zakresie jawnie podanym w warunkach licencji oprogramowania
Microsoft oraz niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ. Czyniąc to,
LICENCJOBIORCA godzi się przestrzegać ograniczeń technicznych które
dozwalają mu na użytkowanie ich wyłącznie w określony sposób. Więcej
informacji
można
znaleźć
na
stronie
internetowej
www.microsoft.com/licensing/userights. LICENCJOBIORCA nie może:
• opracowywać obejść żadnych ograniczeń technicznych wbudowanych w
technologie Microsoft;
• dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani deasemblacji technologii
Microsoft ani w inny sposób próbować pozyskać kod źródłowy
oprogramowania za wyjątkiem i wyłącznie w zakresie: (i) dopuszczalnym
przez obowiązujące prawo mimo niniejszego ograniczenia; lub (ii)
wymaganym w celu przeprowadzenia debugowania zmian w dowolnych
bibliotekach podlegających licencjom GNU Lesser General Public License
dołączonych do technologii Microsoft;
• usuwać, minimalizować, blokować ani zmieniać żadnych informacji o
korporacji Microsoft ani jej dostawcach w technologiach Microsoft;
• używać technologii Microsoft w żaden sposób sprzeczny z prawem;
• udostępniać, publikować, wypożyczać ani wynajmować technologii
Microsoft ani dostarczać technologii Microsoft jako samodzielnego
rozwiązania hostowanego do użycia przez inne osoby;
15.6.1.3. Ograniczenia eksportu. Technologie Microsoft, usługi profesjonalne oraz
powiązane
technologie
podlegają
jurysdykcji
eksportowej
USA.
LICENCJOBIORCA
zobowiązuje
się
przestrzegać
wszystkich
obowiązujących krajowych oraz międzynarodowych praw wliczając w to
eksportowe regulacje administracyjne USA, międzynarodowe przepisy w
zakresie obrotu bronią, wykazu programowego sankcji Biura Nadzoru nad
Aktywami Zagranicznymi jak również restrykcji nakładanych na użytkownika
końcowego, możliwości użycia oraz krajów docelowych nakładanych przez
USA oraz inne kraje i dotyczących produktów, usług oraz technologii
korporacji Microsoft. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie
www.microsoft.com/exporting.
15.6.2.

Technologie firmy Microsoft Corporation lub ich części (dalej zwane „Technologie

Microsoft”)
wymienione
w
niniejszym
dokumencie
zostały
użyte
w
OPROGRAMOWANIU. Technologie Microsoft są rozprowadzane pod warunkami
licencji oprogramowania firmy Microsoft dołączonej do technologii Microsoft.
15.6.2.1. Technologie korporacji Microsoft użyte w OPROGRAMOWANIU:
• MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (nazywane też
MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT)
© 2005-2006 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym korporacji Microsoft w
USA i/lub innych krajach.
15.6.2.2. Technologie Microsoft są licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza
UMOWA LICENCYJNA udziela LICENCJOBIORCY tylko pewnych praw do
używania Technologii Microsoft. Wszystkie inne prawa zastrzeżone są dla
korporacji Microsoft. O ile obowiązujące prawo nie daje LICENCJOBIORCY
więcej praw niż pozwala dane ograniczenie, LICENCJOBIORCA może
używać Technologii Microsoft wyłącznie w zakresie jawnie podanym w
warunkach licencji oprogramowania Microsoft oraz niniejszej UMOWIE
LICENCYJNEJ. Czyniąc to, LICENCJOBIORCA godzi się przestrzegać
ograniczeń technicznych, które dozwalają mu na użytkowanie ich wyłącznie
w określony sposób. LICENCJOBIORCA nie może:
• używać technologii Microsoft w żadnym innym celu niż zamierzony.
Celem technologii Microsoft jest umożliwienie implementacji koderów lub
dekoderów HD Photo w produktach XML Paper Specification zgodnych i
obsługujących format plików HD Photo 1.0 (nazywany też formatem
plików Windows Media Photo 1.0) zgodnie z tym co zostało określone w
specyfikacjach dostarczonych razem z technologiami Microsoft.
• publikować technologii Microsoft, pozwalając innym na ich kopiowanie;
• leasingować, pożyczać ani wynajmować technologii Microsoft;
• przekazywać Technologii Microsoft ani niniejszych warunków umowy
licencyjnej oprogramowania Microsoft żadnym stronom trzecim, o ile nie
jest to wyraźnie dozwolone w tych warunkach.
15.6.2.3. Ograniczenia eksportu. Technologie Microsoft podlegają prawom i
regulacjom eksportowym USA. LICENCJOBIORCA musi stosować się do
wszystkich krajowych oraz międzynarodowych praw oraz regulacji
eksportowych które dotyczą technologii Microsoft. Niniejsze prawa zawierają
ograniczenia krajów docelowych, użytkowników końcowych oraz możliwości
użycia.
Dodatkowe
informacje
znajdują
się
na
stronie
www.microsoft.com/exporting.
15.6.3.

W celu wsparcia integracji z programem Microsoft Outlook użyte zostały technologie
korporacji Microsoft lub ich części (dalej „technologie Microsoft”) określone w punkcie
15.6.3.1. Technologie Microsoft są rozprowadzane pod warunkami licencji
oprogramowania firmy Microsoft dołączonej do technologii Microsoft.
15.6.3.1. Technologie korporacji Microsoft użyte w OPROGRAMOWANIU:
MICROSOFT Outlook 2010: Pliki nagłówków MAPI
© 2009-2010 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Microsoft
jest zastrzeżonym znakiem towarowym korporacji Microsoft w USA i/lub

innych krajach.
15.6.3.2. Technologie Microsoft są licencjonowane, a nie sprzedawane. Warunki
licencji oprogramowania Microsoft oraz niniejsza UMOWA LICENCYJNA
dają LICENCJOBIORCY wyłącznie niektóre prawa do użytkowania
technologii Microsoft. Wszystkie inne prawa zastrzeżone są dla korporacji
Microsoft. O ile obowiązujące prawo nie daje LICENCJOBIORCY więcej
praw niż pozwala dane ograniczenie, LICENCJOBIORCA może używać
technologii Microsoft wyłącznie w zakresie jawnie podanym w warunkach
licencji oprogramowania Microsoft oraz niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ.
Czyniąc to, LICENCJOBIORCA godzi się przestrzegać ograniczeń
technicznych które dozwalają mu na użytkowanie ich wyłącznie w określony
sposób. LICENCJOBIORCA nie może:
• opracowywać obejść żadnych ograniczeń technicznych wbudowanych w
technologie Microsoft;
• dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemplacji
technologii Microsoft za wyjątkiem i wyłącznie w zakresie wyraźnie
dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa mimo niniejszego
ograniczenia;
• Wykonywać większej liczby kopii Technologii Microsoft, niż jest to
określone w Warunkach umowy licencyjnej oprogramowania Microsoft i
niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ albo dozwolone przez obowiązujące
prawo mimo niniejszego ograniczenia;
• publikować technologii Microsoft, pozwalając innym na ich kopiowanie.
• leasingować, pożyczać ani wynajmować technologii Microsoft; ani
• używać technologii Microsoft w komercyjnych usługach hostingu
oprogramowania.
15.6.3.3. Ograniczenia eksportu. Technologie Microsoft podlegają prawom i
regulacjom eksportowym USA. LICENCJOBIORCA musi stosować się do
wszystkich krajowych oraz międzynarodowych praw oraz regulacji
eksportowych które dotyczą technologii Microsoft. Niniejsze prawa zawierają
ograniczenia krajów docelowych, użytkowników końcowych oraz możliwości
użycia.
Dodatkowe
informacje
znajdują
się
na
stronie
www.microsoft.com/exporting.
15.6.4.

Aby pozwolić aplikacjom napisanym z użyciem narzędzi programistycznych Microsoft
na budowanie macierzystych aplikacji Windows opartych na języku XML, używane są
technologie korporacji Microsoft lub ich części (dalej „technologie Microsoft”) określone
w punkcie 15.6.4.1. Technologie Microsoft są rozprowadzane pod warunkami licencji
oprogramowania firmy Microsoft dołączonej do technologii Microsoft.
15.6.4.1. Technologie korporacji Microsoft użyte w OPROGRAMOWANIU:
• MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0
© Microsoft Corporation. 1981-2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym korporacji Microsoft w
USA i/lub innych krajach.
15.6.4.2. Technologie Microsoft są licencjonowane, a nie sprzedawane. Warunki
licencji oprogramowania Microsoft oraz niniejsza UMOWA LICENCYJNA

dają LICENCJOBIORCY wyłącznie niektóre prawa do użytkowania
technologii Microsoft. Wszystkie inne prawa zastrzeżone są dla korporacji
Microsoft. O ile obowiązujące prawo nie daje LICENCJOBIORCY więcej
praw niż pozwala dane ograniczenie, LICENCJOBIORCA może używać
technologii Microsoft wyłącznie w zakresie jawnie podanym w warunkach
licencji oprogramowania Microsoft oraz niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ.
Czyniąc to, LICENCJOBIORCA godzi się przestrzegać ograniczeń
technicznych które dozwalają mu na użytkowanie ich wyłącznie w określony
sposób.
15.6.4.3. Ograniczenia eksportu. Technologie Microsoft podlegają prawom i
regulacjom eksportowym USA. LICENCJOBIORCA musi stosować się do
wszystkich krajowych oraz międzynarodowych praw oraz regulacji
eksportowych które dotyczą technologii Microsoft. Niniejsze prawa zawierają
ograniczenia krajów docelowych, użytkowników końcowych oraz możliwości
użycia.
Dodatkowe
informacje
znajdują
się
na
stronie
www.microsoft.com/exporting.
15.7.

Czcionki Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular
15.7.1.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer z zastrzeżoną nazwą czcionki Miama
Nueva.

15.7.2.

Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), z zastrzeżoną nazwą
czcionki Pecita.

15.7.3.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) z zastrzeżoną nazwą
czcionki „Bad Script”.

15.7.4.

Niniejsze oprogramowanie czcionki jest dostępne na licencji SIL Open Font License,
Version 1.1.
Kopia niniejszej licencji znajduje się poniżej i jest dostępna także w zakładce pytań
FAQ pod adresem: http://scripts.sil.org/OFL

15.7.5.

SIL LICENCJA OPEN FONT LICENSE Wersja 1.1 - 26 lutego 2007
15.7.5.1. PREAMBUŁA
Celem licencji Open Font License (OFL) jest stymulacja powszechnego
rozwoju tworzonych we współpracy projektów czcionek, wspieranie wysiłków
w zakresie powstawania czcionek podejmowanych przez środowiska
akademickie i lingwistyczne oraz zapewnianie darmowego I otwartego
środowiska w którym możliwe będzie współdzielenie czcionek i ulepszanie
ich we współpracy z innymi.
Licencja OFL pozwala na swobodne używanie, badanie, modyfikację oraz
redystrybucję czcionek których dotyczy, tak długo jak nie będą one
sprzedawane osobno. Czcionki, wliczając w to jakiekolwiek prace pochodne
mogą być łączone, osadzane, redystrybuowane i/lub sprzedawane z każdym
oprogramowaniem pod warunkiem że żadne prace pochodne nie używają
nazw zarezerwowanych. Mimo to czcionek ani prac pochodnych nie wolno
publikować pod żadną inną licencją. Warunki dotyczące zachowania
niniejszej licencji dla czcionek nie dotyczą dokumentów utworzonych z
użyciem czcionek albo ich pochodnych.
15.7.5.2. DEFINICJE

„Oprogramowanie czcionki" oznacza zestaw plików opublikowanych przez
właściciela (właścicieli) praw autorskich pod niniejszą licencją i jawnie w ten
sposób oznaczonych. Może zawierać pliki źródłowe, skrypty do budowy oraz
dokumentację.
„Zarezerwowana nazwa czcionki” oznacza dowolną nazwę która została
wskazana jako taka po klauzuli (klauzulach) dotyczących praw autorskich.
„Wersja oryginalna” oznacza kolekcję komponentów oprogramowania
czcionki w postaci, w której są one rozprowadzane przez właścicieli praw
autorskich.
„Wersja zmodyfikowana” oznacza dowolną pochodną otrzymaną poprzez
dodanie do, usunięcie lub zamianę - w części lub całości - dowolnego z
komponentów Wersji oryginalnej, zmianę formatu lub przez dokonanie
przeniesienia Oprogramowania czcionki do nowego środowiska.
„Autor” oznacza dowolnego projektanta, programistę, autora dokumentów
technicznych lub inną osobę, która wniosła swój wkład w stworzenie
oprogramowania czcionki.
15.7.5.3. ZEZWOLENIA I WARUNKI
Zezwala się niniejszym każdemu, kto posiada kopię niniejszego
oprogramowania czcionki na nieodpłatne używanie, badanie, kopiowanie,
łączenie, wbudowywanie, modyfikację, redystrybucję oraz sprzedaż
modyfikowanego lub niemodyfikowanego oprogramowania czcionki pod
następującymi warunkami:
1) Ani oprogramowanie czcionki ani żaden z jego pojedynczych
komponentów nie może być sprzedany samodzielnie, ani w wersji
modyfikowanej ani niemodyfikowanej.
2) Oryginalne lub modyfikowane wersje oprogramowania czcionki mogą być
łączone, redystrybuowane i/lub sprzedawane z każdym
oprogramowaniem pod warunkiem, że każda kopia zawiera powyższą
informację o prawach autorskich oraz niniejszą licencję. Mogą one być
załączone jako osobne pliki tekstowe, nagłówki w formacie do odczytania
przez ludzi lub treść w odpowiednich polach metadanych do odczytania
przez maszynę w plikach tekstowych lub binarnych tak długo, jak pola te
mogą być łatwo przeczytane przez użytkownika.
3) Żadna Zmodyfikowana wersja oprogramowania czcionki nie może używać
Zarezerwowanej nazwy (nazw) czcionki o ile odpowiedni właściciel praw
autorskich nie udzielił na to pisemnego pozwolenia. Ograniczenie to
dotyczy wyłącznie podstawowej nazwy czcionki która jest prezentowana
użytkownikowi.
4) Nazwa (nazwy) właścicieli praw autorskich lub autora (autorów)
oprogramowania czcionki nie będą używane do promocji, wspierania ani
reklamy żadnych wersji zmodyfikowanych za wyjątkiem umieszczania
informacji o wkładzie właściciela praw autorskich oraz autora lub za ich
jawną pisemną zgodą.
5) Oprogramowanie czcionki, zmodyfikowane lub nie, w części lub całości
może być rozprowadzane wyłącznie pod niniejszą licencją i nie może być
rozprowadzane pod żadną inną licencją. Wymagania dotyczące
zachowania niniejszej licencji dla czcionek nie dotyczą żadnych

dokumentów utworzonych z użyciem oprogramowania czcionki.
15.7.5.4. ZAKOŃCZENIE
Niniejszą licencję uznaje się za nieważną o ile jeden z podanych powyżej
warunków nie został spełniony.
15.7.5.5. ZRZECZENIE
OPROGRAMOWANIE CZCIONKI JEST DOSTARCZANE W STANIE „JAK
JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI ANI WYRAŹNEJ, ANI
DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO
DO
PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI
DO
OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ORAZ GWARANCJI NIENARUSZENIA
ŻADNYCH PRAW AUTORSKICH, PATENTÓW, ZNAKÓW HANDLOWYCH
LUB INNYCH PRAW. AUTOR LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH
NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z
JAKIMKOLWIEK
ROSZCZENIAMI,
SZKODAMI
LUB
INNYMI
ZOBOWIĄZANIAMI, WLICZAJĄC W TO SZKODY OGÓLNE, SPECJALNE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE WYNIKIEM UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA CZY TO WYNIKAJĄCYMI Z POSTANOWIEŃ
UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY INNYCH, WYNIKAJĄCYMI Z
UŻYCIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA CZCIONKI
ALBO INNEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZWIĄZKU Z
OPROGRAMOWANIEM CZIONKI.
15.8.

LibJPEG
Do budowy niniejszego oprogramowania wykorzystano prace grupy Independent JPEG Group.

15.9.

Biblioteka FreeType
Części tego oprogramowania są chronione prawem autorskim © 2009 The FreeType Project
(www.freetype.org). Wszystkie prawa zastrzeżone.

15.10. Kakadu Software
Części niniejszego oprogramowania są chronione prawami autorskimi © 2017 Kakadu Software
Pty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
15.11. pixtran (pixtools)
© Copyright 2007 EMC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawa własności intelektualnej firmy EMC i jej licencjodawców dotyczące Oprogramowania są
chronione zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi w miejscu, w którym jest ono
użytkowane.
Firma ABBYY nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji w imieniu firmy EMC. Wszelkie
prawa, których wyraźnie nie udzielono w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez firmę
EMC.
15.12. TWAIN Header
Zestaw narzędzi TWAIN jest dostarczany w stanie jak jest. Programista i dystrybutorzy Zestawu
narzędzi TWAIN nie udzielają żadnych wyraźnych, domyślnych ani ustawowych gwarancji, w
tym, bez ograniczeń, gwarancji co do przydatności handlowej, nienaruszenia praw osób trzecich
lub przydatności do określonych zastosowań. Programiści i inni autorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za żadne szkody, czy to bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe
lub następcze powstałe w wyniku reprodukcji, modyfikacji, dystrybucji lub użytkowania w inny

sposób Zestawu narzędzi TWAIN.
15.13. OPROGRAMOWANIE może zawierać inne oprogramowanie należące do stron trzecich.
Informację o oprogramowaniu należącym do stron trzecich oraz licencje oprogramowania stron
trzecich można znaleźć w OPROGRAMOWANIU i/lub załączonej do OPROGRAMOWANIA
dokumentacji.
16. Obowiązujące przepisy prawa
16.1.

Jeśli OPROGRAMOWANIE nabyto w USA, Kanadzie, Meksyku, Belize, na Kostaryce, w
Salwadorze, Gwatemali, Hondurasie, na Montserrat, w Nikaragui, Panamie, na wyspach Turks i
Caicos, na Wyspach Dziewiczych lub na Tajwanie niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega i
jest interpretowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone
Ameryki). W przypadku wszelkich kwestii spornych wynikających z niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ i/lub OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca poddaje się wyłącznej jurysdykcji
sądów federalnych lub stanowych hrabstwa Santa Clara stanu Kalifornia. Aby uniknąć
wątpliwości, czy OPROGRAMOWANIE zostało nabyte w Stanach Zjednoczonych, Licencjobiorca
nabył (zakupił) OPROGRAMOWANIE od firmy ABBYY USA Software House Inc.

16.2.

Jeśli OPROGRAMOWANIE nabyto w Japonii, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega i jest
interpretowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w Japonii a strony poddają się wyłącznej
jurysdykcji sądu okręgowego w Tokio w Japonii.

16.3.

Jeśli oprogramowanie nabyto w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii,
Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Portugalii,
Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Łotwie, Litwie, Estonii lub jakimkolwiek innym
kraju Unii Europejskiej, którego nie wymieniono bezpośrednio w punkcie 16.4 niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ, lub w Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Albanii, Bośni i
Hercegowinie, Gruzji, Iraku, Izraelu, Macedonii, Turcji, Serbii, Czarnogórze, Mołdawii i Ukrainie,
niniejsza UMOWA LICENCYJNA jest nadzorowana i interpretowana zgodnie z prawem
materialnym obowiązującym w Niemczech. Wszelkie spory dotyczące niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Monachium.

16.4.

Jeśli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej lub Republice Irlandii, na Kajmanach, w Gibraltarze, Guernsey, Wyspie Man, Jersey i
Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, to postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ są
rozpatrywane zgodnie z prawami Anglii i Walii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i
Walii.

16.5.

Jeśli OPROGRAMOWANIE nabyto w Australii, Nowej Zelandii, Papui Nowej Gwinei, na Wyspie
Wielkanocnej, Wyspach Kokosowych (Wyspach Keelinga), Wyspach Cooka, Wyspach Fidżi,
Niue, Norfolk lub Tokelau niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega i jest interpretowana zgodnie
z przepisami obowiązującymi w stanie New South Wales w Australii a strony poddają się
wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych oraz stanowych stanu New South Wales.

16.6.

Jeżeli OPROGRAMOWANIE zostało nabyte w Rosji, Białorusi, Kazachstanie lub jakimkolwiek
innym kraju WNP, z wyjątkiem Mołdawii, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ będą
rozpatrywane zgodnie z prawem materialnym Federacji Rosyjskiej.

16.7.

Jeśli zastosowanie ma punkt 16.6 i LICENCJOBIORCA jest osobą prawną bądź przedsiębiorcą
indywidualnym (osoba prowadząca interesy samodzielnie, bez wykorzystania struktur firmowych
lub partnerów i ponosząca całkowitą odpowiedzialność za tę działalność), wszelkie spory
dotyczące niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegają jurysdykcji sądu arbitrażowego w
Moskwie, w Federacji Rosyjskiej. Jeżeli zastosowanie ma punkt 16.6, a Licencjobiorca jest osobą
prywatną, to wszystkie spory wynikłe z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ znajdować się będą w
wyłącznej jurysdykcji Sądu Rejonu Butyrskiego w Moskwie, w Federacji Rosyjskiej.

16.8.

W przypadkach opisanych w punktach 16.1 - 16.7, niniejsza UMOWA LICENCYJNA nie podlega

kolizji przepisów prawa żadnego orzecznictwa ani postanowieniom Konwencji Narodów
Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której zastosowanie
jednoznacznie się wyłącza.
16.9.

Jeśli OPROGRAMOWANIE nabyto (zakupiono) w kraju innym niż wymienione w punktach 16.1 16.7, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom kraju nabycia (zakupu)
OPROGRAMOWANIA i jest interpretowana zgodnie z nimi.

17. Wygaśnięcie UMOWY LICENCYJNEJ
17.1.

Jeśli nie zostało to inaczej ustalone z firmą ABBYY w osobnej umowie pisemnej lub podane w
niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ albo dokumentacji OPROGRAMOWANIA, niniejsza UMOWA
LICENCYJNA obowiązuje od momentu jej zaakceptowania przez Licencjobiorcę lub dopóki
zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa. Jeśli obowiązujące prawo wymaga określenia
okresu obowiązywania niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, niniejsza UMOWA LICENCYJNA
obowiązuje przez maksymalny dozwolony okres, ale nie krócej niż okres obowiązywania praw
autorskich do OPROGRAMOWANIA i w takim przypadku wygaśnie automatycznie bez
powiadomienia, gdy upłynie ten czas.

17.2.

Firma ABBYY ma prawo rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ bez uszczerbku dla innych
uprawnień, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej warunków. W takim wypadku Licencjobiorca
jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części
składowych oraz do usunięcia OPROGRAMOWANIA ze swoich komputerów.

17.3.

Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ poprzez zniszczenie
wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego części składowych oraz usunięcie
OPROGRAMOWANIA.

17.4.

Takie wypowiedzenie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia zapłaty za
OPROGRAMOWANIE. Postanowienia punktów i paragrafów 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 oraz paragrafu 3.4.4 zachowują ważność po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej
UMOWY LICENCYJNEJ, jednak nie stanowi to podstawy do zachowania prawa do korzystania z
oprogramowania po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

18. Pozostałe postanowienia
18.1.

LICENCJOBIORCA zgadza się dostarczyć firmie ABBYY określone dane osobowe (np.
nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (jeśli dotyczy)) i dane techniczne (na
przykład parametry sprzętu, używane oprogramowanie firm trzecich, numer seryjny swojego
OPROGRAMOWANIA) podczas aktywacji, instalacji, użytkowania, rejestracji i/lub korzystania z
pomocy technicznej dotyczącej OPROGRAMOWANIA i jego konserwacji. Licencjobiorca może
odmówić podania danych osobowych i/lub informacji technicznych, co może skutkować
niemożliwością
uzyskania
pomocy
technicznej
lub
skorzystania
z
konserwacji
OPROGRAMOWANIA, które to usługi są dostępne klientom firmy ABBYY, którzy przekazali
dane osobowe i/lub techniczne, gdy dostarczenie tych danych osobowych i/lub informacji
technicznych jest niezbędne do udzielenia pomocy technicznej lub przeprowadzenia konserwacji
OPROGRAMOWANIA bądź jest wymogiem wyświadczenia tych usług zgodnym z prawem.
Przykładowo, w celu zapewnienia pomocy technicznej firma ABBYY musi posiadać możliwość
przetwarzania adresu e-mail lub numeru telefonu w celu komunikacji z użytkownikiem.
LICENCJOBIORCA zgadza się nie udostępniać więcej danych osobowych i/lub informacji
technicznych niż wymaga firma ABBYY lub jej partner oraz że jego dane osobowe i/lub
informacje techniczne będą przetwarzane (m.in. gromadzone i wykorzystywane na inne sposoby)
przez firmę ABBYY i/lub jej filie albo partnerów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
pod warunkiem że dane te będą utajnione oraz zabezpieczone zgodnie z prawem. Szczegółowe
informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności na
stronie https://www.abbyy.com/privacy.

18.2.

OPROGRAMOWANIE może co jakiś czas łączyć się poprzez sieć Internet z bezpiecznym

serwerem firmy ABBYY w celu sprawdzenia stanu OPROGRAMOWANIA oraz pobrania
aktualizacji i informacji technicznych niezbędnych do funkcjonowania OPROGRAMOWANIA.
18.3.

Jeżeli firma ABBYY będzie mieć prawną podstawę (np. zgodę LICENCJOBIORCY), może
wysyłać LICENCJOBIORCY wiadomości e-mail zawierające informacje o aktualnościach
dotyczących produktów bądź firmy, informacje o ofertach specjalnych, rady dotyczące używania
produktów oraz inne informacje związane z produktami i firmą. LICENCJOBIORCA w każdej
chwili może zrezygnować z subskrypcji (https://www.abbyy.com/privacy).

18.4.

Jeżeli na skutek nielegalnego użytkowania OPROGRAMOWANIA przez LICENCJOBIORCĘ
zostaną przeciwko niemu wniesione roszczenia lub pozwy sądowe, zobowiązuje się on do
natychmiastowego pisemnego poinformowania o nich firmy ABBYY w ciągu 3 (trzech) dni od
uzyskania takiej informacji, jeśli to możliwe. Licencjobiorca zobowiązuje się do podjęcia
wszystkich niezbędnych działań, aby zapewnić firmie ABBYY możliwość wzięcia udziału w
rozprawach sądowych lub przesłuchaniach związanych z powyższymi roszczeniami lub pozwami
w sądzie lub postępowaniu arbitrażowym oraz w pełni współpracować z firmą ABBYY i
dostarczyć jej wszelkie możliwe informacje, które uzna za przydatne lub konieczne do
rozstrzygnięcia odpowiednich roszczeń lub pozwów w miarę możliwości w terminie nie
późniejszym niż 7 (siedem) dni od momentu otrzymania zapytania od firmy ABBYY.

18.5.

O ile strony nie ustaliły inaczej, OPROGRAMOWANIE będące przedmiotem NINIEJSZE
LICENCJI wymaga dokonania opłaty. Opłatą w rozumieniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ
jest cena Licencji ustanowiona przez firmę ABBYY lub Partnera ABBYY i opłacona zgodnie z
procedurami płatniczymi przez nich określonymi lub wliczona w wartość sprzętu zakupionego
przez Licencjobiorcę lub będąca częścią opłaty wniesionej przez Licencjobiorcę za pełną wersję
OPROGRAMOWANIA.

18.6.

Jeżeli którakolwiek z części UMOWY LICENCYJNEJ jest wyłączona lub nieobowiązująca, nie ma
to wpływu na ważność całej umowy, której przepisy zachowują ważność i moc obowiązywania.

