Warunki Korzystania z Zawartości ACL i Community
NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI ACL I COMMUNITY (“UMOWA”) STANOWIĄ PRAWNĄ UMOWĘ
POMIĘDZY LICENCJOBIORCĄ (BĄDŹ TO POJEDYNCZYM PODMIOTEM BĄDŹ TO ORGANIZACJĄ RZĄDOWĄ, ZWANĄ
“LICENCJOBIORCĄ” LUB “UŻYTKOWNIKIEM”) A FIRMĄ ACL SERVICES LTD. (“ACL”) DOTYCZĄCĄ WARUNKÓW I ZASAD
DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA ZASOBÓW COMMUNITY. NIEKTÓRE KOMPONENTY ZASOBÓW COMMUNITY SĄ DOSTĘPNE
PUBLICZNIE, CZĘŚĆ KOMPONENTÓW ACL UDOSTĘPNIA WYŁĄCZNIE KLIENTOM JAKO CZĘŚĆ PŁATNEJ SUBSKRYPCJI
USŁUGI ACL GRC ( “USŁUGA”) I/LUB OPROGRAMOWANIA ACL ( “OPROGRAMOWANIE”), ODPOWIEDNIO.
UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z ZASOBÓW COMMUNITY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY
UWZGLĘDNIAJĄC WARUNKI PRZEDSTAWIONE W I POTWIERDZASZ, ZE POSIADASZ UPRAWNIENIA DO JEJ ZAWARCIA.
JEŚLI NIE MASZ ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ, LUB JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE
KORZYSTAJ Z ZASOBÓW COMMUNITY.
ACL REGULARNIE AKTUALIZUJĘ NINIEJSZĄ UMOWĘ. PRZEZ UZYSKANIEM DOSTĘPU DO ZASOBÓW COMMUNITY
PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁOWO NINIEJSZĄ UMOWĘ, PONIEWAŻ OBECNA WERSJA UMOWY MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD
POPRZEDNIEJ. W TEMACIE KLAUZULI “COMPLETE AGREEMENT” WSKAZANEJ PONIŻEJ, WERSJA UMOWY, KTÓRA MA
ZASTOSOWANIE TO WERSJA KTÓRA BYŁA W UŻYCIU PODCZAS UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO ZASOBÓW COMMUNITY.
AKTUALNĄ WERSJĘ UMOWY MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM HTTP://WWW.ACL.COM/ABOUT-US/LEGAL/.
W przypadku konfliktu lub różnic znaczeniowych pomiędzy wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową niniejszej Umowy wersja
angielska będzie mieć moc nadrzędną i będzie stanowić autentyczny tekst stanowiący podstawę interpretacji.
Umowa ma zastosowanie także do Zasoby ACL: Zasoby Community. Umowa na korzystanie z oprogramowania lub usługi, może odwoływać się
do Warunków Korzystania z Zasobów ACL: Zasobów Community, stąd wszystkie i każde takie odwołanie traktować należy obecnie jako
odwołanie do zasad użytkowania Zasobów ACL i Community, dostępnych pod Zasoby ACL: Zasoby Community, udostępnianych na stronach
Zasobów i Community w ramach licencji na korzystanie z Oprogramowania lub Usługi.
1.

Materiały Community. W niniejszej umowie “Materiały Community” oznaczają, pojedynczo lub zbiorczo, treści ACL, narzędzia i
zasoby udostępniane na stronie Materiałów i Community, które rozszerzają możliwości korzystania z oprogramowania/ usługi, włączywszy
w to, bez ograniczeń, Społeczność ACL, Narzędzia & Formatki, Szkolenia & CPE, Pliki Pomocy i Wsparcie. “Zasoby Community”
zawierają Dokumentację Użytkownika. “Dokumentacja Użytkownika” oznacza dowolny produkt wspierający, specyfikację techniczną
lub inną dokumentację dostarczoną przez ACL, włączywszy, bez ograniczeń, podręczniki, materiały szkoleniowe i instrukcje instalacji.
ACL może zdecydować o zmianie czy zaprzestaniu dostarczania niektórych składników na stronie Materiałów i Community czy Zasobów
Community, a zmiany te mogą skutkować utratą danych przechowywanych w lub powiązanych z komponentami, za którą ACL nie
odpowiada.

2.

Okres obowiązywania i wznowienie. Dostęp i korzystanie z niektórych komponentów Zasobów Community ogranicza się do klientów,
którzy opłacili subskrypcję na Usługę i / lub oprogramowanie, dostęp zostanie anulowany, gdy subskrypcja Usługi i / lub Oprogramowania
wygaśnie.

3.

Profile i konta ACL Community. Twoje konto Launchpad jest profilem dla strony Zawartości i Community. Profile Launchpad oraz
Zawartości i Community można modyfikować. Twoje imię i nazwisko, podane podczas tworzenia profilu, będzie publicznie podane na
stronie profilu Zawartości i Community. Może się też pojawić na stronie Zawartości i Community. Inni użytkownicy Launchpad mogą
wyszukać profil nawet jeśli nie należą do tej samej organizacji. Odpowiadasz za bezpiecznie przechowywanie hasła do Zawartości i
Community. ACL udziela nieprzypisanej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Zawartości i Community dla potrzeb biznesowych.
Musisz zachować wszelkie adnotacje dotyczące praw własności, zamieszczone w zasobach Community. Dostęp do niektórych
komponentów Zawartości i Community jest chroniony ID użytkownika i hasłem, powiązanymi z kontem Launchpad. Potwierdzasz, że dane
konta są dokładne, kompletne i aktualne. Zgadzasz się nie udostępniać żadnej innej osobie lub podmiotowi swojego ID użytkownika i hasła
w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek zastrzeżonych części serwisu jak również, że powiadomić ACL o jakimkolwiek
nieautoryzowanym użyciu ID użytkownika i hasła. ACL ma prawo zawiesić lub zamknąć konto lub profil bez ponoszenia
odpowiedzialności, jeśli poweźmie podejrzenie lub stwierdzi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

4.

Umieszczanie Zawartości i Wysyłanie Wiadomości. Zgodnie z Sekcją 6 (Działania Zabronione), serwisy Zawartość i Community
udostępniają platformy i fora komunikacji, wymiany wiadomości i dzielenia się informacjami na wiele sposobów, takich jak profil, forum,
grupa i inne łącza dostępne na stronie Zawartości i Community. Informacje, które zamieszczasz, mogą być widoczne dla innych
użytkowników Zawartości i Community lub publicznie. Każda umieszczona w serwisie Zawartość i Community treść, także na forach i w
grupach użytkowników, które ACL zakłada dla produktów czy przyszłych ofert, wiązana jest automatycznie z niniejszą umową i staje się
wyłączną własnością ACL bez wynagrodzenia dla użytkownika. Zgadzasz się, że ACL może odczytywać, przechowywać i używać
dostarczonych przez ciebie informacji zgodnie z Polityką Prywatności ACL. ACL nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisów
zamieszczonych przez klienta lub osoby trzeciej i nie jest zobowiązany do edytowania, usuwania lub filtrowania komentarzy. ACL nie
popiera żadnych materiałów przedstawianych przez użytkowników, takie materiały nie muszą też odzwierciedlać poglądów ACL. ACL
może odmówić publikacji, modyfikacji czy usunięcia zawartości czy informacji, powiadamiając lub nie o powodach. Ponieważ posty są
dostępne publicznie, użytkownicy są odpowiedzialni za zgodność ich treści z wewnętrznymi politykami.

5.

Pomysły. W Społeczności ACL umieszczać można pomysły i sugestie oraz nowe wymagania (zbiorczo, “Pomysły”) związane z
produktami ACL, zasobami czy usługami. Umieszczenie pomysłu oznacza, że zgadzasz się, że jego ujawnienie jest nieodpłatne,
niezamówione i niczym nie ograniczone. Pomysły takie są automatycznie wiązane z niniejszą umową i stają się własnością ACL bez
wynagrodzenia dla użytkownika. ACL może ujawniać pomysły dalej i korzystać z nich. ACL może odmówić publikacji czy usunięcia
Pomysłu. ACL nie jest zobowiązany do uwzględnienia czy wdrożenia Pomysłu. W zakresie do jakiego uprawiony jest pracodawca czy inna
organizacja, dostarczając Pomysł zgaszasz się, że jesteś umocowany do jego dostarczenia i udzielenia licencji w zakresie wymaganym

-2niniejszą Umową. Rozważając zamieszczenie Pomysłu przez ACL (niezależnie czy zostanie on wdrożony): (a) potwierdzasz, że
reprezentujesz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem czy w inny sposób rozporządzasz własnością intelektualną i innymi prawami
niezbędnymi aby umieścić pomysł i dystrybuować go w Społeczności ACL; (b) potwierdzasz, że działasz w dobrej wierze i zgodnie z twoją
wiedzą dostarczenie Pomysłu nie czyni cię współtwórcą żadnego wynalazku, powstającego podczas rozwoju produktów ACL, usług,
funkcji czy aplikacji obejmujących Pomysł. Niezależnie od powyższego, w razie uznania cię za współtwórcę wynalazku opartego o Pomysł
przez nas czy sąd czy uprawnioną agencję rządową, obiecujesz: (i) współpracować z ACL podczas rozwoju znaków ochrony własności
intelektualnej, handlowych czy patentów chroniących Pomysł; (ii) wykonać prace organizacyjne do tego zmierzające w imieniu ACL; oraz
(iii) na żądanie ACL wykonać przeniesienie własności patentów czy wniosków patentowych na ACL; (iv) przyznajesz, że możemy na nasz
wniosek, rozwijać i sprzedawać produkty, usługi i aplikacje obejmujące Pomysł i zgadzasz się nie podnosić roszczeń wobec ACL czy
użytkowników produktów czy usług sprzedawanych przez nas, niezależnie czy Pomysł jest wdrożony, wdrożony z modyfikacjami czy nie
w dowolnym produkcie, usłudze czy aplikacji; (v) zrzekasz się własności intelektualnej i przyszłych roszczeń wobec nas czy użytkowników
związanych z Społecznością ACL, utrzymywaniem przez ACL pomysłów innych stron czy opinii użytkowników; (vi) w zakresie obecnych
czy przyszłych praw autorskich, patentów czy innych praw związanych z własnością intelektualną, które można naruszyć w ramach
Społeczności ACL (poza pojedynczymi Pomysłami), udzielasz nam niewyłącznej, światowej, nieodwołalnej, wieczystej, przenoszalnej (na
wstępującego w prawa ACL w drodze fuzji, przejęcia czy reorganizacji), w pełni opłaconej, wolnej od prowizji, pod-licencjonowalnej
licencji do tych wszystkich praw, z uwzględnieniem funkcjonowania Społeczności ACL, które może być modyfikowane od czasu do czasu;
(vii) potwierdzasz, że wszystko, co umieszczono w Społeczności ACL przez dowolną osobą, niezależnie czy związaną z ACL czy nie,
odzwierciedla opinię danej osoby. W szczególności potwierdzasz, że żaden post w Społeczności ACL nie stanowi zobowiązania ACL do
wdrożenia czy powstrzymania się od wdrożenia Pomysłu czy obrania jakiegokolwiek kierunku w stosunku do Pomysłu i polegasz na poście
na własne ryzyko; oraz (viii) niewydane usługi i funkcje dyskutowane na Społeczności ACL czy innych stronach ACL, są obecnie
niedostępne, mogą nie zostać dostarczone na czas lub mogą nie pojawić się w ogóle. Kupując produkty ACL podejmujesz decyzje w
oparciu o bieżącą funkcjonalność. ACL zastrzega sobie prawo do zmian w produktach i usługach w dowolnym momencie i bez
powiadamiania użytkowników.
6.

Zabronione Postępowanie. Potwierdzasz i zapewniasz (również za nazwanych użytkowników), że nie będziesz: (a) korzystał z robotów,
oprogramowania typu spider, scraper, deep linków czy innych automatycznych technik zbierania i ekstrakcji danych, programów,
algorytmów czy metodyki celem uzyskania dostępu, pobrania, kopiowania czy monitorowania żadnej części Community; (b) korzystał czy
próbował korzystać z silników, oprogramowania, narzędzi, agentów czy innych urządzeń czy mechanizmów (w tym bez ograniczenia
przeglądarek, programów typu spider, robotów, awatarów czy inteligentnych agentów) do nawigowania i przeszukiwania Community
innych niż dostępne na stronie Community i innych niż ogólnie dostępne w przeglądarkach (takich jak Microsoft Internet Explorer); (c)
próbował umieszczać posty czy przesyłać pliki z wirusami, robakami, Trojanami czy innym oprogramowaniem złośliwym czy też
zakłócającym w inny sposób pracę Community; (d) próbował zdekodować, zdekompilować, rozmontować czy wykonać reverse-engineer
Community czy oprogramowania składającego się na czy wspierającego Community; (e) zamieszczał zawartości złośliwej na stronie
Community czy też godzącej w innych użytkowników, takiej jak mowa nienawiści, groźby, obrazy, promowanie przemocy, stanowiącej
nękanie, znęcanie się, dyskryminację czy poniżanie; (f) umieszczał spamu, śmieci, listów łańcuszkowych; (g) korzystał z Community dla
celów marketingu, tworzenia piramid, osobistych korzyści, promocji własnej, czy też promocji zawartości czy materiałów nie związanych z
ACL czy jego produktami lub usługami; (h) zbierał i ujawniał treści innych użytkowników czy dane osobowe bez pisemnej zgody
użytkownika; (i) nagabywał o dane do logowania czy uzyskiwał (próbował uzyskać) dostęp do konta innego użytkownika; (j) tworzył
fałszywych kont czy podszywał się pod innych użytkowników czy osoby nie będące użytkownikami; lub (l) umieszczał materiały
naruszające własność intelektualną.

7.

Narzędzia & Formatki. ACL może w ramach strony Zawartość i Community udostępnić określone narzędzia i formatki stworzone przez
ACL czy licencjonowane od stron trzecich. Narzędzia i formatki dostępne są wyłącznie dla opłaconych subskrybentów. Udostępnienie
narzędzi i formatek nie oznacza, że ACL świadczy usługi doradcze czy gwarantuje ich poprawność. ACL nie odpowiada za
oprogramowanie stron trzecich i za szkody wynikowe czy powstałe w skutek polegania na narzędziach czy formatkach. Korzystanie z
każdego rodzaju zawartości, narzędzia czy formatki, udostępnianego przez ACL przez strony trzecie, oznacza zgodę na postępowanie
zgodnie z warunkami i przestrzeganie ograniczeń mających do nich zastosowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i ochraniać ACL i
jego pracowników przed roszczeniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym związanymi z ochroną prawną, o rozsądnej wysokości)
wynikającymi lub powiązanymi z naruszeniem wszelkich warunków dotyczących narzędzi stron trzecich i formatek udostępnianych przez
ACL.

8.

ScriptHub, Predefiniowane Skrypty i Udzielenie Licencji. W tej umowie, “Predefiniowane Skrypty” oznacza, łącznie i pojedynczo,
skrypty i mechanizmy analityczne, w niezmodyfikowanej formie, dostępne w ScriptHub do użytkowania wyłącznie z Oprogramowaniem.
“Predefiniowane Skrypty” obejmują Dokumentację Użytkownika dla Predefiniowanych Skryptów. “Predefiniowane Skrypty” nie
obejmuje ACL Essentials czy skryptów na zamówienie. Dostęp i wykorzystanie skryptów jest ograniczona do zapłaconego okresu
subskrypcji na usługę i / lub oprogramowania i licencja dla skryptu zostanie wypowiedziana, gdy okres subskrypcji za usługę i / lub
oprogramowanie wygasł lub zostanie rozwiązana zgodnie z warunkami użytkowania lub umowę licencyjną na mocy której Usługa i / lub
Oprogramowanie jest licencjonowane. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, ACL udziela nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej,
nieprzenośnej i nieprzypisanej (z wyjątkiem innych określonych w tej Umowie) zgody na instalowanie, uruchamianie, modyfikowanie i
wykorzystywanie Skryptów dla potrzeb biznesowych. Predefiniowane Skrypty dostarczane są “as-is” i ACL nie gwarantuje, że są wolne od
błędów. ACL nie zapewnia wsparcia dla Predefiniowanych Skryptów.

9.

Inspiracje, Zawartość Testu i Udzielenie Licencji. W niniejszej Umowie, “Zawartość Testu” oznacza, zbiorowo i pojedynczo, pomysły
na analizy i zawartość, w niezmodyfikowanej formie, dostępne w Inspiracje. “Zawartość Testu” obejmuje dokumentację użytkową
Zawartości Testu, jeśli istnieje. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, ACL udziela nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej,
nieprzenośnej i nieprzypisanej (z wyjątkiem innych określonych w tej Umowie) zgody na odczytywanie, modyfikowanie i wykorzystywanie
Zawartości dla potrzeb biznesowych w okresie trwania subskrypcji.

10. Kopia zapasowa. Licencjobiorca może wykonać kopię Skryptów w uzasadnionych ilościach wyłącznie w celach nieprodukcyjnych,
związanych z archiwizacją i tworzeniem kopii zapasowych pod warunkiem, że odtworzone zostaną wszystkie informacje dotyczące praw
autorskich i inne informacje dotyczące tytułu własności, które zostały umieszczone na oryginalnej kopii Skryptów.

-311. Użytkowanie przez strony trzecie. Firma ACL uznaje możliwość i zgadza się na użytkowanie Zasobów Community, uwzględniając
Skrypty i/lub Zawartość zgodnie z warunkami niniejszej Umowy przez strony trzecie - dostawców usług Licencjobiorcy, niezależnych
kontrahentów, konsultantów i firmy zapewniające obsługę zewnętrzną pod warunkiem, że takie strony trzecie zgodzą się na piśmie być
związanymi warunkami niniejszej Umowy i że takie strony trzecie będą używać Zasoby Community wyłącznie na rzecz Licencjobiorcy i w
celach związanych z jego działalnością gospodarczą.
12. Dokumentacja i Dostawa Elektroniczna. Cała Dokumentacja Użytkownika jest dostępna wyłącznie online, ACL nie jest zobowiązany do
dostarczenia dokumentacji w innej formie. Licencjobiorca może wydrukować i wykonać w uzasadnionych ilościach kopie dokumentacji
Użytkownika(tj. podręczników i przewodników instalacji) do użytku wewnętrznego zgodnie z niniejszą Umową pod warunkiem, że
Licencjobiorca odtworzy wszystkie informacje dotyczące praw autorskich oraz inne informacje dotyczące tytułu własności, które
umieszczone są na oryginalnej kopii dokumentacji Użytkownika.
13. Opłaty. Dostęp do niektórych komponentów Zasobów Community jest ograniczony do klientów, którzy opłacili subskrypcję na Usługę
i/lub Oprogramowanie. W przypadku zaległości płatniczych za subskrypcję Usługi i/lub Oprogramowania przekraczających 30 dni, ACL
może, bez ograniczania innych roszczeń, zawiesić wsparcie, dostęp i możliwość korzystania z Zasobów Community, do czasu uregulowania
zaległości.
14. Własność Zasobów Community. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Community, w tym Predefiniowane Skrypty, Zawartość
Testu, Pomysłów i treści szkoleniowych w ACL Academy przysługują ACL i jego licencjodawcom, będącym stronami trzecimi niniejszej
umowy. Zasoby Community są chronione prawem autorskim i międzynarodowymi umowami o ochronie praw autorskich. Firma ACL może
stosować w Zasobach Community mechanizmy mające na celu niedopuszczenie do nieautoryzowanego użytkowania Zasobów Community.
Przyjmujesz odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich spowodowane przez ciebie.
15. Własność Intelektualna i Ograniczenia. ACL zastrzega wszelkie prawa, tytuły i udziały w stosunku do Zasobów Community, w tym
wszystkie powiązane praw własności intelektualnej, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy.
Bez ograniczania ogólności powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zasoby Community zawierają tajemnice handlowe oraz
z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, zgadza się, że nie będzie: (a) kopiował Zasoby Community, za wyjątkiem sytuacji
dozwolonych niniejszą Umową; (b) modyfikował, adaptował lub tłumaczył Zasoby Community, powielał czy drukował ich całość lub
część, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych niniejszą Umową; (c) wykorzystywał zawartość i powiązane materiały Zasoby Community jako
materiały do wykonywania nieautoryzowanych usług (takich jak szkolenia z wykorzystaniem zawartości ACL Academy, za wyjątkiem
akredytowanych profesorów będących częścią ACL Academic Network); (d) wykorzystywał Zasoby Community do opracowywania
zagadnień, które są funkcjonalnie kompatybilne z Zasobami Community lub tworzył opracowania na podstawie Zasobów Community
(stosując Zasoby Community do utworzenia raportów lub innych zadań dozwolonych w Zasobach Community, które nie uważa się za
pochodzące z Zasobów Community); (e) przekazywał, cedował, udzielał podlicencji, oddawał w leasing, dzierżawił, wypożyczał,
sprzedawał lub dystrybuował Zasoby Community poza organizację, do osób trzecich (uwzględniając, wykorzystanie Zasobów Community
na zasadzie współdzielenia czasu, do celów biura usług lub o świadczenie usług generujących opłaty bezpośrednio lub pośrednio do osób
trzecich); (f) wykorzystywał sprzętu, urządzenia, oprogramowanie lub innego środka mającego na celu obejście lub usunąć wszelkich
mechanizmów zabezpieczeń lub formy kopiowania lub użytkowania ochrony stosowanej przez ACL w związku z Zasobami Community (g)
łączył Zasoby Community z innym oprogramowaniem (w tym oprogramowaniem open source), gdzie łączące się oprogramowanie podlega
licencji GNU General Public lub jakiejkolwiek innej licencji, która wymaga połączenia programu lub Zasobów Community i jego kodu
źródłowego celem ogólnego udostępnienia; (h) publicznie udzielać informacji o wydajności czy analizach prowadzonych w Usłudze,
włączywszy testy porównawcze z użyciem Zasobów Community lub (i) korzystał z Zasobów Community w sposób naruszający
obowiązujące prawo czy regulacje.
16. Rezygnacja z powodu naruszenia umowy. Każda strona może rozwiązać niniejszą Umowę i subskrypcję odpowiednio na Usługę i/lub
Oprogramowanie, o ile druga strona: (a) narusza warunki Umowy na podstawie której dostarczana jest Usługa i/lub Oprogramowanie;
(b)wysyłając pisemne zawiadomienie o naruszeniu warunków, gdy druga strona nie usunie powodów naruszenia umowy czy nie podejmie
kroków zmierzających do zaspokojenia roszczeń z tytułu naruszenia umowy przez trzydzieści (30) dni. Dodatkowo, ACL może rozwiązać
umowę natychmiastowo i zakończyć subskrypcję odpowiednio Usługi i/lub Oprogramowania, o ile naruszono prawa do własności
intelektualnej ACL czy jego licencjodawców Zasobów Community (co oznacza między innymi naruszenie postanowień sekcji 14(Własność
Zasobów Community) i Sekcji 15 (Własność Intelektualna i Ograniczenia) niniejszej Umowy).
17. Wpływ Wygaśnięcia lub Rozwiązania. Usługa i Oprogramowanie zawierają mechanizm, który uniemożliwi nieautoryzowany dostęp do
Usługi i Oprogramowania, jak również uniemożliwi dostęp do niektórych komponentów Zasobów Community, włączywszy ScriptHub i
Inspiracje oraz zasoby dostępne w ramach tych usług. Jeśli subskrypcja za usługę i / lub Oprogramowania wygasa lub niniejsza Umowa
zostanie rozwiązana (z przyczyn nie leżących po stronie Licencjobiorcy) zgodnie z Sekcją 16, ACL uniemożliwi dostęp i korzystanie z
Usługi i / lub Oprogramowania, a dodatkowo dostęp i korzystanie z niektórych komponentów Zasobów Community zostanie również
uniemożliwione. Zawartość i wiadomości na stronie Zawartości i Community, na forach i w grupach użytkowników, może być
archiwizowana i usuwana przez ACL w trakcie subskrypcji lub po jej zakończeniu. ACL nie jest zobowiązany do przechowywania kopii
tych informacji. Fora i grupy użytkowników mogą być archiwizowane i usuwane decyzją ACL w dowolnym momencie.
18. Wykluczenie odpowiedzialności. ZASOBY COMMUNITY SĄ DOSTARCZANE W STANIE JAKI JEST "AS-IS" I ACL NIE
GWARANTUJE, ŻE SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, A UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ,
WYDAJNOŚCIĄ, NIEZAWODNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I WYNIKAMI POWSTAŁYMI W TRAKCIE KORZYSTANIA Z
ZASOBÓW COMMUNITY. O ILE PRZEPISY PRAWA TEGO NIE OGRANICZAJĄ FIRMA ACL I JEJ LICENCJODAWCY
WYKLUCZAJĄ WSZELKIE INNE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE LUB WARUNKI, BĄDŹ TO WYRAŹNE BĄDŹ TO
DOROZUMIANE, OKREŚLONE USTAWOWO LUB W INNY SPOSÓB, W ODNIESIENIU DO ZASOBÓW COMMUNITY, W TYM
NADAWANIA SIĘ DO OKREŚLONEGO CELU, NADAWANIA SIĘ DO SPRZEDAŻY, TRWAŁOŚCI LUB JAKOŚCI. ZAWARTOŚĆ
ZASOBÓW COMMUNITY JEST TYLKO DLA POTRZEB EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI PRAWA,
KSIĘGOWOŚCI LUB INNYCH PROFESJONALNYCH PORAD. ZASOBY COMMUNITY NIE POWINNY BYĆ UWAŻANE ALBO
WYMIENIANE DLA WSZYSTKICH ODPOWIEDNICH PROCEDUR, TESTÓW I MECHANIZMÓW KONTROLNYCH, KTÓRE NIE
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ZAMIERZONY WYNIK. ACL NIE JEST ZOBOWIĄZANY PRZEZ KLIENTA CZY STRONY TRZECIE DO WSPIERANIA CZY
UTRZYMYWANIA ZASOBÓW COMMUNITY. UŻYTKOWNIK I KOŃCOWI UŻYTKOWNICY ODPOWIADAJĄ ZA
STOSOWANIE PROFESJONALNEJ OCENY DO KONKRETNYCH OKOLICZNOŚCI CELEM OKREŚLENIA ODPOWIEDNICH
PROCEDUR, TESTÓW I MECHANIZMÓW KONTROLNYCH. ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE ANI TEŻ PORADY
PRZEKAZANE PRZEZ FIRMĘ ACL, JEJ LICENCJODAWCÓW LUB ICH PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU,
CZŁONKÓW KIEROWNICTWA, KONTRAHENTÓW, DYSTRYBUTORÓW ANI PRZEDSTAWICIELI NIE BĘDĄ POSZERZAĆ
ZAKRESU WYRAŹNYCH GWARANCJI OKREŚLONYCH POWYŻEJ ANI TEŻ TWORZYĆ JAKICHKOLWIEK NOWYCH
OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB TEŻ WARUNKÓW. ACL NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA
Z OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH W POŁĄCZENIU ZZASOBAMI COMMUNITY, PONIEWAŻ STANOWI ONO
PRZEDMIOT ODRĘBNYCH UMÓW.W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST
WYKLUCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ LICENCJOBIORCY.
W TAKIM PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK GWARANCJE SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIO (90)
DNIOWEGO OKRESU, KTÓRY ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU AKTYWACJI SUBSKRYPCJI USŁUGI.
ŁĄCZA W TREŚCI I NA STRONIE COMMUNITY DO SERWISÓW STRON TRZECICH CZY ICH TREŚCI SĄ PODANE JEDYNIE
DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA. ACL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE POPIERA, KONTROLUJE, NIE SKŁADA
ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI W STOSUNKU DO PRODUKTÓW, TREŚCI I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ
STRONY TRZECIE NA ICH STRONACH. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWDZENIE STOSOWNOŚCI
INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONACH PODMIOTÓW TRZECIM W RAMACH CENTRUM WSPARCIA W CELU
WERYFIKACJI ICH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I OCENY ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI STRON CENTRUM
WSPARCIA ACL.
ACL zastrzega sobie prawo do wykonania dowolnej z następujących czynności, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia:
(1), modyfikowania, zawieszenie lub zakończenia działania dostępu do zawartości lub Community, lub jakiejkolwiek ich części, z
jakiegokolwiek powodu; (2), modyfikowania lub zmiany zawartości lub Community, lub jakiejkolwiek ich części oraz wszelkich mających
zastosowanie zasad i warunków; i (3), przerwania działania strony Community i zawartości, lub jakiejkolwiek ich części, jeśli jest to
konieczne do wykonania rutynowych lub nie rutynowych czynności konserwacyjnych, poprawy błędów, lub innych zmian.
19. Wzajemne ograniczenie odpowiedzialności.
19.1.

ŻADNA ZE STRON, ANI ICH LICENCJODAWCY, ORAZ ICH (PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY,
PODWYKONAWCY, DYSTRYBUTORZY I AGENCI) NIE ODPOWIADA DRUGIEJ STRONIE ZA: WSZELKIE SZKODY
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE, WTÓRNE LUB MORALNE (W TYM RÓWNIEŻ Z TYTUŁU
UTRACONYCH KORZYŚCI I DANYCH) WYNIKAJĄCE LUB MAJĄCE ZWIĄZEK Z UŻYTKOWANIEM LUB
NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA ZASOBÓW COMMUNITY PRZEZ LICENCJOBIORCĘ, ANI TEŻ JAKIEKOLWIEK
TRANSAKCJE OKREŚLONE W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET PO POWIADOMIENIU O MOŻLIWOŚCI TAKICH
SZKÓD. W związku z tym, że w niektórych jurysdykcjach wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód wynikowych
i wtórnych może być niedozwolone, określone części niniejszego ograniczenia i wykluczenia mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy.

19.2.

STRONY, I ICH LICENCJODAWCY I ODDZIAŁY (WŁĄCZAJĄC PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU,
WYKONAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW I AGENTÓW) NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA,
WŁĄCZAJĄC, NIE TYLKO SZKODY BEZPOŚREDNIE, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WIĘKSZEJ OD OPŁAT FAKTYCZNIE
WNIESIONYCH ZA OKRES SUBSKRYPCJI ODPOWIEDNIO OPROGRAMOWANIA I/LUB USŁUGI, W OKRESIE W KTÓRYM
PO RAZ PIERWSZY ROSZCZENIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE.

19.3.

Ograniczenie odpowiedzialności w sekcji 19.2 nie ma zastosowania: (a) dla zobowiązań odszkodowawczych ACL w ramach niniejszej
Umowy; (b) w przypadku naruszenia któregokolwiek z praw własności intelektualnej w odniesieniu do Zasobów Community, łącznie z,
ale nie ograniczając się do Sekcji 15 (Własność Intelektualna i Ograniczenia); (c) do dowolnego rażącego zaniedbania lub winy umyślnej
strony; lub (d) do odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała.

20. Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia, jakie każda ze stron musi lub może przekazywać drugiej stronie w ramach niniejszej Umowy,
wymagają formy pisemnej i muszą być dostarczonej firmie ACL na adres podany na http://www.acl.com/about-us/contact-us/ (Do: Dział
Prawny) i do Licencjobiorcy na adres podany w zamówieniu lub fakturze Subskrypcji lub podczas odnawiania subskrypcji Usługi lub
podczas tworzenia konta. Strony umowy mogą zmieniać adresy, przekazując informację o tym fakcie na piśmie (faks, list, wiadomość
elektroniczna). Dostarczenie powiadomienia w innej sprawie musi nastąpić osobiście, kurierem, pocztą rejestrowaną czy potwierdzonym emailem (chyba, że dotyczy rozwiązywania sporów, opisanego poniżej). Dostarczenie uznaje się za skuteczne w momencie odbioru, jeśli
powiadomienie dostarczono osobiście lub kurierem, w ciągu 5 dni roboczych od daty nadania, o ile powiadomienie nadano pocztą
rejestrowaną i po potwierdzeniu odbioru w przypadku wiadomości elektronicznej (o ile nie otrzymano powiadomienia o odrzuceniu
wiadomości).
21. Obowiązujące prawo. Dla Stanów Zjednoczonych obowiązuje prawo Stanu Nowy Jork. Dla Europy, Środkowego Wschodu i Azji
obowiązuje prawodawstwo Wielkiej Brytanii. Jeśli twoją lokalizacją jest Azja (inne niż na Bliskim Wschodzie), niniejsza Umowa podlega i
będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Singapurze. Inne kraje podlegają regulacjom prowincji Kolumbia Brytyjska w
Kanadzie. W sposób wyraźny wyklucza się zastosowanie Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów w
Międzynarodowym Handlu Towarami.
22. Arbitraż. Ten rozdział ma zastosowanie do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z niniejszą Umową i
korzystaniem z Zasobów Community. Najpierw strony będą starały się porozumieć w dobrej wierze w ciągu 60 dni negocjacji,
prowadzonych przez osoby uprawione i nie odpowiadające za sprawy administracyjne. Strony przedstawią sobie pisemne powiadomienia o
przyczynie sporu z odniesieniem się do umowy licencyjnej. Strona przeciwna odpowie na powiadomienie w ciągu 20 dni. Powiadomienie i
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reprezentującej stronę. Reprezentujący spotkają się w dogodnym dla stron terminie i miejscu w ciągu 30 dni od powiadomienia, a potem tak
często, jak będzie to konieczne do rozwiązania sporu. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 60 dni od powiadomienia, rozpocznie
się postępowanie arbitrażowe. Z zastrzeżeniem i bez ograniczenia praw danej strony do zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub
zakazu sądowego lub też innych tymczasowych środków strony zgadzają się poddać arbitrażowi, który ma duże doświadczenie w
rozwiązywaniu sporów własności intelektualnej w umowach handlowych. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzony zostanie on w stanie
Nowy Jork zgodnie z przepisami American Arbitration Association. W Europie, na Środkowym Wschodzie i w Azji obowiązuje arbitraż
LCIA (London Court of International Arbitration). Jeśli twoją lokalizacją jest Azja (inne niż na Bliskim Wschodzie) arbitraż odbędzie się w
Singapurze, a postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z SIAC (Singapore International Arbitration Centre) Regulaminu. Inne
regiony podlegają arbitrażowi w Vancouver, B.C., Canada i zgodnie z zasadami International Commercial Arbitration Rules of Procedures
of the British Columbia International Commercial Arbitration Centre. Językiem arbitrażu jest język angielski.
23. Zrzeczenie się i rozdzielność postanowień. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa przewidzianego w niniejszej Umowie nie będzie
skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela strony, która będzie nim
związana. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek przeszłego lub obecnego prawa wynikającego z jakiegokolwiek naruszenia lub
niewykonania postanowień nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek przyszłego prawa wynikającego z niniejszej Umowy. Jeśli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się być nieważne postanowienie takie będzie interpretowane, ograniczone,
zmodyfikowane lub w razie konieczności wykluczone w zakresie koniecznym do wyeliminowania jego nieważności, przy czym inne
postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy.
24. Całość porozumienia. Niniejsza Umowa stanowi kompletną i wyłączną deklarację porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do
Zasobów Community i zastępuje wszelkie wcześniejsze dyskusje lub umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do
Zasobów Community.
25. Cesja i Przenoszenie. Nie można, bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia ACL, scedować swoich praw wynikających z niniejszej
Umowy na : (a) filię lub podmiot powiązany; (b) podmiot przejmujący Licencjobiorcę, o ile przyjmuje on warunki Umowy. Oprócz
powyższego, można przypisać tylko niniejszą Umowę, jeżeli cesjonariusz nie jest konkurentem ACL, zaprzestać korzystania odpowiednio z
Oprogramowania i/lub Usługi, a korzystanie z Oprogramowania i/lub Usługi nie przekracza liczby nazwanych użytkowników, dla których
zostały zakupione licencje. Żadna ze stron nie naruszy poufności warunków niniejszej umowy w przypadku takiej cesji. Niniejsza Umowa
będzie wiążąca dla stron i ich przedstawicieli prawnych, następców, egzekutorów, spadkobierców i ewentualnych cesjonariuszy.
26. Monitorowanie użytkowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ACL może od czasu do czasu przeglądu i
monitorować wykorzystanie Zasobów Community, w tym prowadzić analizy indywidualnych zachowań użytkowników w celu sprawdzenia
i oceny wydajności Zasobów Community, ochrony funkcjonowania i integralności systemów ACL. ACL może zbierać dane techniczne i
powiązane informacje, w tym, ale nie ograniczając się do informacji technicznych na temat korzystania z Zasobów Community (na
przykład: długość sesji, typ urządzenia, system operacyjny) i wykorzystywać te informacje do celów badawczych, rozwoju i poprawy usług,
o ile taka informacja jest w formie, która nie zezwala na identyfikację użytkownika i nic w tej Umowy nie będzie interpretowane, aby
zapobiec lub ograniczyć praw ACL, aby to zrobić.
27. Polityka Prywatności. Polityka prywatności ACL (http://www.acl.com/about-us/legal/) określa w jaki sposób ACL zbiera, wykorzystuje i
ujawnia, w ograniczonym zakresie, informacje dotyczące Licencjobiorcy, inne niż dane klienta. Polityka Prywatności ACL określa także
zabezpieczenie jakie ACL wdrożył, aby zachować te informacje jako poufne.
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