Umowa licencyjna na oprogramowanie ACL
NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE (“UMOWA”) STANOWI PRAWNĄ UMOWĘ POMIĘDZY
LICENCJOBIORCĄ (BĄDŹ TO POJEDYNCZYM PODMIOTEM BĄDŹ TO ORGANIZACJĄ RZĄDOWĄ, ZWANĄ DALEJ
“LICENCJOBIORCĄ” LUB “UŻYTKOWNIKIEM”) I ACL SERVICES LTD. (“ACL”) I DOTYCZĄ WARUNKÓW I ZASAD
LICENCJONOWANIA OPROGRAMOWANIA ACL (JAK ZDEFINIOWANO PONIŻEJ).
INSTALUJĄC PROGRAM WYRAŻASZ ZGODĘ NA WARUNKI UMOWY UWZGLĘDNIAJĄC WARUNKI PRZEDSTAWIONE W I
POTWIERDZASZ , ŻE POSIADASZ UPRAWNIENIA DO JEJ ZAWARCIA. JEŚLI NIE POSIADASZ UPRAWNIEŃ, LUB JEŚLI NIE
ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, MOŻESZ W OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY ZAKUPU
ZAŻĄDAĆ ZWROTU PONIESIONEJ OPŁATY ZA OPROGRAMOWANIE, PO UPRZEDNIM OTRZYMANIU PRZEZ ACL
POTWIERDZENIA O USUNIĘCIU OPROGRAMOWANIA NASTĄPI ZWROT PONIESIONEJ OPŁATY.
KLAUZULA “KOMPLETNEJ UMOWY” ZNAJDUJĄCA SIĘ PONIŻEJ, DOTYCZY WERSJI UMOWY, KTÓRA MA ZASTOSOWANIE
DLA UŻYTKOWNIKA W WERSJI KTÓRA BYŁA AKTUALNA PODCZAS INSTALOWANIA LUB ODNAWIANIA SUBSKRYPCJI
OPROGRAMOWANIA. ACL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO AKTUALIZACJI I ZMIANY TEJ UMOWY OD CZASU DO CZASU, POD
WARUNKIEM, ŻE ZMIANY DOKONANE JEDNOSTRONNIE PRZEZ ACL NIE STOSUJE SIĘ DO UŻYTKOWNIKA DO CZASU
ODNOWIENIA
SUBSKRYPCJI.
AKTUALNĄ
WERSJĘ
UMOWY
MOŻNA
ZNALEŹĆ
POD
ADRESEM
HTTPS://WWW.ACL.COM/ABOUT-US/LEGAL/. WERSJA TEJ UMOWY MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD WERSJI KTÓRA BYŁA
DOŁĄCZONA DO OSTATNIEGO WYDANIA OPROGRAMOWANIA PODCZAS JEGO ZAKUPU LUB OSTATNIEGO ODNOWIENIA
SUBSKRYPCJI.
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.
1.

Oprogramowanie i Subskrypcja. Pod pojęciem "Oprogramowania" rozumieć należy oprogramowanie ACL, wymienione na zamówieniu
lub fakturze dostarczonej ACL, autoryzowanemu dystrybutorowi lub sprzedawcy (zbiorczo formularz zamówienia i faktura są traktowane
jako "Zamówienie"), w postaci nie zmodyfikowanej, wraz z komponentami i wszelkimi instalatorami Oprogramowania, takimi jak ACL
Essentials ("Dodatki") sprzedawanymi łącznie lub osobno. “Oprogramowanie” uwzględnia Dokumentację Użytkownik (zdefiniowaną
poniżej) dla takiego Oprogramowania i ACL Launchpad. Dla jasności, “Oprogramowanie” i “Dodatki” nie uwzględniają ACL GRC,
Results Lite lub zasobów Community dostępnych poprzez ACL Zasoby & Community (zbiorczo “Zasoby”). Subskrypcja ACL GRC może
zostać zakupione niezależnie od ACL. Zasoby są zasobami, które ACL udostępnia poprzez stronę ACL Zasoby & Community jako część
subskrypcji Oprogramowania, jak wskazano w “Zasoby” na podstawie oddzielnej umowy wskazanej jako Warunki Użytkowania ACL
Materiały: Zasoby Community dostępne pod adresem https://www.acl.com/about-us/legal/. ACL może według własnego uznania zmienić
lub zaprzestać świadczenia niektórych lub wszystkich komponentów Zasobów. Dostęp i możliwość korzystania z określonych
komponentów Zasobów jest ograniczona to czasu opłaconej subskrypcji i zakończy się wraz z okresem upływu subskrypcji.

2.

Licencja subskrypcyjna. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, opisanymi w sekcji 4, ACL udziela w okresie subskrypcji
nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieprzenośnej i nieprzypisanej zgody na instalowanie, uruchamianie i wykorzystywanie
Oprogramowania dla potrzeb biznesowych, dla określonej liczby nazwanych użytkowników (jak zdefiniowano poniżej) lub systemów SAP,
jeśli dotyczy, zgodnie z liczbą i typem licencji za zamówieniu. 1 Dodatki używane być mogą wyłącznie w połączeniu z Oprogramowaniem.
Oprogramowanie może być instalowane na sprzęcie wirtualnym (lub inaczej emulowanym), o ile korzystanie z niego ograniczone jest do
liczby Nazwanych Użytkowników, opłaconych w ramach licencji. Wirtualizacja nie może służyć do naruszania warunków niniejszej
licencji.

3.

Nazwani Użytkownicy. Użytkownik odpowiedzialny za dostarczanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji przy aktywacji
subskrypcji, jak również za zachowanie poufności swojego identyfikatora logowania i hasła. Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek
nieautoryzowanym wykorzystaniu subskrypcji lub informacji o koncie, jest on zobowiązany powiadomić natychmiast ACL. Z
Oprogramowania korzystać może maksymalna liczba użytkowników dla których wniesiono opłatę za (“Nazwanych Użytkowników”).
Każdy Nazwany Użytkownik będzie miał przypisany unikalny identyfikator dostępu do Oprogramowania. ID Nazwanego Użytkownika i
hasło nie mogą być współdzielone z innymi osobami; jednakże z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących udostępniania lub łączenie dostępu
nazwanego użytkownika pomiędzy wieloma osobami określonymi poniżej, można trwale zastąpić nazwanego użytkownika z innym
użytkownikiem pod warunkiem, że nie przekroczono przewidzianej liczby nazwanych użytkowników za których zapłacono obowiązujące
opłaty. W przypadku przekroczenia lub chęci zwiększenia liczby Nazwanych użytkowników korzystających z Oprogramowania, będą miały
zastosowanie dodatkowe opłaty. Zakazane jest przekazywanie licencji przez jednego Nazwanego Użytkownika innemu użytkownikowi. Dla
potrzeb tej Umowy, “Filie” oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą z
Licencjobiorcą, gdzie "kontrola" oznacza co najmniej 50% udziałów w takim podmiocie lub możliwości kontrolowania zarządzania takim
podmiotem.

4.

Okres obowiązywania i wznowienie. Subskrypcja na oprogramowanie jest udzielana na okres określony w Formularzu Zamówienia. Jeżeli
okres subskrypcji nie został określony na zamówieniu, przyjmuje się jako okres subskrypcji okres jednego (1) roku liczony od daty
zamówienia. ACL zapewni Użytkownikowi co najmniej dwa (2) odrębne powiadomienia o odnowieniu na ponad trzydzieści (30) dni przed
końcem obecnego okresu subskrypcji, aby umożliwić potwierdzenie odnowienia lub zgłosić ACL, że nie chce się odnowić subskrypcji. O

1

Licencja użytkownika dla ACL Analytics lub ACL Analytics Exchange, uprawnia każdego Nazwanego Użytkownika do uzyskania ograniczonego dostępu do ACL GRC i
współpracy z dwoma dodatkowymi użytkownikami również z ograniczonym dostępem (przykładowo, Nazwany Użytkownik może dać możlwiość dostępu do wyników analiz
użytkownikowi spoza działu z wykorzystaniem uzytkownika ACL GRC o ograniczonym dostępie), niezależnie od tego czy taki użytkownik jest nazwanym użytkownikiem
licencji użytkownika dla ACL Analytics lub ACL Analytics Exchange.

-2ile: (a) licencjobiorca poinformuje ACL o odmowie odnowienia co najmniej trzydzieści (30) dni przed końcem obecnego okresu
subskrypcji, lub (b) ACL poinformuje licencjobiorcę o odmowie odnowienia co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed końcem obecnego
okresu subskrypcji, o tyle subskrypcja odnowi się na końcu okresu subskrypcji ona okres jednego (1) roku. Oprogramowanie i Zasoby
zawierają mechanizm blokujący, pozwalający ACL zapobiec dostępowi do Oprogramowania i Zasobów po zakończeniu okresu subskrypcji.
5.

Odtwarzanie po awarii, Procedury awaryjne. Można zainstalować dodatkowe kopie Oprogramowania na serwerach nie produkcyjnych,
stanowiących instalację zapasową na wypadek awarii. Takie dodatkowe kopie mogą być uruchamiane tylko serwerze (-ach) nie
produkcyjnych i mogą być wykorzystywane tylko do przeprowadzania wyznaczonego celu związanego z serwerem (-ami) nie
produkcyjnymi.

6.

Nieprodukcyjnych. Można zainstalować dodatkowe kopie Oprogramowania na serwerach nie produkcyjnych, stanowiących instalację
zapasową na potrzeby testowania po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Takie dodatkowe kopie mogą być uruchamiane tylko serwerze (-ach)
nie produkcyjnych i mogą być wykorzystywane tylko do przeprowadzania wyznaczonego celu związanego z serwerem (-ami) nie
produkcyjnymi.

7.

Kopia zapasowa. Licencjobiorca może wykonać kopie Oprogramowania w uzasadnionych ilościach wyłączenie w celach
nieprodukcyjnych, związanych z archiwizacją i tworzeniem kopii zapasowych pod warunkiem, że to działanie wyłącznie dla celów
nieprodukcyjnych i odtworzone zostaną wszystkie informacje dotyczące praw autorskich i inne informacje dotyczące tytułu własności, które
zostały umieszczone na oryginalnej kopii nośnika Oprogramowania.

8.

Użytkowanie przez strony trzecie. Firma ACL uznaje możliwość i zgadza się na użytkowanie Oprogramowania 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 Oprogramowania wyłącznie na rzecz Licencjobiorcy i w celach związanych z jego działalnością gospodarczą.
Jeżeli ACL tego zażąda, należy podać listę stron trzecich, korzystających z Oprogramowania w ramach tej Sekcji, aby ACL mógł
odpowiednio zarządzać subskrypcjami. Licencjobiorca pozostaje odpowiedzialny za właściwe użytkowanie Oprogramowania zgodnie z
niniejszą Umową, także przez strony trzecie.

9.

Dokumentacja i Dostawa Elektroniczna. Oprogramowanie i dokumentacja są dostarczane drogą elektroniczną. Oprogramowanie uważa
się za doręczone, gdy jest udostępniane do pobrania dla Użytkownika poprzez ACL Launchpad. Zgadzasz się, że subskrypcja
Oprogramowania nie jest ani uzależnione od dostarczenia jakichkolwiek przyszłych funkcji lub właściwości nie zależą od żadnych ustnych
lub pisemnych uwag publicznych dokonywanych przez ACL lub jego pracowników, agentów lub przedstawicieli dotyczących przyszłej
funkcjonalności lub funkcji. “Dokumentacja Użytkownika” oznacza każdą pomoc dla produktu oraz specyfikacje techniczne
dokumentacji podane przez ACL wraz z Oprogramowaniem, w tym, bez ograniczeń, podręczniki i instrukcje instalacji. Możesz uzyskać
dostęp do dokumentacji użytkownika w formie elektronicznej za pośrednictwem ACL Launchpad. ACL zapewnia dokumentację
użytkownika tylko w wersji on-line. Licencjobiorca może wydrukować i wykonać w uzasadnionych ilościach kopie dokumentacji
Użytkownika 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.

10. Opłaty. Użytkownik zapłaci wymagane opłaty za Subskrypcję, a także wszelkie odpowiednie podatki, opłaty celne, cła lub inne opłaty
wymagane prawem, związane z subskrypcją na Oprogramowanie. ACL nie będzie pobierać podatku, z którego zwolniony jesteś, jeśli jesteś
instytucją zwolnioną z podatku lub jeśli podmiot zapewnia odpowiedni certyfikat zwolnienia z podatku. Wszystkie opłaty są należne w dniu
określonym w formularzu zamówienia i, z wyjątkiem sytuacji określonych w umowie, nie podlegają zwrotowi ani anulowaniu. W
przypadku zaległości płatniczych przekraczających 30 dni od daty faktury, ACL może, bez ograniczania innych roszczeń, zawiesić wsparcie
techniczne, dostęp i możliwość korzystania z Oprogrmowania, do czasu uregulowania zaległości. ACL z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
powiadomi o zaległościach przed zawieszeniem dostępu i nie wykona go, o ile opłaty są kwestionowane i strona posiada dobrą wolę, aby
wyjaśnić rozbieżności.
11. Wersja Beta, Ewaluacyjna i Demo. Jeżeli oprogramowanie otrzymano w celach ewaluacji, pokazowych czy beta testowania można z
niego korzystać przez zadany okres, podany pisemnie przez ACL. Jeśli nie podano okresu, wynosi on 30 dni. Oprogramowanie zawiera
mechanizm wyłączający je z użycia po upływie zadanego okresu. Ryzyko korzystania z Oprogramowania na czas ewaluacji czy podczas
testów ponosi użytkownik. JEŚLI OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE NA POTRZEBY EWALUACJI LUB SZKOLENIOWE,
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE “W STANIE JAKIM JEST”, BEZPŁATNIE, Z OGRANICZONĄ GWARANCJĄ I
WSPARCIEM TECHNICZNYM I Z WYŁĄCZENIEM SEKCJI DOTYCZĄCYCH ODSZKODOWAŃ. Jeśli masz płatną subskrypcję na
oprogramowanie, to ta sekcja nie ma zastosowania.
12. Szkolenia i Oprogramowanie ACL Network wersja Edukacyjna. W przypadku uzyskania dostępu do Oprogramowania podczas
szkolenia, można z nich korzystać wyłącznie podczas szkolenia (nie produkcyjnie). Oprogramowanie zawiera mechanizm blokujący,
zapobiegający użyciu po upływie czasu szkolenia. W przypadku uzyskania dostępu Oprogramowania w ramach Programu Akademickiego
ACL Network (czyli za pośrednictwem instytucji edukacyjnej, wydawcy podręcznika lub w inny sposób), użytkownik ma prawo do
korzystania z oprogramowania do celów edukacyjnych (czyli nie-produkcyjnych) tylko. Jeśli otrzymali Państwo oprogramowanie od
wydawcy podręczników w pakiecie z podręcznikiem, subskrypcja dla Oprogramowania jest ograniczona do sześciu (6) miesięcy. Jeżeli
jesteś profesorem lub instytucją edukacyjną, subskrypcja dla Oprogramowania jest ograniczona do trzech (3) lat lub na czas określony w
komunikacie ACL Academic Network. Oprogramowanie dostarczane w ramach ACL Academic Network do celów edukacyjnych zawiera
mechanizm automatycznej dezaktywacji, który zapobiega korzystaniu poza dozwolonym okresem sześciu (6) miesięcy lub trzech (3) lat
subskrypcji, odpowiednio. Dostęp i korzystanie z oprogramowania dostarczanego w ramach ACL Network Academic do celów
edukacyjnych jest wykonywane całkowicie na własne ryzyko. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE NA PODSTAWIE ACL
ACADEMIC NETWORK DLA CELÓW EDUKACYJNYCH JEST DOSTARCZANE “W STANIE JAKIM JEST”, BEZPŁATNIE, Z
OGRANICZONĄ GWARANCJĄ I Z WYŁĄCZENIEM SEKCJI DOTYCZĄCYCH ODSZKODOWAŃ. ACL NIE ZAPEWNIA
WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONEGO NA PODSTAWIE ACL ACADEMIC NETWORK

-3FOR EDUCATIONAL. Jeżeli Oprogramowanie, do którego uzyskałeś dostęp nie jest oprogramowaniem na potrzeby szkolenia lub w
ramach programu edukacyjnego, to ta sekcja nie ma zastosowania.
13. Własność Oprogramowania. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane odbiorcy. Wszelkie prawa własności intelektualnej
przysługują ACL i jego licencjodawcom, będącym stronami trzecimi niniejszej umowy. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim
i międzynarodowymi umowami o ochronie praw autorskich. Firma ACL może stosować w Oprogramowaniu mechanizmy mające na celu
niedopuszczenie do nieautoryzowanego użytkowania. Przyjmujesz odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich spowodowane przez
ciebie. Jeśli sugestie dotyczące jakichkolwiek funkcji, funkcjonalności lub wydajności, ACL zaimplementuje dla swoich produktów, w tym
Oprogramowania (wyraźnie z wyłączeniem informacji poufnych), takie cechy, funkcjonalność i wydajność powinny być uznane za
przypisane automatycznie na podstawie niniejszej umowy do ACL i stają się wyłączną własnością ACL.
14. Własność Intelektualna i Ograniczenia. ACL zastrzega wszelkie prawa, tytuły i udziały w stosunku do Oprogramowania, 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 Oprogramowanie zawiera tajemnice handlowe oraz z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, zgadza się, że nie będzie: (a) kopiował Oprogramowania lub jego przedruku lub
powielania wszelkich treści, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych niniejszą Umową lub na swoje własne wewnętrzne potrzeby biznesowe;
(b) modyfikował, adaptował lub tłumaczył Oprogramowania; (c) dekompilował, odtwarzał kodu źródłowego lub dezasemblował
Oprogramowania lub w inny sposób zmieniał kodu obiektowego w źródłowy, co dotyczy także koncepcji, algorytmów, formatów plików
czy interfejsów programistycznych Oprogramowania w dowolny sposób (poza zakresem dopuszczalnym przez prawo); (d) korzystał z
Oprogramowania w celu tworzenia jakichkolwiek prac, które są funkcjonalnie kompatybilne lub konkurencyjne w stosunku do
Oprogramowania, albo tworzył jakichkolwiek prac na podstawie Oprogramowania (wykorzystywanie Oprogramowania do przygotowania
raportów lub innych zadań dozwolonych w ramach Oprogramowanie nie będzie uważane za tworzenie prac na podstawie
Oprogramowania); (e) przekazywał, cedował, udzielał podlicencji, oddawał w leasing, dzierżawił, wypożyczał, sprzedawał lub
dystrybuował Oprogramowania poza organizację lub do osób trzecich bez pisemnej zgody ACL; (f) korzystał z wyposażenia, narzędzi,
oprogramowania czy innych środków pozwalających na usunięcie ochrony przed nieuprawnionym używaniem Oprogramowania; (g) łączyć
Oprogramowania z innymi programami (w tym typu open source) w przypadkach, gdy łączone oprogramowanie podlega licencji GNU czy
innej licencji, wymagającej, aby łączony program udostępniał darmowo kod Oprogramowania; (h) publicznie udzielać informacji o
wydajności czy analizach prowadzonych w Oprogramowaniu, włączywszy testy porównawcze z użyciem Oprogramowania; (i) korzystać z
Oprogramowania w sposób naruszający obowiązujące prawo czy regulacje.
15. Weryfikacja. Zgadzasz się, aby ACL, po uprzednim poinformowaniu i nie częściej niż raz do roku, kontrolował czy korzystanie z
Oprogramowania jest zgodne z Umową. Jeżeli ACL uzna, na podstawie przesłanek, że raport o korzystaniu z Oprogramowania nie jest
wiarygodny, może przeprowadzić audyt i zweryfikować czy korzystanie z Oprogramowania jest zgodne z Umową. Taki audyt będzie
przeprowadzony w trakcie godzin pracy oraz zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami bezpieczeństwa zakładu Licencjobiorcy. Jeśli audyt
wykaże naruszenie przez Licencjobiorcę niniejszej Umowy Licencjobiorca zwróci firmie jej wydatki poniesione w uzasadnionym zakresie
w związku z audytem i zapłaci wszelkie dodatkowe opłaty.
16. Poufność. Każda strona może mieć dostęp do informacji poufnych, włączywszy, ale nie wyłącznie dotyczących Oprogramowania,
warunków i cen subskrypcji, kodu, nowości, know-how, danych biznesowych, technicznych i finansowych, uzyskiwanych podczas pracy
oraz informacji, z której kontekstu wynika, że jest poufna (“Informacja Poufna”). Informacją poufną nie jest: (a) informacja, która stała
się publicznie dostępna sama z siebie i nie ze względu za zaniechanie; (b) była w posiadaniu strony przed ujawnieniem i nie została od niej
pozyskana wprost czy nie wprost przez stronę ujawniającą; (c) jest prawnie jawna bez ograniczeń; lub (d) jest niezależnie opracowana przez
inną stronę bez korzystania z informacji poufnych. Strony zgadzają się na zachowanie poufności w okresie subskrypcji i dwa lata po jej
zakończeniu. Żadna ze stron nie ujawni informacji poufnych strony drugiej innej stronie trzeciej z żadnego powodu innego niż powiązany z
niniejszą umową, chyba, że wymaga tego prawo czy nakaz sądowy. Jeśli strona zobowiązana jest do ujawnienia informacji przez prawo,
strona pozyskująca informację zobowiąże się pisemnie do zachowania poufności (w zakresie dopuszczalnym przez prawo) i na własny
koszt zapewni zabezpieczenie informacji, jeśli strona ujawniająca ją tego zażąda. Takie ujawnienie będzie ograniczone do wymaganego
zakresu i będzie chronione w uzasadnionym zakresie. Ujawnienia wymagane przez prawo czy sąd nie naruszają niniejszej Umowy. Każda
ze stron zobowiązuje się ponadto do przyjęcia stosownych środków bezpieczeństwa (takich jak, wysyłanie zaszyfrowanej informacji)
podczas wysyłania poufnych informacji.
Polityka Prywatności ACL (https://www.acl.com/about-us/legal/) identyfikuje jak ACL zbiera, wykorzystuje i ujawnia, w ograniczonym
zakresie, informacje dotyczące Licencjobiorcy i Nazwanych Użytkowników, inne niż dane klienta. Polityka Prywatności ACL określa także
zabezpieczenie jakie ACL wdrożył, aby zachować te informacje jako poufne.
17. Rezygnacja z woli klienta. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę i subskrypcję oprogramowania w dowolnym czasie poprzez
pisemne zawiadomienie do ACL, z wyłączeniem okresu trzydziestu (30) dni przed końcem ówczesnego okresu subskrypcji, nie mają
zastosowania żadne zwroty opłaty uiszczonej z góry i będzie nadal odpowiedzialny za jakiekolwiek niezapłaconych opłat abonamentowych
dla pozostałego okresu .
18. Rezygnacja z powodu naruszenia umowy. Każda strona może rozwiązać niniejszą Umowę i subskrypcję na oprogramowanie o ile druga
strona: (a) narusza warunki Umowy (nie opłaca należności) lub jakichkolwiek umowy lub warunki włączone przez odniesienie;
(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, o ile naruszono Sekcję 2 (Subskrypcja Licencji), Sekcję 13 (Własność), lub wszelkie ograniczenia licencji
przedstawione w Sekcji 14 (Własność Intelektualna i Ograniczenia) niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik posiada licencję subskrypcyjną,
jest on zobowiązany uregulować należności z jej tytułu za cały okres. Jeżeli użytkownik rozwiązuje umowę z powodu naruszenia
warunków, ACL zwróci zapłacone z góry kwoty, obliczone jako należne za okres od rozwiązania umowy do końca okresu subskrypcji,
natomiast zwroty opisane w sekcji 20 (Ograniczona odpowiedzialność) i sekcji 22 (Zadośćuczynienie za naruszenie) realizowane są
odrębnie.

-419. Wpływ Wygaśnięcia lub Rozwiązania. Jeśli okres subskrypcji upływa jak przewidziano w punkcie 4, lub niniejsza Umowa zostanie
rozwiązana (z przyczyn niezależnych od użytkownika), zgodnie z punktami 17 lub 18, ACL zablokuje dostęp oraz możliwość korzystania z
Oprogramowania, a Licencjobiorca musisz zniszczyć oryginał i wszystkie kopie Oprogramowania jak również musi natychmiast zaprzestać
korzystania z Oprogramowania. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu subskrypcji, użytkowniki jest odpowiedzialny za usunięcie wszystkich
danych z oprogramowania ACL zezwoli na dostęp do Oprogramowania przez okres trzydziestu (30) dni po okresie zakończenia subskrypcji
celem przeprowadzenia operacji usunięcia. W ciągu trzydziestu (30) dni po takim rozwiązaniu osoba upoważniona do składania podpisów
ze strony podmiotu Licencjobiorcy, na prośbę ACL, potwierdzi na piśmie firmie ACL, że oryginał i wszystkie kopie Oprogramowania
zostały zniszczone lub zwrócone firmie ACL. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się jakichkolwiek opłat lub
kwot należnych firmie ACL ani też rozwiązanie nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczać ani naruszać jakichkolwiek innych praw firmy
ACL w ramach niniejszej Umowy.Wszystkie warunki z natury trwają dłużej niż umowa licencyjna.
20. Ograniczenie gwarancji. ACL gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać w czasie trwania subskrypcji zgodnie ze specyfikacją
funkcjonalną i Dokumentacją Użytkownika, o ile Oprogramowanie jest zarządzane, uruchamiane i wykorzystywane zgodnie z nią. ACL nie
gwarantuje, że korzystanie z Oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Jeśli oprogramowanie nie działa zgodnie z
gwarancją w niniejszej sekcji i powiadomisz ACL na piśmie o charakterze niezgodności ACL dołoży uzasadnionych starań w celu
niezwłocznego usunięcia takich niezgodności bez opłat. Jeżeli po upływie rozsądnego czasu, ACL nie usunie niezgodności, Licencjobiorca
może zakończyć subskrypcję Oprogramowania i otrzymać zwrot wszelkich przedpłaconych, niewykorzystanych opłat za pozostały okres
subskrypcji rozliczony proporcjonalnie od dnia zawiadomienia do końca obecnego okres subskrypcji. Powyższe remedium określone w
niniejszym rozdziale 20 dostarcza swoje jedyne i wyłączne zadośćuczynienie za naruszenie gwarancji.
21. Zabezpieczenie przed roszczeniami z tytułu naruszenia. Firma ACL zgadza się podjąć obrony w zakresie wszelkich roszczeń
zgłaszanych z tytułu naruszenia przez Oprogramowanie patentu, prawa autorskiego lub zastrzeżonego znaku handlowego przez stronę
trzecią w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych lub Unii Europejskiej i zabezpieczyć Licencjobiorcę przed rzeczywistymi odszkodowaniami,
kosztami i wydatkami (w tym w uzasadnionej kwocie związanymi z kosztami prawnymi) przyznanymi z tytułu takiego naruszenia pod
warunkiem, że: (a) niezwłocznie poinformujesz ACL o powstałym roszczeniu; (b) ACL ma wyłączne prawo do obrony i negocjacji w celu
jego rozstrzygnięcia lub osiągnięcia kompromisu (o ile ta nie wymaga przyznania się do winy lub wzięcia odpowiedzialności przez
użytkownika); i (c) użytkownik zapewni odpowiednią pomoc ACL, na koszt ACL. ACL nie będzie miał żadnych zobowiązań wobec
Licencjobiorcy, jeśli roszczenie jest oparte o naruszenie:(a) kontynuacji użytkowania przez Licencjobiorcę wersji Oprogramowania, które
nie znajduje się już w ofercie handlowej firmy ACL w przypadku udostępnienia przez firmę ACL nowszej wersji Oprogramowania, które
pozwala uniknąć lub też ograniczyć roszczenie z tytułu naruszenia; (b) użytkowania czy łączenia Oprogramowania z komponentami stron
trzecich nie dostarczanymi przez ACL, o ile skutkiem tego jest naruszenie; (c) użytkowania Oprogramowania, które stanowi naruszenie
niniejszej Umowy lub użytkowanie niezgodne z warunkami określonymi w dołączonej dokumentacji Użytkownika.
22. Zadośćuczynienie za naruszenia. Po otrzymaniu zawiadomienia o domniemanym naruszeniu przepisów lub jeżeli w opinii ACL, takie
roszczenie jest prawdopodobne, ACL ma prawo, według własnego uznania i na koszt: a) uznać prawo Licencjobiorcy do dalszego
użytkowania Oprogramowania lub (b) dokonać wymiany lub modyfikacji Oprogramowania w taki sposób, aby zapewniało ono taką samą
lub większą funkcjonalności i parametry użytkowe jak Oprogramowanie, w którym występują naruszenia, ale które nie będzie już podlegać
roszczeniu z tytułu naruszenia. Jeżeli w opinii ACL, żadna z powyższych opcji nie jest komercyjnie uzasadnione w danych okolicznościach,
ACL może zakończyć subskrypcję na oprogramowanie po uprzednim trzydziesto (30) dniowym pisemnym zawiadomieniu i zwróci kwotę,
wynikającą z okresu, który pozostał do końca obecnego okresu subskrypcji.Zwrot liczony jest proporcjonalnie od daty kiedy ACL jest
powiadamiany o roszczenia o naruszenie pozostała część bieżącego okresu subskrypcji. Warunki niniejszych postanowień sekcji 21 i 22
dotyczących zabezpieczenia przed roszczeniami z tytułu naruszenia określają całość obowiązku firmy ACL wobec Licencjobiorcy w
odniesieniu do naruszenia własności intelektualnej i praw własności innych osób.
23. Wykluczenie odpowiedzialności. Z WYJĄTKIEM ZAPISÓW GWARANCJI OKREŚLONYCH W SEKCJI 20, OPROGRAMOWANIE
JEST DOSTARCZANE W STANIE JAKI JEST "as-is" I NIE GWARANTUJE, ŻE JEST WOLNE OD BŁĘDÓW, A UŻYTKOWNIK
AKCEPTUJE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, NIEZAWODNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I WYNIKAMI
POWSTAŁYMI W TRAKCIE KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. O ILE PRZEPISY PRAWA TEGO NIE OGRANICZAJĄ
LUB JAKO OKREŚLONO W SEKCJI 20, 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 OPROGRAMOWANIA, W TYM NADAWANIA SIĘ DO
OKREŚLONEGO CELU, NADAWANIA SIĘ DO SPRZEDAŻY, TRWAŁOŚCI LUB JAKOŚCI. 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 W SEKCJI 20 ANI TEŻ TWORZYĆ
JAKICHKOLWIEK NOWYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB TEŻ WARUNKÓW. ACL NIE ODPOWIADA ZA SZKODY
WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM,
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 TYM WYPADKU GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZEZ OKRES 90 DNI OD AKTYWACJI
OPROGRAMOWANIA.
24. Wzajemne ograniczenie odpowiedzialności.
24.1.

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 OPROGRAMOWANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ, ANI TEŻ JAKIEKOLWIEK
TRANSAKCJE OKREŚLONE W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET PO POWIADOMIENIU O MOŻLIWOŚCI TAKICH

-5SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE MOGĄ NIE ZEZWOLIĆ NA WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA LUB PRZYPADKOWE SZKODY, A
WIĘC FRAGMENTY TEGO OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
24.2.

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
SUBSKRYPCYJNYCH FAKTYCZNIE WNIESIONYCH ZA OPROGRAMOWANIE W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY
POPRZEDZAJĄCYCH W KTÓRYM PO RAZ PIERWSZY ROSZCZENIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE.

24.3.

To ograniczenie odpowiedzialności w sekcji 24.2 nie ma zastosowania do: (a) do zobowiązań naruszenie odszkodowawczych ACL w
ramach niniejszej Umowy; (b) w przypadku naruszenia Sekcji 2 (Subskrypcja Licencji), Sekcji 13 (Własność) lub Sekcji 14 (Własność
Intelektualna i Ograniczenia);(c) wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania; (d) do każdego rażącego niedbalstwa lub winy
umyślnej osoby; lub (e) do odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała.

25. 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 Services Ltd. na adres podany na https://www.acl.com/about-us/contactus/ (Do: Dział Prawny) i do Licencjobiorcy na adres podany w zamówieniu Subskrypcji lub podczas odnawiania subskrypcji
Oprogramowania. 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).
26. 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.
27. Arbitraż. Ten rozdział ma zastosowanie do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z niniejszą Umową i
korzystaniem z Oprogramowania. 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 odpowiedź
będą zawierały streszczenie stanowiska strony, dowodów oraz argumentów popierających jej stanowisko i nazwisko osoby 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, Kanada i zgodnie z zasadami British Columbia International Commercial Arbitration Centre.
Językiem arbitrażu jest język angielski.
28. 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.
29. Całość porozumienia. Niniejsza Umowa, Formularz Zamówienia i wszystkie inne warunki i umowy wskazane w odniesieniu lub, w
którym niniejsza umowa jest włączona przez odniesienie określają cały i wyłączny zakres porozumienia stron w odniesieniu do subskrypcji
na Oprogramowanie i zastępują wszelkie inne wcześniejsze postanowienia ustalone w drodze negocjacji i porozumień, w formie pisemnej
lub ustnej, pomiędzy stronami w odniesieniu do niniejszej transakcji. Warunki jakiegokolwiek zamówienia zakupowego klienta lub innego
dokumentu zamówienia klienta nie będą wiążące w stosunku do ACL i nie będą rozumiane jako modyfikacja niniejszej Umowy.
Porozumienia pisemne mają pierwszeństwo przed niniejszą Umową.
30. 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 z
Oprogramowania, a korzystanie z Oprogramowania 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.
31. Użytkownicy końcowi Rządu Stanów Zjednoczonych. Oprogramowanie traktowane jest jako „Commercial Items” zdefiniowane w 48
C.F.R. §2.101, i składa się z elementów określanych jako „Commercial Computer Software” oraz „Commercial Computer Software
Documentation” opisanych w 48 C.F.R. §12.212 oraz 48 C.F.R. §227.7202. W zgodzie z odpowiednimi zapisami 48 C.F.R. §12.212 oraz 48

-6C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4 użytkownikom końcowym Rządu Stanów Zjednoczonych przyznana jest licencja na elementy
Oprogramowania uznane za Commercial Computer Software oraz Commercial Computer Software Documentation: (a) tylko jako
przedmioty komercyjne; i (b) zgodnie z prawami, jakie są przyznawane wszystkim innym użytkownikom na mocy warunków niniejszego
dokumentu.
32. Wsparcie Techniczne. Z zastrzeżeniem Sekcji 12 (Wykorzystanie na potrzeby Szkoleń i ACL Academic Network) niniejszej umowy,
usługi wsparcia technicznego dla Oprogramowania (“Wsparcie Techniczne”) są uwzględnione w subskrypcji bez dodatkowych opłat.
Wsparcie Techniczne zawiera usługi określone w https://www.acl.com/products/training-and-enablement/#te-sc (lub w URL wskazanym
przez ACL, który zostanie wykorzystany do tego celu) , zakres usług może być zmieniany lub aktualizowany okresowo przez ACL.
Wsparcie techniczne obejmuje dostęp do nowych wersji i uaktualnień Oprogramowania, gdy staną się one dostępne. Wsparcie techniczne
zostanie udzielone pracownikom lub kontrahentom, którzy są uprawnieni do korzystania z Oprogramowania. Jeśli subskrypcję na
oprogramowanie zakupiono u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy ACL, wsparcie techniczne jest wliczone w subskrypcję.
Niektóre z usług Wsparcia Technicznego dla klientów spoza Ameryki Północnej mogą być świadczone przez stronę trzecią lub dystrybutora
za pośrednictwem którego dokonano zakupu subskrypcji Oprogramowania na warunkach ustalonych pomiędzy dystrybutorem i
Licencjoniorcą. ACL obsługuje wersje Oprogramowania zgodnie z polityką wsparcia dla wersji, którą można znaleźć pod adresem:
https://www.acl.com/products/training-and-enablement/#te-sc. Wsparcie Techniczne nie obejmuje: (a) rozwoju lub wsparcia wszelkich
niestandardowych aplikacji dla Oprogramowania; lub (b) świadczenia kluczy aktywacyjnych dla nazwanych użytkowników nie
posiadających aktywnej subskrypcji. Zapewnienie wsparcia technicznego i niniejsza Umowa nie nakładają na ACL konieczności: (a)
wydawania nowych lub zaktualizowanych wersje oprogramowania; (b) zapobiegania ACL z zakończeniem wsparcia dla Oprogramowania
zgodnie z normą protokołu end-of-life; lub (c) zapewnienia wsparcia technicznego dla jakiejkolwiek wady w odniesieniu do kwestii, które
zostały podjęte w nowszej wersji, aktualizacji lub modernizacji, które są dostępne. Wsparcie Techniczne nie zostanie udzielone, jeśli
korzystasz z oprogramowania w sposób, który narusza niniejszą Umowę. Wsparcie Techniczne jest dostępne tylko w okresie opłaconej
subskrypcji, jak określono w punkcie 4.
33. Monitorowanie użytkowania. ACL może, od czasu do czasu, zbierać i korzystać z danych technicznych oraz informacji z nimi
powiązanych, takich jak między innymi dane techniczne dotyczące użycia Oprogramowania (np.: długość sesji, typ urządzenia, system
operacyjny) zbierane dla celów planowania aktualizacji, usług wsparcia technicznego czy innych usług powiązanych z Oprogramowaniem.
ACL mogą wykorzystać te informacje do ulepszania swoich produktów i wsparcia technicznego lub do świadczenia usług dla Użytkownika.
Takie informacje nie zawierają danych klienta (zgodnie z definicją poniżej) są agregowane lub anonimowe i używane przez ACL
wewnętrznie. Powyższe nie może w żaden sposób ograniczyć obowiązków ACL w ramach sekcji 16 (poufności) niniejszej Umowy. “Dane
Klienta” oznaczają wszelkie dane, informacje lub inne materiały (własności, prawa autorskie lub w inny sposób), które zostały dodane,
utworzone lub w inny sposób podane przez niego w trakcie korzystania z oprogramowania, w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich
danych przez osoby trzecie uzyskane przez Ciebie. Oprogramowanie i wszystkie dane Klienta pozostają na swoim miejscu. Zachowujesz
prawo własności i kontroli i jesteś odpowiedzialny za pozyskiwanie danych i informacji czy też innych materiałów (chronionych prawem
własności, autorskim czy innym), wykorzystywanych w Oprogramowaniu i masz prawo z nich korzystać. Gwarantujesz, że działasz
zgodnie z polityką prywatności i przepisami dotyczącymi ochrony danych w odniesieniu do danych wykorzystywanych z Oprogramowaniu.
Będziesz chronił ACL przed skargami, stratami czy innymi skutkami naruszenia niniejszej sekcji.
34. Eksport. Oprogramowanie licencjonowane w ramach niniejszej Umowy może podlegać przepisom prawa eksportowego i importowego w
krajach poza Kanadą. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszystkich takich stosownych praw i przepisów i uznaje, że jest
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich licencji wymaganych do eksportu, reeksportu lub importu, jakie mogą być wymagane po dostawie
do Licencjobiorcy.
35. Lista klientów. Zgadzasz się na publikację nazwy firmy na liście klientów ACL, dostarczanej potencjalnym klientom. ACL usunie firmę z
listy na pisemny wniosek.
Wersja: Lut 9-17
© 2017 ACL Services Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone

