
Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego 

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego („EULA”) między Użytkownikiem a ABBYY 

obejmuje korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania ABBYY®. Zgadzasz się przestrzegać 

warunków niniejszej umowy EULA, pobierając, instalując lub korzystając z Oprogramowania ABBYY, lub 

jeśli w inny sposób wyraźnie akceptujesz niniejszą umowę EULA. Zgadzasz się, że niniejsza EULA jest 

prawnie wiążąca i wykonalna, podobnie jak każda negocjowana, pisemna umowa, podpisana przez 

Ciebie. Jeśli nie masz uprawnień lub upoważnienia do zawarcia niniejszej umowy EULA, lub nie 

zgadzasz się z jej warunkami, nie używaj Oprogramowania ABBYY i wyłącz, odinstaluj i usuń je z 

systemu (systemów) i komputerów. 

1. Definicje 

„ABBYY”  oznacza: (i) podmiot ABBYY, wymieniony w Ofercie, jeśli Użytkownik zakupił 

Oprogramowanie ABBYY bezpośrednio od ABBYY; lub (ii) jeśli Użytkownik zakupił Oprogramowanie 

ABBYY od Partnera lub w inny sposób nie za pośrednictwem Oferty, podmiot ABBYY zdefiniowany 

zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej ABBYY pod adresem 

https://www.abbyy.com/eula/table/.    

„Treść ABBYY” oznacza wszelkie: (a) treści lub dane dostarczone Użytkownikowi przez ABBYY w 

ramach korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania ABBYY oraz (b) materiały marketingowe 

ABBYY. 

„Oprogramowanie ABBYY” oznacza oprogramowanie, o którym mowa w Ofercie i/lub Warunkach 

Szczegółowych Produktu, zgodnie z dalszym opisem zawartym w Warunkach Szczegółowych Produktu. 

„Podmiot stowarzyszony” oznacza każdą korporację lub firmę, która bezpośrednio lub pośrednio 

kontroluje, jest kontrolowana lub znajduje się pod wspólną kontrolą z odpowiednią stroną, gdzie „kontrola” 

oznacza: (a) posiadanie więcej niż 50% odpowiedniej strony; lub (b) możliwość kierowania sprawami 

odpowiedniej strony za pomocą wszelkich zgodnych z prawem środków (np. umowa, która umożliwia 

kontrolę). 

„Zatwierdzone Źródło” oznacza ABBYY lub Partnera ABBYY.  

 „Upoważnieni Użytkownicy” oznaczają Użytkowników, Podmioty Stowarzyszone, zewnętrznych 

usługodawców oraz każdego z ich użytkowników, którzy mają dostęp do Oprogramowania ABBYY i 

mogą z niego korzystać w Twoim imieniu.  

„Informacje Poufne” oznaczają niepubliczne informacje zastrzeżone strony ujawniającej 

(„Ujawniającego”) uzyskane przez stronę otrzymującą („Odbiorcę”) w związku z niniejszą EULA, które są: 

(a) wyraźnie oznaczone jako poufne lub, w przypadku ujawnienia ustnego, są podsumowywane na 

piśmie Odbiorcy w ciągu 30 dni i oznaczone jako poufne; lub (b) są informacjami, które ze względu na 

swój charakter należy racjonalnie uznać za poufne.  Oprogramowanie i Dokumentacja ABBYY, w tym 

Wersje Oceny, Informacje Zwrotne i Klucze Ochronne są Informacjami Poufnymi ABBYY.  

„Data Dostawy” oznacza: (a) datę uzgodnioną w Twojej Ofercie lub (b) w przypadku braku uzgodnionej 

daty najwcześniejszą z następujących dat: (i) datę wysłania przez ABBYY materialnych nośników 

zawierających Oprogramowanie ABBYY; lub (ii) datę udostępnienia Oprogramowania ABBYY do 

pobrania. 

„Dokumentacja” oznacza specyfikacje techniczne i materiały użytkowe dystrybuowane przez firmę 

ABBYY, określające funkcje i możliwości odpowiedniego Oprogramowania ABBYY. 

"Dystrybucja ISV " oznacza dystrybucję do zewnętrznych użytkowników końcowych w połączeniu lub 

zintegrowanie  z i/lub z zewnętrznym oprogramowaniem.  

„Oferta” oznacza pisemny dokument wydany przez firmę ABBYY, taki jak: wiążące zamówienie, umowa, 

wycena lub faktura, określający rodzaj Oprogramowania ABBYY, które ma zostać licencjonowane dla 
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Użytkownika, który może obejmować dodatki, ilość, cenę, warunki płatności, Okres Subskrypcji, Jednostki 

Wolumenu i inne warunki. Każda Oferta jest wiążąca po podpisaniu lub zaakceptowaniu w inny sposób 

zarówno przez Ciebie, jak i ABBYY, a w przypadku konfliktu między Ofertą a niniejszą umową EULA, 

Oferta ma pierwszeństwo.  

„Partner” oznacza podmiot upoważniony przez ABBYY do wprowadzania na rynek, promowania i 

odsprzedawania Oprogramowania ABBYY i/lub dostarczania Użytkownikowi Kluczy Ochronnych dla 

Oprogramowania ABBYY. 

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby. 

„Warunki Specyficzne dla Produktu” oznaczają warunki mające szczególne zastosowanie do 

określonego fragmentu Oprogramowania ABBYY, które są określone w Załączniku A do niniejszej 

Umowy i stanowią integralną część niniejszej Umowy EULA. 

„Klucz Ochronny” oznacza klucz oprogramowania zawierający informacje o Oprogramowaniu ABBYY i 

służący do ochrony praw autorskich Oprogramowania ABBYY. Dane przechowywane w kluczu 

ochronnym odpowiadają zakresowi licencji i są częścią oprogramowania ABBYY. 

„Warunki SM” oznaczają warunki ABBYY dotyczące usług wsparcia i konserwacji związanych z 

Oprogramowaniem ABBYY. Warunki SM mogą od czasu do czasu ulegać zmianie przez ABBYY i 

stanowią integralną część niniejszej umowy EULA. Aktualna wersja Warunków SM jest dostępna pod 

adresem https://www.abbyy.com/sm-terms/  

„Subskrypcja” oznacza zobowiązanie Użytkownika do uiszczenia na rzecz ABBYY opłaty(opłat) za 

Prawa Użytkowania w Okresie Subskrypcji, zgodnie z opłatami określonymi w odpowiedniej Ofercie, a w 

zamian za taką płatność ABBYY zobowiązuje się do przyznania Użytkownikowi Praw użytkowania w 

Okresie Subskrypcji.   

„Okres Subskrypcji” oznacza okres, w którym ABBYY przyznaje Użytkownikowi Prawa Użytkowania, 

okres rozpoczynający się w Dniu Dostawy i trwający do wygaśnięcia lub rozwiązania Subskrypcji, w 

którym to okresie Użytkownik ma prawo do korzystania z odpowiedniego Oprogramowania ABBYY 

zgodnie z niniejszą EULA. 

„Warunki Subskrypcji” oznaczają warunki Subskrypcji ABBYY, dostępne pod adresem 

https://www.abbyy.com/legal/subscription-terms/, które są włączone do niniejszego dokumentu przez 

odniesienie i mają zastosowanie do Subskrypcji Użytkownika. 

„Prawa Użytkowania” oznaczają Twoje prawo do korzystania z Oprogramowania, z zastrzeżeniem 

warunków niniejszej Umowy EULA, wszelkich Warunków Szczegółowych Produktu, wszelkich Warunków 

Subskrypcji i Dokumentacji. 

„Użytkownik” oznacza osobę prawną kupującą, lub w inny sposób nabywającą Oprogramowanie 

ABBYY.   

„Jednostka Wolumenu” oznacza transakcje, dokumenty, strony lub inne rodzaje informacji, które mogą 

być przetwarzane za pomocą oprogramowania ABBYY.   

2. Prawa użytkowania  

2.1 Licencja i Prawa Użytkowania; Odnowienia. Z zastrzeżeniem konieczności uiszczenia Opłat 

Abonamentowych i przestrzegania Praw Użytkowania, ABBYY udziela Użytkownikowi niewyłącznej, 

nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania ABBYY w Okresie Subskrypcji. O 

ile nie określono inaczej w Ofercie, Okres Subskrypcji Oprogramowania ABBYY zostanie automatycznie 

odnowiony zgodnie z Warunkami Subskrypcji. 
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2.2 Użytkowanie przez osoby trzecie; Brak dystrybucji ISV. Użytkownik może zezwolić 

Upoważnionym Użytkownikom na korzystanie z Praw Użytkowania w jego imieniu, pod warunkiem, że 

jest odpowiedzialny za: (a) zapewnienie, że tacy Upoważnieni Użytkownicy przestrzegają niniejszej 

Umowy EULA; oraz (b) jakiekolwiek naruszenie niniejszej Umowy EULA przez takich Upoważnionych 

Użytkowników.  Niniejsza umowa EULA nie zezwala na Dystrybucję ISV.  Jeśli chcesz korzystać z 

Oprogramowania ABBYY dla Dystrybucji ISV, musisz mieć oddzielną umowę z Zatwierdzonym Źródłem, 

które wyraźnie zezwala na Dystrybucję ISV. 

2.3 Wersje oceny. Jeśli firma ABBYY przyznaje Użytkownikowi Prawa użytkowania Oprogramowania 

ABBYY na podstawie wersji próbnej, ewaluacyjnej, beta, przedpremierowej, przedkomercyjnej, nie w celu 

odsprzedaży lub innej nieodpłatnej podstawy („Wersja testowa”), Użytkownik może korzystać z Wersji 

Testowej wyłącznie w celach demonstracyjnych, weryfikacyjnych, testowych i podobnych oraz tylko przez 

ograniczony czas, jak określono w Kluczu Ochronnym, Ofercie lub w inny sposób określony przez firmę 

ABBYY na piśmie.  ABBYY, według własnego uznania, może zaprzestać dostarczania Wersji Testowej w 

dowolnym momencie, w którym to momencie Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z 

Oprogramowania ABBYY. Nie należy wprowadzać Wersji Testowej do użytku produkcyjnego. ABBYY 

dostarcza Wersję Testową w standardzie „TAK JAK JEST” bez wsparcia i/lub jakiejkolwiek wyraźnej lub 

dorozumianej gwarancji lub odszkodowania za jakiekolwiek problemy lub problemy, a ABBYY nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Wersji Testowej. 

2.4 Wsparcie i konserwacja. O ile nie określono inaczej w odpowiedniej Ofercie, domyślny poziom usług 

wsparcia i konserwacji jest dostarczany Użytkownikowi w ramach Subskrypcji. Usługi wsparcia i 

konserwacji będą świadczone zgodnie z Warunkami SM. W przypadku sprzeczności między Warunkami 

SM a niniejszą umową EULA, pierwszeństwo mają Warunki SM. Każdy dodatkowy kod oprogramowania i 

każdy komponent Oprogramowania ABBYY dostarczony Użytkownikowi przez ABBYY w ramach usług 

wsparcia i konserwacji uznaje się za część Oprogramowania ABBYY i podlega warunkom niniejszej 

umowy EULA. Jeśli chcesz mieć rozszerzony poziom wsparcia, możesz, jeśli się kwalifikujesz, zakupić 

rozszerzony poziom wsparcia i konserwacji z zatwierdzonego źródła. 

2.5 Ulepszenia i aktualizacje. Jeśli firma ABBYY dostarczy w ramach Subskrypcji Uaktualnienia i 

Aktualizacje (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach SM), firma ABBYY zrobi to zgodnie z Warunkami 

SM.  

2.6 Używanie wraz z produktami innych firm. Jeśli Użytkownik korzysta z Oprogramowania ABBYY 

wraz z produktami innych firm, takie korzystanie odbywa się wyłącznie na jego ryzyko. Jesteś 

odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich warunków dostawców zewnętrznych, w tym ich polityki 

prywatności. ABBYY nie zapewnia wsparcia ani nie gwarantuje stałego wsparcia integracji produktów, 

które nie są natywną częścią Oprogramowania ABBYY. 

3. Ograniczenia użytkowania 

3.1 Ogólne ograniczenia dotyczące oprogramowania ABBYY. O ile nie zostało to wyraźnie 

uzgodnione przez ABBYY na piśmie i/lub przewidziane w Warunkach Szczegółowych Produktu, 

Użytkownik nie może: (a) przenosić, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, udzielać sublicencji, 

udostępniać funkcjonalności jakiegokolwiek Oprogramowania ABBYY osobom trzecim, zezwalać na 

kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części Oprogramowania ABBYY; (b)  usuwać, modyfikować lub 

ukrywać jakiejkolwiek identyfikacji Oprogramowania ABBYY, praw autorskich, własności, informacji o 

własności intelektualnej lub innych znaków; (c) modyfikować, zmieniać, poprawiać błędów, tłumaczyć lub 

udostępniać dzieł pochodnych Oprogramowania ABBYY lub dostosowywać (w tym wszelkich zmian 

umożliwiających uruchamianie Oprogramowania ABBYY na swoim sprzęcie), lub dokonać jakichkolwiek 

zmian w kodzie wynikowym Oprogramowania ABBYY, aplikacji i baz danych zawartych w 

Oprogramowaniu ABBYY innych niż przewidziane w Oprogramowaniu ABBYY i opisane w Dokumentacji; 

(d) dokonać inżynierii wstecznej, dekompilacji (tj. odtworzyć i przekształcić kod wynikowy w kod 

źródłowy), odszyfrować, zdemontować lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy 

Oprogramowania ABBYY lub jakiejkolwiek jego części, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie 



działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo niezależnie od tego ograniczenia; (e) 

zapewnić dostęp do Oprogramowania ABBYY każdemu z wyjątkiem Upoważnionych Użytkowników, w 

tym bez ograniczeń w systemie dla wielu użytkowników, środowisku wirtualnym lub za pośrednictwem 

korzystania z Internetu; (f) korzystać z Zawartości ABBYY w sposób inny niż dozwolony lub (g) korzystać 

z Oprogramowania ABBYY na sprzęcie nieautoryzowanym przez ABBYY lub korzystać z 

Oprogramowania ABBYY licencjonowanego na określone urządzenie na innym urządzeniu.  Jeśli 

obowiązujące prawo zabrania ograniczania takich działań, żadne ujawnione w ten sposób informacje nie 

mogą być ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo i takie 

informacje muszą być niezwłocznie ujawnione ABBYY, a wszystkie takie informacje będą uważane za 

poufne i zastrzeżone informacje ABBYY.  ABBYY zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały 

wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy. 

3.2 Zakończenie działania.  Firma ABBYY może zakończyć działanie Oprogramowania ABBYY, w tym 

dowolnej funkcjonalności komponentu („EOL”), przekazując pisemne powiadomienie na stronie 

www.abbyy.com/support/eol/. Jeśli Użytkownik lub jego Partner przedpłacił opłatę za Subskrypcję 

Oprogramowania ABBYY, która staje się EOL przed upływem aktualnego Okresu Subskrypcji, ABBYY 

albo (i) przyzna Użytkownikowi Prawa Użytkowania w okresie przedpłaconym Okresu Subskrypcji bez 

zagwarantowania Użytkownikowi dostępności jakichkolwiek usług wsparcia i konserwacji takiego 

Oprogramowania ABBYY, albo (ii) podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia wysiłki w celu 

przejścia na zasadniczo podobne oprogramowanie ABBYY. Jeśli firma ABBYY nie ma zasadniczo 

podobnego dostępnego oprogramowania ABBYY, firma ABBYY dokona zwrotu dla Użytkownika lub jego 

Partnera za niewykorzystaną część przedpłaconej opłaty za Subskrypcję Oprogramowania ABBYY, która 

została zadeklarowana jako EOL („Kredyt EOL”). Kredyt EOL zostanie obliczony od ostatniej daty 

udostępnienia odpowiedniego Oprogramowania ABBYY do ostatniej daty obowiązującego Okresu 

Subskrypcji. Kredyt EOL może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do przyszłego zakupu produktów 

ABBYY. 

3.3 Oprogramowanie Stron Trzecich/Oprogramowanie Open Source. Oprogramowanie ABBYY może 

zawierać komponenty innego oprogramowania, które są własnością ich właścicieli. Takie komponenty nie 

są własnością firmy ABBYY i podlegają odrębnym warunkom licencyjnym, które muszą być zgodne z 

dokumentacją i/lub są dostępne online pod adresem https://www.abbyy.com/eula/tpt/. Firma ABBYY nie 

udziela żadnych gwarancji dotyczących Oprogramowania Stron Trzecich/Oprogramowania Open Source. 

3.4 Próbki Kodu. „Próbki Kodu” oznaczają kod źródłowy przykładowych aplikacji korzystających z 

Oprogramowania ABBYY, który może zostać udostępniony przez ABBYY.  Możesz dołączyć Próbki 

Kodu do swojego oprogramowania, ale wszystkie próbki kodu są wyłączną własnością firmy ABBYY.  

Własność modyfikacji Próbek Kodu pozostaje w gestii strony dokonującej takich modyfikacji; jednakże, 

jeśli Użytkownik ujawni modyfikacje wprowadzone do Próbek Kodu, wysyłając je do serwisu Wsparcia i 

Konserwacji ABBYY lub w jakikolwiek inny sposób, niniejszym udziela nieodwołalnej, niewyłącznej, 

wieczystej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji na dokonywanie, używanie, sprzedawanie, oferowanie 

sprzedaży, importowanie, eksportowanie, licencjonowanie, udzielanie sublicencji i przypisywanie swojej 

licencji do swoich modyfikacji Próbek Kodu, bez żadnego wynagrodzenia należnego Użytkownikowi. 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wyżej wymienione prawa przyznane firmie ABBYY będą wolne od 

jakichkolwiek praw lub obciążeń osób trzecich oraz że uzyskał wszelkie niezbędne prawa do przyznania 

takich praw firmie ABBYY i że, w stosownych przypadkach, zapłacił wszelkie niezbędne wynagrodzenie 

autorom takich modyfikacji. Jeśli Użytkownik nie chce udzielić firmie ABBYY licencji na modyfikacje 

próbek kodu, nie może ujawniać firmie ABBYY kodu źródłowego takich modyfikacji.  

3.5 Własność. Z wyjątkiem przypadków uzgodnionych na piśmie, żadne z postanowień niniejszej umowy 

EULA nie przenosi własności ani nie udziela licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej. Nie 

ograniczając ogólności powyższego, Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności do swoich treści i 

własności intelektualnej, a ABBYY zachowuje prawa własności do Oprogramowania ABBYY i Treści 

ABBYY.  

4. Opłaty 
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Korzystanie z Oprogramowania ABBYY licencjonowanego na podstawie niniejszej Umowy EULA jest 

uzależnione od uiszczenia przez Użytkownika opłat określonych w Ofercie(-ach) lub warunkach zakupu 

zawartych z Zatwierdzonym Źródłem Użytkownika. Takie opłaty nie obejmują podatków i innych ceł i 

opłat, za które ponosisz odpowiedzialność. Warunki płatności i rozliczeń są dostępne w Warunkach 

Subskrypcji. W zakresie dozwolonym przez prawo, Oferty Oprogramowania ABBYY są nieodwołalne i 

bezzwrotne. Jeśli Użytkownik korzysta z Oprogramowania ABBYY poza ograniczeniami określonymi w 

Ofercie, Zatwierdzone Źródło może wystawić Użytkownikowi fakturę, a Użytkownik zgadza się zapłacić za 

podobne nadwyżki.   

5. Informacje Poufne i Wykorzystanie Danych  

5.1 Poufność. Odbiorca zachowa poufność i dołoży wszelkich starań, aby uniknąć ujawnienia 

jakichkolwiek Informacji Poufnych jakiejkolwiek stronie trzeciej, z wyjątkiem swoich pracowników, 

Podmiotów Stowarzyszonych i wykonawców, którzy muszą znać te informacje („Dozwoleni Odbiorcy”) 

przez 5 lat od uzyskania przez Odbiorcę odpowiednich Informacji Poufnych, z wyjątkiem w odniesieniu do 

jakiegokolwiek Oprogramowania ABBYY (w tym jakiegokolwiek kodu lub dokumentacji technicznej 

związanej z takim Oprogramowaniem ABBYY), w przypadku którego zobowiązania do zachowania 

poufności będą obowiązywać bezterminowo lub przez najdłuższy okres dozwolony przez obowiązujące 

prawo, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy. Odbiorca: (a) musi zapewnić, że jego 

Dozwoleni Odbiorcy będą podlegać pisemnym zobowiązaniom do zachowania poufności nie mniej 

restrykcyjnym, niż zobowiązania Odbiorcy wynikające z niniejszej Umowy EULA, oraz (b) ponosi 

odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie niniejszej Sekcji przez jego Dozwolonych Odbiorców. Takie 

zobowiązania do nieujawniania nie będą miały zastosowania do informacji, które: (i) są znane Odbiorcy 

bez zobowiązań do zachowania poufności; (ii) są lub stały się publicznie znane bez winy Odbiorcy; lub 

(iii) zostały niezależnie opracowane przez Odbiorcę. Odbiorca może ujawnić Informacje Poufne 

Ujawniającego, jeśli jest to wymagane na mocy rozporządzenia, prawa lub nakazu sądowego, pod 

warunkiem, że Odbiorca dostarczy Ujawniającemu uprzednie powiadomienie (w zakresie dozwolonym 

przez prawo) i w uzasadniony sposób współpracuje, na koszt Ujawniającego, w zakresie działań 

ochronnych prowadzonych przez Ujawniającego. Na uzasadnione żądanie Ujawniającego Odbiorca 

zwróci, usunie lub zniszczy wszystkie Informacje Poufne Ujawniającego i poświadczy ten fakt. 

5.2 Pozostałe Informacje. Ważne jest, aby firma ABBYY mogła wykorzystywać swoje umiejętności, 

doświadczenie, wiedzę fachową, koncepcję, pomysły i wiedzę zdobytą lub nabytą podczas dostarczania 

Użytkownikowi Oprogramowania ABBYY. W związku z tym Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, 

że firma ABBYY ma prawo zachować i wykorzystywać bez ograniczeń dowolną z uogólnionej wiedzy, 

technik, metodologii, praktyk, procesów, umiejętności, doświadczenia, wiedzy fachowej, koncepcji, 

pomysłów i know-how zdobytych lub nabytych przez personel firmy ABBYY w trakcie dostarczania 

Użytkownikowi Oprogramowania ABBYY na mocy niniejszej Umowy wyłącznie w zakresie, w jakim takie 

informacje są przechowywane w formie niematerialnej w pamięci własnej personelu firmy ABBYY bez 

celowego zapamiętywania takich informacji lub wykorzystywania jakichkolwiek Informacji poufnych 

Użytkownika w celu odświeżenia ich pamięci.  Żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie może 

być interpretowane jako uniemożliwiające firmie ABBYY takie przechowywanie i wykorzystywanie, a 

ponadto takie przechowywanie i wykorzystywanie powyższych informacji nie może być interpretowane 

jako naruszenie niniejszej umowy EULA. 

5.3 Przetwarzanie danych.   

5.3.1. Firma ABBYY nie będzie przetwarzać i nie będzie mieć dostępu do Danych Osobowych 

Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których w trakcie aktywacji, instalacji, obsługi, rejestracji i/lub 

wsparcia i konserwacji Oprogramowania ABBYY Użytkownik może zostać poproszony o podanie 

pewnych Danych Osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail) oraz informacji technicznych 

(takich jak między innymi charakterystyka sprzętu Użytkownika, oprogramowanie innych firm, numer 

seryjny Oprogramowania ABBYY). Użytkownik może zdecydować o nieprzekazywaniu ABBYY swoich 

Danych Osobowych i/lub informacji technicznych, w którym to przypadku może nie być w stanie uzyskać 

wsparcia i usług serwisowych dla Oprogramowania ABBYY, dostępnych dla klientów ABBYY, którzy 



podadzą swoje Dane Osobowe i/lub informacje techniczne, jeśli przekazanie Danych Osobowych i/lub 

informacji technicznych jest niezbędne do zapewnienia wsparcia lub konserwacji Oprogramowania 

ABBYY lub jest wymogiem takiego wsparcia i konserwacji Oprogramowania ABBYY i nie jest sprzeczne z 

obowiązującym prawem. Zgadzasz się nie podawać więcej danych osobowych i/lub informacji 

technicznych niż wymaga tego ABBYY lub Partner i zgadzasz się, że Twoje Dane Osobowe i/lub 

informacje techniczne mogą być przetwarzane (w tym między innymi gromadzone i/lub wykorzystywane 

w inny sposób) przez ABBYY i/lub jej podmioty stowarzyszone lub partnerów zgodnie z obowiązującym 

prawem, pod warunkiem zachowania poufności danych i bezpieczeństwa danych, jeśli jest to wymagane 

przez obowiązujące prawo. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez ABBYY Danych 

Osobowych opisanych w tej sekcji, zapoznaj się z Polityką Prywatności ABBYY dostępną pod adresem 

https://www.abbyy.com/privacy/.  Jeśli Użytkownik korzysta z Oprogramowania ABBYY w lokalizacji 

podlegającej lokalnym przepisom, które wymagają, aby wyznaczony podmiot był odpowiedzialny za 

zbieranie danych o poszczególnych użytkownikach końcowych i przekazywanie danych poza tę 

jurysdykcję (np. Serbia i USA), Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest podmiotem 

odpowiedzialnym za przestrzeganie takich przepisów. 

5.3.2. ABBYY nie ma dostępu do żadnych Danych Osobowych w dokumentach przetwarzanych za 
pomocą Oprogramowania ABBYY. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie ABBYY 
może mieć czasowe połączenie internetowe z serwerem ABBYY w celu sprawdzenia stanu 
Oprogramowania ABBYY lub pobrania dodatkowych treści, informacji lub komponentów. Firma ABBYY 
podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że żadne Dane Osobowe dotyczące Użytkownika lub 
jego komputera/urządzenia nie zostaną przekazane podczas takich połączeń. Użytkownik przyjmuje do 
wiadomości, że podczas korzystania z Oprogramowania ABBYY dane dotyczące korzystania z 
Oprogramowania ABBYY i/lub zasobów są automatycznie rejestrowane na serwerach ABBYY, w tym 
informacje o systemie (systemie operacyjnym, datach i godzinach dostępu), modelu 
komputera/urządzenia użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, lokalizacji komputera/urządzenia i 
danych historii korzystania z Oprogramowania ABBYY. Takie dane nie obejmują treści Danych 
Osobowych w dokumentach, które przetwarzasz za pomocą Oprogramowania ABBYY.  

5.3.3. ABBYY może wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające informacje o produktach i 

firmach, informacje o ofertach specjalnych, porady dotyczące użytkowania produktów oraz inne 

informacje związane z produktami i firmami, pod warunkiem, że ABBYY ma ku temu uzasadnione 

podstawy (np. Twoja zgoda na otrzymywanie takich informacji). W każdej chwili Licencjobiorca może 

usunąć swój adres e-mail z listy mailingowej klikając odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się na 

dole każdego takiego listu. Użytkownik otrzyma również od firmy ABBYY wiadomości e-mail zawierające 

kluczowe informacje związane z działaniem Oprogramowania ABBYY (wiadomości e-mail związane z 

hasłem, powiadomienia o usługach itp.). 

5.4 Informacje zwrotne.  Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie ABBYY informacji zwrotnych 

dotyczących testowania i użytkowania Oprogramowania ABBYY (w tym Wersji testowych), w tym 

zgłaszania błędów, pomysłów lub sugestii lub raportów o błędach („Informacje zwrotne”) oraz udziela 

ABBYY ogólnoświatowej, wieczystej, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze wszystkich takich Opinii, w 

tym między innymi praw do korzystania, publikowania i rozpowszechniania Opinii według uznania 

ABBYY.  ABBYY może wykorzystywać wszelkie informacje zwrotne przekazane przez Użytkownika w 

związku z korzystaniem przez niego z Oprogramowania ABBYY w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej i materiałów marketingowych. Użytkownik może wykorzystywać Informacje zwrotne i 

Oprogramowanie ABBYY do celów analizy porównawczej wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 

ABBYY. 

6. Zwolnienie z odpowiedzialności 

6.1 Zastrzeżenia patentowe. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w punkcie 6.2, ABBYY zwolni 

Użytkownika z odpowiedzialności za prawomocne orzeczenie sądu lub wszelkie ugody wynikające z 

roszczeń osób trzecich przeciwko Użytkownikowi, twierdząc, że korzystanie przez Użytkownika z 

Oprogramowania ABBYY zgodnie z Prawami użytkowania narusza prawo własności intelektualnej osób 

https://www.abbyy.com/privacy/


trzecich („Roszczenie IP”), pod warunkiem, że: (a) Użytkownik niezwłocznie (w miarę możliwości, ale nie 

później niż 7 dni od daty otrzymania) powiadomi ABBYY na piśmie o Roszczeniu IP oraz niezwłocznie (w 

miarę możliwości, ale nie później niż 7 dni od daty otrzymania wniosku ABBYY) przekaże ABBYY 

informacje i dokumenty wymagane do obrony Roszczenia IP; (b) będzie w pełni współpracować z ABBYY 

w obronie Roszczenia IP; oraz (c) zapewni ABBYY pełną kontrolę nad obroną, odwołaniem i ugodą. 

ABBYY nie będzie zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów poniesionych przed 

otrzymaniem przez ABBYY powiadomienia o Roszczeniu IP. Niniejsza sekcja 6.1 przewiduje jedyne i 

wyłączne zadośćuczynienie oraz wyłączną odpowiedzialność firmy ABBYY za wszelkie roszczenia 

dotyczące własności intelektualnej wobec Użytkownika. 

6.2 Wyłączenia. ABBYY nie ma żadnych zobowiązań odszkodowawczych w odniesieniu do 

jakiegokolwiek Roszczenia IP opartego na lub w związku z: (a) modyfikacją Oprogramowania ABBYY 

przez Użytkownika lub osobę trzecią;  (b) przestrzeganiem jakichkolwiek specyfikacji lub wymagań przez 

Użytkownika lub osobę trzecią; (c) okresem potencjalnego korzystania z Oprogramowania ABBYY, jego 

potencjalnymi przychodami lub usługami; (d) połączeniem, działaniem lub korzystaniem z 

Oprogramowania ABBYY z produktami lub procesami biznesowymi innymi niż ABBYY; (e) 

niezmodyfikowaniem lub zastąpieniem Oprogramowania ABBYY przez okresowo wymagany przez 

ABBYY; lub (f) jakimkolwiek Oprogramowaniem ABBYY dostarczanym jako Wersja testowa lub 

bezpłatnie. 

7. Gwarancje i oświadczenia 

7.1 Wydajność. Przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od pierwszej dostawy Oprogramowania ABBYY, 

ABBYY gwarantuje, że podstawowe funkcje Oprogramowania będą działać we wszystkich istotnych 

aspektach, jak określono w załączonej Dokumentacji i Warunkach Szczegółowych Produktu.  Jedynym i 

wyłącznym środkiem zaradczym i wyłączną odpowiedzialnością ABBYY za naruszenie powyższej 

gwarancji jest to, że pod warunkiem dostarczenia ABBYY pisemnego powiadomienia o niewykonaniu 

podstawowych funkcji zgodnie z gwarancją w okresie gwarancyjnym, a także pod warunkiem, że ABBYY 

jest w stanie powtórzyć taki błąd, ABBYY będzie pracować nad naprawą takiej awarii i zapewni łatkę lub 

inną korektę błędów tak szybko, jak to możliwe.  W przypadku, gdy firma ABBYY nie będzie w stanie 

dostarczyć poprawki, korekty błędów lub obejść problemu w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od 

powielenia awarii, wówczas, na pisemne żądanie Użytkownika, firma ABBYY zwróci opłaty zapłacone za 

Oprogramowanie niezgodne z wymaganiami wraz z odpowiednią częścią opłat konserwacyjnych 

zapłaconych za takie Oprogramowanie niezgodne z wymaganiami. 

7.2 Złośliwy Kod. ABBYY dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby dostarczyć Oprogramowanie 

ABBYY wolne od jakiegokolwiek kodu, który został zaprojektowany lub ma na celu wyłączenie lub 

utrudnienie normalnego działania lub zapewnienie nieautoryzowanego dostępu do sieci, systemów lub 

Oprogramowania ABBYY w sposób inny niż w celu egzekwowania obowiązujących ograniczeń 

licencyjnych. 

7.3 Kwalifikacje. Sekcje 7.1 i 7.2 nie mają zastosowania, jeśli Oprogramowanie ABBYY: (a) zostało 

zmienione, z wyjątkiem zmian dokonywanych przez ABBYY; (b) było podmiotem wypadku lub 

zaniedbania, ewentualnie instalacji lub użytkowaniu niezgodnemu z niniejszą Umową Licencyjną lub 

Dokumentacją; (c) jest Wersją Testową lub w inny sposób jest dostarczane bezpłatnie; (d) nie jest 

produktem marki ABBYY; lub (e) nie zostało dostarczone przez Zatwierdzone Źródło. Po otrzymaniu 

pisemnego powiadomienia od Użytkownika do Zatwierdzonego Źródła w okresie gwarancyjnym w 

związku z naruszeniem przez ABBYY postanowień niniejszego punktu 7, jedynym i wyłącznym środkiem 

zaradczym Użytkownika (chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej) jest, według uznania ABBYY, (i) 

naprawa lub wymiana Oprogramowania ABBYY lub (ii) zwrot opłaty Abonamentowej zapłaconej za okres 

niezgodnego Oprogramowania ABBYY (w ciągu ostatnich 12 miesięcy w przypadku niezgodnego 

Oprogramowania ABBYY).  W przypadku, gdy ABBYY zapewni zwrot opłat licencyjnych uiszczonych na 

rzecz ABBYY, Użytkownik musi zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie odpowiedniego Oprogramowania 

ABBYY.  



7.4 Wyłączenie Odpowiedzialności.  Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W 

NINIEJSZEJ SEKCJI 7, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ABBYY 

WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, 

WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH GWARANCJI, 

WARUNKÓW LUB INNYCH DOROZUMIANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI 

HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB 

NIENARUSZALNOŚCI, LUB ŻE OPROGRAMOWANIE ABBYY BĘDZIE BEZPIECZNE, 

NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW.  

8. Odpowiedzialność 

8.1 Ograniczenia Odszkodowań.  W ŻADNYM WYPADKU ABBYY ANI DYREKTORZY, URZĘDNICY, 

PRACOWNICY, AGENCI LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE ABBYY NIE PONOSZĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, 

PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE, KOSZTY LUB WYDATKI 

(W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, UTRACONE PRZYCHODY, UTRACONE 

OSZCZĘDNOŚCI I/LUB ZMARNOWANE WYDATKI), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z 

ROSZCZENIA LUB DZIAŁANIA WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA, 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA LUB 

DOMNIEMANEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK 

OPROGRAMOWANIA ABBYY. 

8.2 Limit Odpowiedzialności  W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABBYY 

ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE NIE 

PRZEKROCZY MNIEJSZEJ Z (A) CAŁKOWITYCH OPŁAT LICENCYJNYCH UISZCZONYCH PRZEZ 

LICENCJOBIORCĘ Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY ZA OPROGRAMOWANIE W 

DWUNASTOMIESIĘCZNYM (12) OKRESIE BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYM DATĘ 

POWSTANIA ROSZCZENIA LUB (B) DZIESIĘCIU TYSIĘCY DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (10 

000,00 USD), W KAŻDYM PRZYPADKU NAWET JEŚLI ABBYY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O 

MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.   

8.3 Zastosowanie.  POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET WTEDY, GDY STRONY ZOSTAŁY 

POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD BRAKU ICH 

ZASADNICZEGO CELU. 

9. Wypowiedzenie i Zawieszenie Umowy 

9.1 Zawieszenie. Firma ABBYY może natychmiast zawiesić prawa do użytkowania w przypadku 

naruszenia postanowień sekcji 2.1, 3.1 lub 11.7. 

9.2 Wypowiedzenie Umowy. Jeśli strona istotnie naruszy niniejszą umowę EULA i nie naprawi tego 

naruszenia w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o naruszeniu, strona nienaruszająca 

może wypowiedzieć niniejszą umowę EULA z tego powodu. Firma ABBYY może natychmiast 

wypowiedzieć niniejszą umowę EULA, jeśli Użytkownik naruszy postanowienia punktów 2.1, 3.1 lub 11.7. 

Po rozwiązaniu umowy EULA Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania ABBYY i 

zniszczyć wszelkie kopie Oprogramowania ABBYY i Informacji Poufnych znajdujące się pod jego 

kontrolą.  Po rozwiązaniu przez ABBYY niniejszej umowy EULA z powodu istotnego naruszenia przez 

Użytkownika, Użytkownik zapłaci ABBYY lub Zatwierdzonemu Źródłu wszelkie niezapłacone opłaty do 

końca obowiązującego wówczas Okresu Subskrypcji. Jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z 

Oprogramowania ABBYY lub uzyskiwać do niego dostęp po rozwiązaniu Umowy, ABBYY lub 

Zatwierdzone Źródło może wystawić Użytkownikowi fakturę i Użytkownik zgadza się zapłacić za takie 

dalsze korzystanie. 

9.3 Kontynuacja po Rozwiązaniu. Sekcje 3, 5-11 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy 

EULA. 



10. Prawa do Audytu 

W Okresie Subskrypcji i przez okres 3 lat po jego zakończeniu Użytkownik podejmie uzasadnione kroki w 

celu prowadzenia kompletnych i dokładnych rejestrów korzystania z Oprogramowania ABBYY oraz, w 

stosownych przypadkach, rzeczywistych rejestrów Jednostek Wolumenu („Rejestry”) za miesiące, które 

są przedmiotem audytu wystarczającego do sprawdzenia zgodności z niniejszą EULA („Audyt 

Rejestrów”). Po odpowiednim powiadomieniu z wyprzedzeniem i nie częściej niż raz na 12 miesięcy, 

Użytkownik w ciągu 30 dni od powiadomienia ABBYY zezwoli ABBYY i jej audytorom na koszt ABBYY na 

dostęp do Dokumentacji oraz wszelkich odpowiednich książek, systemów (w tym Oprogramowania 

ABBYY) i kont w normalnych godzinach pracy. Jeśli proces audytu ujawni niedopłatę opłat: (a) 

Użytkownik zapłaci takie opłaty w ciągu 15 dni od daty wystawienia faktury niedoboru ABBYY; oraz (b) 

Użytkownik zapłaci również uzasadniony koszt audytu, jeśli opłaty należne ABBYY w wyniku 

przekroczenia kwot zapłaconych przez Użytkownika za Prawa użytkowania o więcej niż 5%, oraz (c) 

Użytkownik zapłaci również uzasadniony koszt audytu i karę w wysokości dwukrotności Opłaty 

abonamentowej odnoszącej się do badanego roku subskrypcji, jeśli opłaty należne ABBYY w wyniku 

przekroczenia kwot zapłaconych przez Użytkownika za Prawa użytkowania o ponad 10%. 

11. Postanowienia ogólne 

11.1 Beneficjenci Zewnętrzni. Niniejsza EULA nie przyznaje żadnych praw ani podstaw do działania 

osobom trzecim. 

11.2 Cesja i Podwykonawstwo. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, żadna ze stron nie może 

scedować ani odnowić niniejszej umowy EULA w całości lub w części bez wyraźnej pisemnej zgody 

drugiej strony. ABBYY może (a) przekazać Użytkownikowi powiadomienie zgodnie z sekcją 11.6, 

przypisać lub odnowić niniejszą umowę EULA w całości lub w części Podmiotowi Stowarzyszonemu 

ABBYY lub w inny sposób w ramach sprzedaży lub przeniesienia jakiejkolwiek części swojej działalności; 

lub (b) zlecić podwykonawstwo wszelkich działań związanych z Oprogramowaniem ABBYY osobom 

trzecim, pod warunkiem że taka umowa podwykonawstwa nie zwalnia ABBYY z żadnych zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy EULA.  

11.3 Transakcje Partnerskie. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, w przypadku 

zakupu Oprogramowania ABBYY od Partnera, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez ABBYY, 

warunki niniejszej umowy EULA mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z tego 

Oprogramowania ABBYY i mają pierwszeństwo przed wszelkimi niespójnymi postanowieniami w umowie 

Użytkownika z Partnerem. Wszelkie spory między Użytkownikiem a takim Partnerem, niezależnie od 

tego, czy dotyczą Oprogramowania ABBYY, jakichkolwiek informacji, danych lub dostępności Wsparcia, 

będą rozstrzygane między Użytkownikiem a takim Partnerem. ABBYY nie ponosi odpowiedzialności za 

rozwiązywanie takich sporów i nie ma obowiązku angażowania się w żaden sposób w takie spory.   

11.4 Zmiany w umowie EULA. Firma ABBYY może zmienić niniejszą umowę EULA lub którykolwiek z 

jej składników poprzez aktualizację niniejszej umowy EULA. Zmiany w umowie EULA mają zastosowanie 

do Oprogramowania ABBYY licencjonowanego na podstawie dowolnej Oferty (Ofert) z Datą Dostawy lub 

odnowieniem po dacie modyfikacji. 

11.5 Przestrzeganie przepisów prawa. Każda ze stron będzie przestrzegać wszystkich przepisów 

ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do ich zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy EULA. Firma ABBYY może ograniczyć dostępność Oprogramowania ABBYY w dowolnej 

lokalizacji lub zmodyfikować lub zaprzestać korzystania z funkcji w celu zachowania zgodności z 

obowiązującymi przepisami i regulacjami. 

11.6 Powiadamianie. Wszelkie zawiadomienia dostarczone Użytkownikowi przez ABBYY na mocy 

niniejszej umowy EULA będą dostarczane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub zamieszczana na 

stronie https://www.abbyy.com/eula/notices/ (jeśli to ostatnie jest dozwolone w Twojej jurysdykcji). 

Powiadomienia dla ABBYY należy przesyłać do ABBYY na adres wskazany na naszej stronie 

https://www.abbyy.com/eula/notices/


internetowej pod adresem https://www.abbyy.com/eula/notices/ https://www.abbyy.com/eula/notices/, 

chyba że niniejsza umowa EULA lub oferta wyraźnie zezwala na inne sposoby komunikacji. 

11.7 Eksport. Subskrypcja produktów i usług ABBYY, Oprogramowania ABBYY (zwanych łącznie 

„Produktami ABBYY”) może być zakupiona (uzyskana) na Terytorium i podlega Przepisom o Kontroli 

Sankcji. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na stosowanie i przestrzeganie przez Ciebie tych 

przepisów i nie będziesz otrzymywać, używać, przekazywać, eksportować ani reeksportować żadnych 

Produktów ABBYY do krajów objętych embargiem ani do lub przez wyznaczonych obywateli i/lub w 

sposób, który spowodowałby naruszenie tych przepisów przez ABBYY. Zgadzasz się również na 

uzyskanie wszelkich wymaganych licencji lub zezwoleń. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa nie zabrania się Użytkownikowi otrzymywania Oprogramowania 

ABBYY. (i) Terytorium oznacza na całym świecie z wyłączeniem wszystkich krajów objętych embargiem, 

w tym między innymi: Syrii, Darfuru (Sudanu), Iranu, Korei Północnej, Somalii, Jemenu i Kuby; (ii) Kraje 

objęte embargiem oznaczają kraje lub terytoria, w odniesieniu do których Stany Zjednoczone lub 

jakikolwiek inny rząd utrzymuje lub będzie utrzymywać embargo na mocy przepisów dotyczących 

kontroli sankcji; (iii) Przepisy dotyczące kontroli sankcji oznaczają Organizację Narodów 

Zjednoczonych, Unię Europejską (UE), Australię, Wielką Brytanię, USA i inne międzynarodowe przepisy i 

regulacje dotyczące sankcji, mające zastosowanie do ABBY i/lub Użytkownika; oraz (iv) Wyznaczeni 

obywatele oznaczają obywateli lub rezydentów krajów objętych embargiem lub dowolną osobę lub 

podmiot znajdujący się na liście Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, Departamentu ds. 

Wzorów Krajowych lub Listy Podmiotów Handlowych Stanów Zjednoczonych lub porównywalnych list 

osób podlegających kontroli takich organów. Lista Krajów Objętych Embargiem oraz Lista Oznaczonych 

Obywateli mogą ulec zmianie bez zawiadomienia.  

11.8 Właściwe Prawo i Obszar. Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory z niej wynikające będą 

podlegać wyłącznie obowiązującemu prawu, o którym mowa na naszej stronie internetowej 

https://www.abbyy.com/eula/table/pod adresem https://www.abbyy.com/eula/table/, w oparciu o podmiot 

prawny ABBYY Zawierasz niniejszą umowę EULA z uwzględnieniem i bez względu na przepisy kolizyjne 

lub Konwencję Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie jest 

wyraźnie wyłączone. Sądy znajdujące się w odpowiednim miejscu określonym na naszej stronie 

internetowej pod adresem https://www.abbyy.com/eula/table/ będą miały wyłączną jurysdykcję do 

rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z EULA lub jej tworzeniem, interpretacją 

lub egzekwowaniem. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę i poddaje się wyłącznej jurysdykcji takich 

sądów. Niezależnie od poniższego prawa właściwego, ABBYY może dochodzić tymczasowego 

zabezpieczenia roszczeń w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji w odniesieniu do każdego 

domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej ABBYY. 

11.9 Siła wyższa. Z wyjątkiem zobowiązań płatniczych, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za 

niewykonanie swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, tj. okoliczności pozostających poza 

uzasadnioną kontrolą strony, której to dotyczy, w tym, bez ograniczeń, działania siły wyższej, pożaru, 

powodzi, wojny, działania rządu, zgodności z prawem lub przepisami. 

11.10 Postanowienia końcowe. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa 

wynikającego z niniejszej umowy EULA nie oznacza zrzeczenia się tego prawa. Jeśli jakakolwiek część 

niniejszej umowy EULA nie jest wykonalna, nie wpłynie to na żadne inne warunki. Niniejsza umowa 

EULA, wraz z załącznikami i Warunkami dotyczącymi Produktu, Warunkami SM i Warunkami 

Subskrypcji, które stanowią integralną część niniejszej umowy EULA, jest pełną umową między stronami 

w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy EULA i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne 

komunikaty, porozumienia lub umowy (pisemne lub ustne).   Firma ABBYY może w niektórych 

lokalizacjach udostępniać lokalne tłumaczenia niniejszej umowy EULA. Zgadzasz się, że te tłumaczenia 

są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, a jeśli wystąpi jakakolwiek niespójność, 

rozstrzygająca będzie angielska wersja niniejszej umowy EULA.   

11.11 Kolejność pierwszeństwa. W przypadku konfliktu między Ofertą, EULA, Warunkami 

specyficznymi dla produktu, Warunkami subskrypcji i Warunkami SM, dokumenty mają pierwszeństwo w 

https://www.abbyy.com/eula/notices/
https://www.abbyy.com/eula/notices/
https://www.abbyy.com/eula/table/pod
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następującej kolejności: (1) Oferta, (2) Warunki specyficzne dla produktu, (3) Warunki subskrypcji, (4) 

Warunki SM i (5) Umowa EULA. 

 

ZAŁĄCZNIK A. WARUNKI SPECYFICZNE DLA PRODUKTU 

 

Niniejszy Załącznik A zawiera Warunki Specyficzne dla Produktu, które mają zastosowanie do nabytego 
przez Ciebie Oprogramowania ABBYY.  

1. Dodatkowe definicje: 

”ABBYY Oprogramiowanie”, „Oprogramiowanie” oznacza Oprogramiowanie ABBYY FineReader PDF 
16 oraz wszystkie składniki wbudowane w Oprogramiowanie 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 Oprogramiowanie. 

„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. Po instalacji Oprogramiowanie może wymagać aktywowania. Jeśli aktywacja jest 
wymagana, Oprogramiowanie nie będzie działać lub będzie działać przez ograniczony czas i z 
ograniczoną funkcjonalnością oraz przestanie działać bez ostrzeżenia po upływie określonego czasu. 

“Licencja” oznacza niewyłączne, niezbywalne, odwoływalne prawo do korzystania z ABBYY 

Oprogramowania w Okresie subskrypcji lub jakimkolwiek innym okresie określonym w odrębnej umowie 

między Użytkownikiem a Zatwierdzonym źródłem i/lub w Ofercie zgodnie z warunkami niniejszą Umowę 

licencyjną. 

„Numer seryjny” oznacza unikalny identyfikator licencji lub grupy licencji o tych samych parametrach.  

„Usługi SM” oznaczają usługi wsparcia i konserwacji, które mogą być świadczone Użytkownikowi 
zgodnie z Warunkami SM. 

„Aktualizacja” oznacza wszelkie zmiany, ulepszenia, aktualizacje, poprawki lub inne modyfikacje (takie 
jak nowe lub zmienione funkcjonalności lub funkcje) Oprogramowania lub dokumentacji, które firma 
ABBYY udostępnia swoim klientom w ramach Usług SM innych niż Aktualizacja. 

„Aktualizacja” oznacza każde kolejne ogólnie dostępne wydanie Oprogramowania, które znacząco 
modyfikuje Oprogramowanie, nosi nową pierwszą cyfrę (np. 15.0 do 16.0) i dodaje nowe lub zmienione 
funkcje lub funkcje do istniejącej wersji Oprogramowania, dla której mogą być wymagane dodatkowe 
opłaty licencyjne / serwisowe. 

„Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną nabywającą lub w inny sposób nabywającą 
Oprogramowanie ABBYY.   
 

2. Dodatkowe Prawa Użytkowania i Ograniczenia Użytkowania 

2.1. Do ograniczeń dotyczących użytkowania Oprogramiowania i zakresu Licencji mogą zaliczać 
się m.in.: 



2.1.1. 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. Rodzaj nabytej przez Ciebie 
Licencji jest określony w odrębnej umowie między Tobą a Zatwierdzonym źródłem 
i/lub w Ofercie. Po instalacji Oprogramiowania LICENCJOBIORCA może sprawdzić 
typ swojej licencji w menu Pomoc interfejsu Oprogramowania. 

2.1.1.1. Jeśli typem Licencji Użytkownika jest „Licencja dla pojedynczego 
użytkownika”/„Jednostanowiskowa”, a Użytkownik jest podmiotem, może 
zainstalować i używać Oprogramowania na jednym komputerze, o ile nie 
określono inaczej w umowie EULA, odrębnej umowie z firmą ABBYY lub w 
Ofercie. Jeżeli typ udzielonej LICENCJOBIORCY licencji to „Licencja dla 
pojedynczego użytkownika”/“Jednostanowiskowa”, podczas gdy 
LICENCJOBIORCA jest osobą fizyczną, to LICENCJOBIORCA może 
zainstalować i użytkować Oprogramiowanie na jednym należącym do siebie 
komputerze stacjonarnym oraz jednym komputerze przenośnym (laptopie lub 
innym urządzeniu przenośnym, które spełnia wymagania systemowe 
Oprogramiowania, umożliwiając jego zainstalowanie i użytkowanie). 
LICENCJOBIORCA nie może używać Oprogramiowania na dwóch komputerach 
równocześnie. LICENCJOBIORCA może w każdej chwili używać 
Oprogramiowania bezpośrednio na komputerze, na którym zostało ono 
zainstalowane, lub używając zdalnego dostępu, ale tylko z jednego komputera. 

2.1.1.2. Jeżeli typ udzielonej LICENCJOBIORCY licencji to „Pojedyncza”, to może on 
zainstalować Oprogramiowanie i korzystać z niego na liczbie należących do 
siebie komputerów określonej przez liczbę zakupionych licencji W dowolnej 
chwili Użytkownik może uzyskać dostęp do jednej zainstalowanej kopii 
Oprogramowania tylko z jednego komputera, o ile nie określono inaczej w 
umowie EULA, oddzielnej umowie z firmą ABBYY lub w Ofercie. 

2.1.1.3. Jeśli typ Licencji Użytkownika to „Licencja Sieciowa” /„Równoczesna” (licencja 
może być oznaczona jako „Równoczesna” lub „Równoczesna dla platformy 
Azure”), Użytkownik może zainstalować Oprogramowanie na dowolnej liczbie 
komputerów należących do Użytkownika i jednocześnie korzystać z 
Oprogramowania na tylu komputerach, ile Licencji zostało nabytych, o ile nie 
określono inaczej w umowie EULA, w odrębnej umowie z firmą ABBYY lub w 
Ofercie Cenowej. 

2.1.1.4. Jeśli typem Licencji jest „Użytkownik Zdalny” (licencja może być oznaczona jako 
„Użytkownik Zdalny” lub „Użytkownik Zdalny na Platformie Azure”), Użytkownik 
może korzystać z Oprogramowania za pośrednictwem dostępu zdalnego lub 
rozwiązania do wirtualizacji będącego własnością, wynajmowanego lub w inny 
sposób legalnie nabytego i/lub używanego przez Użytkownika („Rozwiązanie”). 
Użytkownik może zainstalować Oprogramowanie na dowolnej liczbie 
komputerów, które służą jako serwery/hosty dla Rozwiązania. Zainstalowane 
Oprogramowanie może być używane z komputerów klienckich poprzez zdalny 
dostęp do niego przez dowolną liczbę osób - określonych użytkowników 
Rozwiązania - jako liczba nabytych Licencji, a Licencjobiorca musi nabyć 
Licencję dla każdego użytkownika, który może korzystać z Oprogramowania, o 
ile nie określono inaczej w EULA, w odrębnej umowie z ABBYY lub w Ofercie 
Cenowej. W danym momencie każda osoba może korzystać z Oprogramowania 
zdalnie tylko z jednego komputera. 



2.1.1.5. Jeśli typ Licencji Użytkownika to „Licencja lokalna”, zastosowanie mają 
następujące dodatkowe warunki: (i) Oprogramowaniu będzie towarzyszyć 
certyfikat wydany przez firmę ABBYY i określający odpowiednie szczegóły 
Licencji; (ii) Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności 
Oprogramowania, a wszelkie przekazywanie Oprogramowania przez 
Użytkownika jest surowo zabronione (dla celów niniejszej sekcji 2.1.1.5 tylko 
„przekazanie” obejmuje między innymi udzielanie dostępu osobom trzecim 
strony, udzielanie dostępu do użytku prywatnego przez pracowników oraz 
sprzedaż, wynajem, dzierżawa lub wypożyczanie Oprogramowania); (iii) 
Będziesz prowadzić dokładne rejestry liczby swoich komputerów użytkowników, 
na których używane jest Oprogramowanie, będziesz corocznie zgłaszać liczbę 
swoich komputerów użytkowników do Zatwierdzonego źródła i wraz z rocznym 
raportem opłacić odpowiednią opłatę licencyjną opłata (jak może być określona 
w Ofercie) za każdy komputer użytkownika, w tym ponad numer zakupiony z 
Licencją; oraz (iv) na uzasadniony uprzedni pisemny wniosek firma ABBYY może 
przeprowadzić dokładną kontrolę dokumentacji Użytkownika wyłącznie w celu 
zweryfikowania liczby komputerów użytkowników i prawidłowości opłat 
licencyjnych uiszczanych przez Użytkownika nie częściej niż raz na dwanaście 
(12) miesięcy. Audyt taki ma być przeprowadzony na koszt firmy ABBYY, w 
zwykłych godzinach pracy Użytkownika iz zastrzeżeniem wymogów zachowania 
poufności. Jeśli dokumentacja zweryfikowana po audycie wykaże pominięcie 
większe niż pięć (5) procent w opłatach licencyjnych za Oprogramowanie 
przedstawionych przez Użytkownika oraz w należnych opłatach licencyjnych, 
oprócz uiszczenia różnicy w opłatach licencyjnych, Użytkownik zwróci również 
firmie ABBYY koszty audytu. 

2.1.2. Przetwarzane ilości. Liczba jednostek objętości (np. stron, słów, symboli), które 
można przetworzyć przy użyciu Oprogramiowania, 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. 

2.2. LICENCJOBIORCA ma świadomość, że Oprogramiowanie 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 Oprogramiowaniu. Możesz żądać Dodatkowych Aktywacji 
przez cały okres świadczenia usług wsparcia i konserwacji dla wersji Oprogramowania, którą 
nabyłeś (zakupiłeś). Po wygaśnięciu okresu wsparcia i usług serwisowych dla nabytej 
(zakupionej) wersji Oprogramowania, dodatkowe aktywacje mogą nie być dostępne. 

2.3. Jeśli Oprogramowanie zostanie zainstalowane i/lub będzie używane w środowisku 
wirtualnym, w tym, bez ograniczeń, VMware, Citrix, sposoby dostępu do i użytkowania 
Oprogramiowania w żadnym momencie nie mogą przekraczać ograniczeń dotyczących 
Oprogramiowania ani zakresu licencji, która została udzielona LICENCJOBIORCY. Na 
przykład jeden i ten sam Numer Seryjny nie może być używany do zezwalania na korzystanie 
lub dostęp do Oprogramowania w środowisku wirtualnym przez liczbę komputerów, 
Autoryzowanych Użytkowników lub jednoczesnych Autoryzowanych Użytkowników, która jest 
większa niż liczba komputerów, Autoryzowanych Użytkowników lub jednoczesnych 
Autoryzowanych Użytkowników, dla których Licencja została prawidłowo uzyskana, ani nie 
może być używany do przetwarzania większej niż całkowita liczba jednostek objętości 
dozwolonych przez Licencję. 

2.4. LICENCJOBIORCA nie może używać Oprogramiowania do dostarczania stronom trzecim 



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

2.5. W odniesieniu do poniższych punktów 2.6 i 2.7 niedozwolone jest obchodzenie interfejsu 
użytkownika Oprogramiowania dostarczonego z Oprogramiowaniem ani korzystanie z 
Oprogramiowania za pomocą programów automatycznych, w tym m.in. skryptów, botów, 
programów do automatyzacji procesów robotycznych, chyba że zawarto osobną pisemną 
umowę z firmą ABBYY. 

2.6. Jeśli licencja Użytkownika jest typu określonego w punktach 2.1.1.2 lub 2.1.1.4 i jest 
oznaczona w Ofercie jako „Rozszerzona obsługa CLI”, Użytkownik może ominąć interfejs 
użytkownika Oprogramowania wyłącznie za pomocą interfejsu wiersza poleceń. 

2.7. Jeśli Twoja licencja jest typu zdefiniowanego w sekcjach 2.1.1.2 lub 2.1.1.4 i jest oznaczona 
jako „dla RPA” w Wycenie, możesz wchodzić w interakcje z Oprogramowaniem za pomocą 
oprogramowania Robotic Process Automation. 

2.8.  Uaktualnienia. Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone jako „Uaktualnienie” lub jest 
dostarczane Użytkownikowi jako zamiennik jednej z poprzednich głównych wersji ABBYY 
FineReader, ograniczenia dotyczące korzystania z Oprogramowania i zakresu Licencji mogą 
obejmować między innymi: 

2.8.1. Oprogramowanie, które stanowiło podstawę Uaktualnienia (Upgrade Basis Software) 
może być używane po uaktualnieniu tylko na tym samym komputerze, zgodnie z 
warunkami Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego dostarczonej z Upgrade 
Basis Software, chyba że określono inaczej w odrębnej pisemnej umowie 
Auktualnienia z ABBYY. 

2.8.1.1. Jeśli Oprogramowanie Podstawy Uaktualnień zostało pozyskane na zasadzie 
subskrypcji, może być używane po aktualizacji tylko w ograniczonym czasie, a 
mianowicie: do końca okresu subskrypcji, w którym dokonano uaktualnienia 
(Bieżący Okres Subskrypcji). Należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania 
Podstawowego Aktualizacji po zakończeniu Bieżącego Okresu Subskrypcji, 
nawet jeśli Subskrypcja Oprogramowania została odnowiona na następny okres 
subskrypcji. 

2.8.1.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ABBYY może w dowolnym momencie 
zaprzestać świadczenia pomocy technicznej i usług serwisowych w zakresie 
Oprogramowania Podstawy Aktualizacji, a zatem usługi te mogą stać się 
niedostępne dla Użytkownika, nawet jeśli będzie on nadal korzystał z 
Oprogramowania Podstawy Aktualizacji. 

2.8.2. Korzystanie z Oprogramowania w wersji podstawowej może być zabronione na mocy 
odrębnej pisemnej umowy z Zatwierdzonym źródłem. 

2.8.3. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w Warunkach SM, 
jeśli Oprogramowanie zostało uzyskane wraz z licencją wieczystą: (i) Usługi SM, 
które mają być świadczone Użytkownikowi na rzecz Oprogramowania, nie obejmują 
dostarczania jakichkolwiek Uaktualnień; oraz (ii) Użytkownik niniejszym zrzeka się 



wszelkich roszczeń wobec ABBYY lub któregokolwiek z jej podmiotów 
stowarzyszonych z tytułu niedostarczenia takich Uaktualnień. Aby uniknąć 
wątpliwości, niniejsza sekcja 2.8.3 nie ma wpływu na prawa konsumentów do 
posiadania produktu cyfrowego utrzymywanego w aktualnym stanie, ponieważ w 
szczególności konsumentom nie odmówi się aktualizacji, w tym aktualizacji 
zabezpieczeń, przez rozsądny okres czasu regulowany przez odpowiednie przepisy 
prawne. 

2.9. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie 2.1.1.5, Użytkownik może dokonać 
jednorazowego, stałego przekazania Oprogramowania bezpośrednio innemu 
użytkownikowi końcowemu. Jeśli jesteś osobą prawną, takie przeniesienie wymaga 
pisemnej zgody 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. 

2.10. 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. 

2.11. 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. 

2.12. Brak innych praw. Firma ABBYY zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały 
wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy. 

 


