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Uwaga! Przed rozpocz ciem instalacji, kopiowania i/lub korzystania z tego oprogramowania nale y uwa nie 
przeczyta  poni sze warunki. Instalacja, kopiowanie oraz u ywanie tego produktu jest równoznaczne z 
wyra eniem zgody na poni sze warunki.

Niniejsza umowa licencyjna na produkty firmy ABBYY (zwana dalej UMOW  LICENCYJN ) jest umow  prawnie 
wi , zawart  mi dzy u ytkownikiem (Licencjobiorc ), tak e osob  prawn , dla której zosta o nabyte niniejsze 
oprogramowanie, a firm  ABBYY, i okre la zakres praw u ytkowania w stosunku do oprogramowania za czonego do 
niniejszej umowy licencyjnej wliczaj c w to prawa do wykorzystania wszelkich pokrewnych mediów, materia ów 
drukowanych i dokumentacji online lub elektronicznej, jak równie  aplikacji, baz danych i innych komponentów 
oprogramowania (zbiorczo zwanych OPROGRAMOWANIEM). 

Instalowanie, kopiowanie lub u ytkowanie OPROGRAMOWANIA w inny sposób oznacza, e Licencjobiorca przeczyta  i 
zrozumia  niniejsz  UMOW  LICENCYJN , oraz zgadza si  przestrzega  jej postanowie .

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA zyskuje moc prawn  w chwili rozpocz cia u ytkowania niniejszego 
OPROGRAMOWANIA lub zaakceptowania przez Licencjobiorc  wszystkich warunków w niej okre lonych, to jest w 
chwili wybrania na ekranie komputera opcji "Akceptuj  warunki umowy licencyjnej" i polecenia "Dalej". Umowa 
pozostaje w mocy przez ca y okres obowi zywania praw autorskich do OPROGRAMOWANIA, za wyj tkiem sytuacji 
wyra nie okre lonych w UMOWIE LICENCYJNEJ.

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi oraz postanowieniami umów mi dzynarodowych. 
Licencjobiorca zgadza si , e niniejsza UMOWA LICENCYJNA ma tak  sam  moc prawn  jak wszelkie podpisane 
przez niego porozumienia sporz dzone na pi mie. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowi zuje u ytkownika oraz 
wszelkie osoby prawne, które naby y OPROGRAMOWANIE, i w których imieniu oprogramowanie jest u ywane. 

Je li oprogramowaniu towarzyszy wydrukowana wersja Umowy Licencyjnej, a zaistniej  jakiekolwiek rozbie no ci 
mi dzy tekstem niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ a tekstem wydrukowanej wersji Umowy Licencyjnej, wydrukowany 
tekst Umowy Licencyjnej b dzie przewa .

Je li Licencjobiorca nie wyra a zgody na warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, powinien wstrzyma  si  przed 
yciem OPROGRAMOWANIA i/lub wybra  przycisk "Nie akceptuj  warunków umowy licencyjnej" i polecenie "Anuluj". 

Definicje

"ABBYY" oznacza firm  ABBYY USA Software House Inc., zarejestrowan  pod adresem 880 North McCarthy 
Boulevard, Suite 220, Milpitas, Kalifornia 95035, USA, na potrzeby artyku u 20.1 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, 
firm  ABBYY Europe GmbH zarejestrowan  pod adresem Elsenheimerstr. 49 80687 Monachium na potrzeby punktu 
20.2 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, firm  ABBYY UK Ltd. zarejestrowan  pod adresem Heathrow Business Centre, 
65 High Street, Egham, Surrey TW20 9EY, Wielka Brytania na potrzeby punktu punkt 20.3, firm  ABBYY LLC 
zarejestrowan  pod adresem Perovskaya 22, korpus 1, 111398, Moskwa, Rosja na potrzeby punktu 20.4 niniejszej 
UMOWY LICENCYJNEJ, firm  ABBYY Software House Ukraine zarejestrowan  pod adresem ul. Degtyarevskaya 31, 
Kijów, Ukraina 03680 na potrzeby punktu 20.5 tej UMOWY LICENCYJNEJ lub ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, 
Egkomi CY 2404, Nicosia, Cypr we wszystkich pozosta ych przypadkach.

"ABBYY Group" oznacza firm  ABBYY wraz z jej wszystkimi podmiotami powi zanymi. "Podmioty powi zane firmy 
ABBYY" oznaczaj  podmioty, które bezpo rednio lub po rednio, przez jednego lub kilku po redników, kontroluj , s  
kontrolowane lub pozostaj  pod kontrol  firmy ABBYY.

"Licencjobiorca" oznacza osob  fizyczn  i/lub osob  prawn , która naby a niniejsze OPROGRAMOWANIE i w imieniu 
której jest ono u ywane. 

"Licencja" oznacza udzielone przez ABBYY niewy czne, ograniczone prawo do instalowania i funkcjonalnego 
ytkowania OPROGRAMOWANIA zgodnie z warunkami i zasadami UMOWY LICENCYJNEJ.

1. Udzielenie licencji

1.1 Z zastrze eniem przestrzegania warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ przez Licencjobiorc , firma ABBYY 
udziela mu Licencji do korzystania z OPROGRAMOWANIA, cznie z wszystkimi obrazami, zdj ciami, animacjami, 
elementami audio-wideo, utworami muzycznymi, tekstem oraz apletami wchodz cymi w sk ad OPROGRAMOWANIA, 
jak równie  towarzysz cych mu materia ów drukowanych i wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA wy cznie pod 
warunkami okre lonymi poni ej. Wszystkie warunki umowy dotycz  zarówno OPROGRAMOWANIA jako ca ci, jak i 
jego cz ci sk adowych. 



2. Licencja

2.1 Firma ABBYY o wiadcza i gwarantuje, e posiada pe ne prawa, uprawnienia, umocowania, mo liwo  i zdolno  do 
licencjonowania i dystrybucji OPROGRAMOWANIA, w tym obrazów, zdj , animacji, elementów audio-wideo, muzyki, 
tekstów i apletów stanowi cych cz  OPROGRAMOWANIA, towarzysz cych mu materia ów drukowanych i wszystkich 
kopii OPROGRAMOWANIA.

2.2 Wszelkie prawa w asno ci maj tkowej oraz intelektualnej zwi zane z zawarto ci  nie b  cz ci  
OPROGRAMOWANIA, do której mo na uzyska  dost p korzystaj c z OPROGRAMOWANIA, stanowi  w asno  
odpowiednich w cicieli i mog  by  chronione stosownymi przepisami o prawach autorskich lub innymi przepisami i 
porozumieniami mi dzynarodowymi dotycz cymi w asno ci intelektualnej. Niniejsza umowa licencyjna nie gwarantuje 
Licencjobiorcy adnych praw do tego typu w asno ci intelektualnej.

2.3 OPROGRAMOWANIE zawiera wa ne tajemnice handlowe oraz poufne informacje firmy ABBYY i innych podmiotów 
i jest chronione prawem autorskim, w tym, bez ogranicze , ameryka skim prawem autorskim, prawami Federacji 
Rosyjskiej, postanowieniami traktatów mi dzynarodowych i stosownymi ustawami w krajach u ytkowania. U ytkowanie 
OPROGRAMOWANIA wykraczaj ce poza warunki niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ lub pozostaj ce z nimi w 
sprzeczno ci stanowi naruszenie praw do w asno ci intelektualnej firmy ABBYY i innych podmiotów oraz stanowi 
podstaw  uniewa nienia wszelkich praw do u ytkowania OPROGRAMOWANIA, nadanych w ramach niniejszej 
UMOWY LICENCYJNEJ.

2.4 Licencjobiorcy przys uguje prawo jednorazowego, trwa ego przekazania OPROGRAMOWANIA wy cznie 
bezpo rednio innemu u ytkownikowi ko cowemu. Przekazanie musi dotyczy  ca ci OPROGRAMOWANIA (wraz z 
wszystkimi sk adnikami, no nikami i materia ami drukowanymi, a tak e wszelkimi aktualizacjami) oraz przeniesienia 
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Przeniesienie nie mo e odbywa  si  na zasadzie powierzenia lub innego 
przekazania po redniego. Beneficjent takiego jednorazowego przeniesienia musi wyrazi  zgod  na warunki niniejszej 
UMOWY LICENCYJNEJ, w cznie ze zobowi zaniem do nieprzenoszenia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ i 
OPROGRAMOWANIA na kolejne osoby. W przypadku takiego przekazania Licencjobiorca musi usun  
OPROGRAMOWANIE ze swojego komputera lub sieci LAN.

2.5 Na mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy nie zostaj  udzielone adne prawa do znaków 
handlowych firmy ABBYY. 

2.6 Zastrze enie praw. Wszelkie prawa, których wyra nie nie udzielono, s  zastrze one przez firm  ABBYY. 

3. Zasady korzystania z OPROGRAMOWANIA

3.1 Je li OPROGRAMOWANIE zosta o zakupione przez osob  prawn , Licencjobiorca mo e instalowa  oraz u ywa  
go wy cznie na swoim biurowym komputerze. Nie mo e instalowa  ani u ywa  OPROGRAMOWANIA na swoim 
domowym komputerze. Nie mo e instalowa  OPROGRAMOWANIA na wi cej ni  jednym komputerze. 

3.2. Je li OPROGRAMOWANIE zosta o zakupione przez osob  prywatn , Licencjobiorca mo e zainstalowa  
OPROGRAMOWANIE zarówno na swoim komputerze biurowym jak i na komputerze domowym. Nie mo e instalowa  
OPROGRAMOWANIA na wi cej ni  dwóch komputerach. Mo e u ywa  OPROGRAMOWANIA wy cznie na jednym 
komputerze na raz. OPROGRAMOWANIE nie mo e jednocze nie by  u ywane na komputerze domowym i komputerze 
biurowym Licencjobiorcy. 

3.3 Licencjobiorca mo e u ywa  OPROGRAMOWANIA za pomoc  us ug terminalowych równocze nie tylko z jednego 
komputera, chyba e osobne porozumienie z firm  ABBYY lub dowolna do czona do OPROGRAMOWANIA 
dokumentacja stwierdza inaczej. Us ugi terminalowe pozwalaj  u ytkownikowi na dost p przez sie  do aplikacji oraz 
danych na zdalnym komputerze.

4. Podwójne no niki OPROGRAMOWANIA

4.1 Licencjobiorca mo e otrzyma  OPROGRAMOWANIE na wi cej ni  jednym no niku, cznie z pobraniami za 
po rednictwem Internetu. Bez wzgl du na liczb  no ników, zgodnie z punktem 3 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, 
Licencjobiorca mo e u ywa  jednej (1) kopii OPROGRAMOWANIA.

5. Bazy danych u ytkowników ko cowych

5.1 Licencjobiorca mo e tworzy  w asne bazy danych dla programów wchodz cych w sk ad pakietu 
OPROGRAMOWANIA, je li taka funkcja jest dost pna.

6. Redystrybucja OPROGRAMOWANIA

6.1 Redystrybucja niniejszego OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyj tkiem sytuacji opisanych w punkcie 2.4. 
Redystrybucja to mi dzy innymi wynajem, leasing lub wypo yczenie OPROGRAMOWANIA, chyba e zosta o to 



okre lone inaczej w osobnej umowie z firm  ABBYY.

7. Dodatkowe warunki do próbnej wersji Oprogramowania

7.1 Je eli OPROGRAMOWANIE, które Licencjobiorca otrzyma  wraz z niniejsz  Licencj  jest wersj  przedkomercyjn  
OPROGRAMOWANIA lub wersj  beta, Licencjobiorc  dodatkowo obowi zuj  warunki poni szej cz ci UMOWY 
LICENCYJNEJ. W wypadku je eli którekolwiek postanowienie b  warunek niniejszej cz ci jest sprzeczne z 
dowolnym innym postanowieniem b  warunkiem danej UMOWY LICENCYJNEJ, niniejsza cz  b dzie przewa  
nad takim postanowieniem (postanowieniami) b  warunkiem (warunkami) w stosunku do próbnej wersji 
oprogramowania, ale wy cznie w stopniu koniecznym do rozwi zania sprzeczno ci. 

7.2 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomo ci, e OPROGRAMOWANIE jest wersj  próbn  i nie prezentuje ostatecznej 
wersji OPROGRAMOWANIA firmy ABBYY. W zwi zku z tym mo e ono zawiera  defekty, b dy i inne problemy, które 
mog  spowodowa  uszkodzenie systemu, utrat  danych lub inne b dy. W zwi zku z tym, próbna wersja 
oprogramowania jest dostarczana Licencjobiorcy "tak jak jest" i firma ABBYY nie przyjmuje na siebie adnych 
zobowi za  gwarancyjnych ani r kojmi w stosunku do Licencjobiorcy. W PRZYPADKU, W KTÓRYM 
ODPOWIEDZIALNO  ZA WERSJ  PRÓBN  NIE MO E ZOSTA  WY CZONA, ALE MO E ZOSTA  
OGRANICZONA, ODPOWIEDZIALNO  FIRMY ABBYY ORAZ JEJ DOSTAWCÓW ZOSTANIE OGRANICZONA DO 
SUMY 50 DOLARÓW USA (50$ USD) CZNIE. 

7.3 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomo ci, e wersja próbna oprogramowania mo e funkcjonowa  przez ograniczony 
czas ustanowiony przez OPROGRAMOWANIE, ale nie d ej ni  2 (dwa) tygodnie od pierwszego uruchomienia wersji 
próbnej OPROGRAMOWANIA. Po osi gni ciu czasu wyga ni cia funkcjonalno  wersji próbnej zostanie wy czona i 
UMOWA LICENCYJNA zostanie rozwi zana, chyba e zostanie ona przed ona przez firm  ABBYY po zakupieniu 
przez Licencjobiorcy Licencji do próbnej wersji OPROGRAMOWANIA firmy ABBYY.

7.4 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomo ci, e firma ABBYY nie obieca a ani nie zagwarantowa a mu, e próbna 
wersja Oprogramowania zostanie w przysz ci upubliczniona b  komukolwiek udost pniona. Firma ABBYY nie 
przyjmuje na siebie adnych wyra nie okre lonych ani implikowanych zobowi za  w stosunku do Licencjobiorcy do 
upublicznienia b  wprowadzenia na rynek próbnej wersji oprogramowania. Firma ABBYY nie zobowi zuje si  tak e, 
e nie wprowadzi na rynek produktu podobnego do próbnej wersji Oprogramowania b  oprogramowania z ni  

kompatybilnego. W zwi zku z tym Licencjobiorca przyjmuje do wiadomo ci, e dowolne badania b  rozwój, 
przeprowadzone przez Licencjobiorc  w stosunku do wersji próbnej Oprogramowania b  dowolnego oprogramowania 
powi zanego z próbn  wersj  Oprogramowania, przeprowadzane s  na wy czne ryzyko Licencjobiorcy.

7.5 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomo ci, e próbna wersja oprogramowania oraz dowolna towarzysz ca jej 
informacja pisemna, ustna b  elektroniczna, ujawniona Licencjobiorcy przez firm  ABBYY, dowolna informacja o 
jako ci próbnej wersji Oprogramowania b  jako ci wyników otrzymanych przez u ycie próbnej wersji 
Oprogramowania jak równie  dowolna informacja o wykrytych przez Licencjobiorc  w próbnej wersji Oprogramowania 

dach oraz innych problemach s  poufne (zwane dalej Materia ami Poufnymi).

7.6 Licencjobiorca zobowi zuje si  do przestrzegania poni szych warunków:

7.6.1 Nieupubliczniania Materia ów Poufnych. S owem "upublicznienie" okre la si  dzier aw , wypo yczanie, 
przekazywanie, przenoszenie b  udost pnianie poprzez sie  oraz innymi sposobami, jak równie  reprodukcj  
Materia ów Poufnych dowolnej stronie trzeciej w dowolny sposób, wliczaj c w to informacj  ustn .

7.6.2 Licencjobiorca zobowi zuje si  do powzi cia wszystkich rozs dnych kroków, by zapobiec ujawnieniu Materia ów 
Poufnych i zachowa  ich poufno . 

7.6.3 W przypadku zaj cia uzasadnionego podejrzenia, e mog o doj  do ujawnienia Poufnych Materia ów 
Licencjobiorca zobowi zuje si  do natychmiastowego poinformowania o tym firmy ABBYY.

7.6.4 Je eli Licencjobiorca z amie którykolwiek z warunków ustanowionych w powy szych punktach 7.6.1-7.6.3, 
zobowi zuje si  on do zap aty firmie ABBYY kary w wysoko ci dziesi ciu tysi cy dolarów ameryka skich (10 000$ 
USD). B dzie równie  musia  zrekompensowa  firmie ABBYY wszelkiego rodzaju straty b ce wynikiem z amania 
warunków, a których nie pokryje kara pieni na.

7.7 Warunki poufno ci okre lone w punkcie 7.6 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ pozostan  w mocy a  do dnia 
oficjalnego wydania OPROGRAMOWANIA. Dla celów niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ dzie  oficjalnego 
wypuszczenia OPROGRAMOWANIA na rynek zdefiniowany b dzie jako dzie  publikacji o wiadczenia prasowego o 
OPROGRAMOWANIU na stronie www.ABBYY.com.

7.8 W trakcie trwania okresu, ustanowionego w punkcie 7.3, Licencjobiorca zobowi zuje si , je eli zostanie o to 
poproszony przez firm  ABBYY, do przekazania firmie ABBYY opinii dotycz cej testowania i u ytkowania próbnej wersji 
oprogramowania, wliczaj c w to raporty o b dach. 



7.9 Je eli Licencjobiorca otrzyma  próbn  wersj  Oprogramowania na podstawie osobnej umowy pisemnej, takiej jak 
Dwustronna umowa o nieujawnianiu, u ytkowanie próbnej wersji Oprogramowania b dzie sie odbywa  równie  na 
warunkach okre lonych w takiej umowie. W przypadku je eli jakiekolwiek postanowienie b  warunek osobnej umowy 
pisemnej, takiej jak Dwustronna umowa o nieujawnianiu, jest sprzeczne z dowolnym postanowieniem b  warunkiem 
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, osobna umowa pisemna b dzie przewa  nad takim postanowieniem 
(postanowieniami) b  warunkiem (warunkami) w stosunku do próbnej wersji oprogramowania, ale wy cznie w stopniu 
koniecznym do rozwi zania sprzeczno ci. 

7.10 W momencie otrzymania nowszej, nieopublikowanej wersji próbnej Oprogramowania b  opublikowanej wersji 
komercyjnej OPROGRAMOWANIA, zarówno w wypadku gdy b dzie to osobny produkt jak i w przypadku cz ci 
wi kszego produktu, Licencjobiorca zobowi zuje si  do zwrócenia b  zniszczenia wszystkich otrzymanych od firmy 
ABBYY kopii próbnej wersji oprogramowania oraz do zastosowania si  do warunków umowy licencyjnej dowolnej takiej 
nowszej nieopublikowanej wersji próbnej Oprogramowania b  opublikowanej wersji komercyjnej 
OPROGRAMOWANIA. 

8. Ograniczenia

8.1 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomo ci, e OPROGRAMOWANIE jest zabezpieczone przed nieuprawnionym 
kopiowaniem lub u ytkowaniem. Licencjobiorca mo e nie mie  mo liwo ci realizacji swoich praw do 
OPROGRAMOWANIA wynikaj cych z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, je li nie dokona aktywacji swojej kopii 
OPROGRAMOWANIA. 

8.2 Wszelkie warunki i ograniczenia w u ytkowaniu OPROGRAMOWANIA zosta y okre lone w niniejszej UMOWIE 
LICENCYJNEJ, chyba e dost pna jest inna umowa z firm  ABBYY lub certyfikat licencyjny do czony do 
OPROGRAMOWANIA.

8.3 Licencjobiorca nie mo e wykonywa  ani umo liwia  osobom trzecim wykonywania poni szych czynno ci:

8.3.1 in ynierii wstecznej, dezasemblacji lub dekompilacji OPROGRAMOWANIA, z wyj tkiem i wy cznie w stopniu, w 
jakim jest to wyra nie okre lone odpowiednimi regulacjami prawnymi bez wzgl du na powy sze ograniczenia. Je li 
stosowne przepisy dopuszczaj  takie czynno ci, adnych informacji w ten sposób uzyskanych nie wolno ujawnia  
osobom trzecim, chyba e zezwalaj  na to przepisy prawa - wówczas informacje o takim ujawnieniu nale y niezw ocznie 
przekaza  firmie ABBYY. Wszelkie informacje tego rodzaju stanowi  w asno  firmy ABBYY i s  traktowane jako 
poufne.

8.3.2 modyfikacji, adaptacji lub t umaczenia OPROGRAMOWANIA, w tym wprowadzania zmian w 
OPROGRAMOWANIU jak równie  w zawartych w OPROGRAMOWANIU aplikacjach i bazach danych, innych ni  
obs ugiwane przez OPROGRAMOWANIE i opisane w dokumentacji. 

8.3.3 dokonywania zmian w OPROGRAMOWANIU, wliczaj c w to zmiany maj ce umo liwi  uruchomienie 
OPROGRAMOWANIA na sprz cie Licencjobiorcy, bez uzyskania uprzedniego pisemnego pozwolenia od firmy ABBYY, 
innych ni  obs ugiwane przez OPROGRAMOWANIE i opisane w do czonej do niego dokumentacji. poprawiania b dów 
w OPROGRAMOWANIU bez wcze niejszej pisemnej zgody firmy ABBYY.

8.3.4 wypo yczania, dzier awienia, przydzielania, przekazywania lub przenoszenia praw przyznanych Licencjobiorcy na 
mocy niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz innych praw zwi zanych z OPROGRAMOWANIEM innym osobom, lub 
wyra ania zgody na kopiowanie oprogramowania na inny komputer w ca ci lub cz ci, z wyj tkiem sytuacji opisanych 
w punkcie 2.4 lub w osobnej umowie z firm  ABBYY. 

8.3.5 umo liwiania korzystania z OPROGRAMOWANIA osobom do tego nieuprawnionym, pracuj cym w tym samym 
systemie wielodost pnym co Licencjobiorca.

8.3.6 usuwania, zmiany lub czynienia niewidocznymi wszelkich informacji o prawach autorskich i patentowych oraz 
znakach handlowych, jakie znajduj  si  w dostarczonym OPROGRAMOWANIU.

8.4 Je eli do Licencjobiorcy ma zastosowanie punkt 20.4 lub punkt 20.5 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, nie mo e 
on komercyjnie u ywa  OPROGRAMOWANIA do wiadczenia stronom trzecim us ug rozpoznawania tekstu b  
konwersji PDF. 

9. Pomoc techniczna

9.1 Firma ABBYY udziela pomocy technicznej w zakresie OPROGRAMOWANIA ("Pomoc techniczna") zgodnie z 
warunkami bie cej polityki firmy dotycz cej wsparcia technicznego publikowanej na stronie internetowej firmy ABBYY 
(http://www.abbyy.com/support/). Firma ABBYY zachowuje sobie prawo do zmiany polityki wsparcia 
technicznego w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.



9.2 Wszelkie dodatkowe kody dostarczone w ramach pomocy technicznej uwa a si  za elementy 
OPROGRAMOWANIA i jako takie podlegaj  one warunkom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. 

9.3 Warunkiem korzystania z pomocy technicznej jest dostarczenie firmie ABBYY informacji na temat posiadanego 
skanera i komputera, a tak e standardowych informacji osobistych, takich jak nazwisko, nazwa firmy (je li ma 
zastosowanie), adres, numer telefonu i adres e-mail.

9.4 Firma ABBYY mo e wykorzysta  wy ej wspomniane informacje w celach handlowych, zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami prawa, w tym mi dzy innymi do pomocy technicznej i udoskonalania produktu, z zastrze eniem, e 
niedozwolone jest wykorzystanie takich informacji w sposób, który wskazywa by na to samo  konkretnego 
Licencjobiorcy.

10. Oprogramowanie nie do odsprzeda y

10.1 Je li OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako "nie do odsprzeda y", to bez wzgl du na inne postanowienia 
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ Licencjobiorcy wolno z niego korzysta  jedynie w celach demonstracyjnych, 
weryfikacji i testowania.

11. Oprogramowanie próbne

11.1 Je li OPROGRAMOWANIE oznaczone jest jako "Try&Buy", "Wersja próbna" lub "Demo", to do czasu zakupu 
licencji dla pe nej wersji handlowej OPROGRAMOWANIA zastosowanie ma poni szy punkt. Licencjobiorca przyjmuje 
do wiadomo ci, ze funkcjonalno  OPROGRAMOWANIA jest ograniczona oraz/lub OPROGRAMOWANIE b dzie 
pracowa o przez ograniczony okres czasu. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane "tak jak jest", wy cznie jako 
model demonstracyjny. OPROGRAMOWANIE w wersji czasowej przestanie funkcjonowa  po wyznaczonym okresie 
czasu od instalacji, który jest okre lony w OPROGRAMOWANIU. Po up ywie daty ko cowej tego okresu niniejsza 
UMOWA LICENCYJNA wyga nie, chyba e zostanie przed ona przez firm  ABBYY po zakupie przez Licencjobiorc  
licencji dla pe nej wersji handlowej.

12. Uaktualnienia produktu

12.1 Je li OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, to aby z niego korzysta , Licencjobiorca musi 
posiada  Licencj  produktu okre lonego przez ABBYY jako mo liwy do uaktualnienia. 

12.2 OPROGRAMOWANIE oznaczone jako uaktualnienie zast puje lub uzupe nia produkt, na podstawie którego
Licencjobiorca korzysta z uaktualnienia. 

12.3 Licencjobiorca mo e korzysta  z wersji uaktualnionej wy cznie na warunkach UMOWY LICENCYJNEJ za czonej 
do uaktualnienia. 

12.4 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomo ci, ze obowi zek wiadczenia przez ABBYY pomocy technicznej wzgl dem 
aktualizowanej wersji OPROGRAMOWANIA wygasa z chwil  udost pnienia wersji uaktualnionej.

13. Rozwi zanie umowy

13.1 Niniejsza UMOWA LICENCYJNA obowi zuje przez ca y okres obowi zywania praw autorskich do 
OPROGRAMOWANIA, je li inne ustalenia pomi dzy Licencjobiorc  a firm  ABBYY b  postanowienia danej UMOWY 
LICENCYJNEJ nie stanowi  inaczej.

13.2 Firma ABBYY ma prawo rozwi za  niniejsz  UMOW  LICENCYJN  bez uszczerbku dla innych uprawnie , je li 
Licencjobiorca nie przestrzega jej warunków. W takim wypadku Licencjobiorca jest zobowi zany do zniszczenia 
wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i jego cz ci sk adowych oraz do odinstalowania OPROGRAMOWANIA. 

13.3 Licencjobiorca mo e wypowiedzie  niniejsz  UMOW  LICENCYJN , niszcz c OPROGRAMOWANIE, jego 
wszystkie kopie oraz towarzysz  mu dokumentacj . 

13.4 Takie wypowiedzenie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z obowi zku uiszczenia zap aty za OPROGRAMOWANIE.

13.5 Postanowienia punktów 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2-14.4, 15, 16, 19, 20 21.5, oraz 22 zachowuj  
wa no  po wypowiedzeniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, jednak nie stanowi to podstawy do zachowania prawa 
do korzystania z oprogramowania po wyga ni ciu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. 

14. Ograniczona gwarancja

14.1 Firma ABBYY udziela gwarancji na to, e no nik, na którym dostarczono OPROGRAMOWANIE, w normalnych 
warunkach eksploatacji b dzie wolny od wad fizycznych i wad wykonania przez minimalny okres okre lony przepisami 



obowi zuj cymi w kraju zakupu, pocz wszy od daty zakupu. Je li OPROGRAMOWANIE zakupiono w Federacji 
Rosyjskiej okres gwarancji wynosi 30 (trzydzie ci) dni od daty zakupu lub dystrybucji.

14.2 OPROGRAMOWANIE, jego wszelkie uaktualnienia i aktualizacje dostarczane s  "tak jak jest" i firma ABBYY nie 
udziela na nie adnego rodzaju gwarancji. Firma ABBYY nie mo e udzieli  i nie udziela gwarancji na dzia anie lub 
wyniki, jakie Licencjobiorca mo e uzyska , korzystaj c z OPROGRAMOWANIA. 

Z wyj tkiem wszelkich gwarancji, warunków i o wiadcze , których stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa nie 
pozwalaj  wy czy  lub ograniczy , firma ABBYY nie udziela adnych gwarancji, nie okre la warunków ani nie wydaje 

wiadcze  (wyra nie okre lonych ani implikowanych przez ustawy, prawo zwyczajowe, zwyczaje, praktyki lub inne), 
czaj c w to gwarancj  nienaruszania praw osób trzecich, dotycz cych mo liwo ci wprowadzenia do obrotu 

handlowego, integracji, zadowalaj cej jako ci lub przydatno ci do danego celu, ani te  nie gwarantuje, e 
OPROGRAMOWANIE nie posiada adnych wad, e spe ni oczekiwania Licencjobiorcy lub e b dzie dzia  poprawnie 
w po czeniu z innym oprogramowaniem lub sprz tem, oraz stwierdza, e ca kowite ryzyko zwi zane z jako ci  i prac  
OPROGRAMOWANIA ponosi Licencjobiorca. 

14.3 Firma ABBYY nie udziela adnych gwarancji na oprogramowanie obce, które mo e by  dostarczone razem z 
OPROGRAMOWANIEM.

14.4 Ograniczona gwarancja dla u ytkowników w Niemczech lub Austrii.

Je li Licencjobiorca naby  kopi  OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa na terenie tych 
krajów, to zgodnie z niemieckim prawem firma ABBYY gwarantuje, e oprogramowanie b dzie dzia  zgodnie z 
opisem w dokumentacji ("uzgodniona funkcjonalno ") przez okres obj ty ograniczon  gwarancj  po zakupie kopii 
OPROGRAMOWANIA przy u ytkowaniu w zalecanej konfiguracji sprz towej. Na potrzeby niniejszego punktu termin 
"okres ograniczonej gwarancji" oznacza jeden (1) rok, je li Licencjobiorca jest u ytkownikiem instytucjonalnym lub 
osob  prawn , oraz dwa (2) lata, je li Licencjobiorca nie jest u ytkownikiem instytucjonalnym. Nieznacznych odchyle  
od uzgodnionych funkcji nie uwa a si  za podstaw  powstania adnych praw gwarancyjnych. Taka ograniczona 
gwarancja nie odnosi si  do OPROGRAMOWANIA dostarczonego bezp atnie, na przyk ad uaktualnie , wersji próbnych, 
próbek produktu, kopii OPROGRAMOWANIA oznaczonych jako "Nie do odsprzeda y", lub OPROGRAMOWANIA, w 
którym Licencjobiorca dokona  zmian w stopniu powoduj cym usterk . W celu dokonania reklamacji w okresie 
gwarancyjnym Licencjobiorca musi zwróci  OPROGRAMOWANIE sprzedawcy, u którego nabyte zosta o 
oprogramowanie (na koszt producenta), wraz z dowodem zakupu. Je eli dzia anie oprogramowania w istotny sposób 
ró ni si  od uzgodnionych funkcji, firma ABBYY ma prawo - wedle w asnego uznania - naprawi  lub wymieni  
OPROGRAMOWANIE. Je li nie da to spodziewanego rezultatu, Licencjobiorca ma prawo do obni ki ceny zakupu 
(obni ka) lub uniewa nienia umowy zakupu (uniewa nienie). Wi cej informacji dotycz cych gwarancji udziela Dzia  
Obs ugi Klienta firmy ABBYY w Niemczech: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstraße 49, 80687 Monachium, 
tel.: +49 (0)89 51 11 590, faks: +49 (0)89 51 11 5959.

15. Ograniczenie odpowiedzialno ci

15.1 W adnym przypadku firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialno ci wzgl dem Licencjobiorcy za adne szkody, 
przestoje firmy, utrat  wszelkiego rodzaju danych lub informacji, firmowych lub innych, roszczenia ani koszty, ani za 
adne po rednie, uboczne szkody lub utrat  zysków b  oszcz dno ci w wyniku korzystania lub w zwi zku z 
ytkowaniem OPROGRAMOWANIA, ani za szkody wynik e z mo liwych b dów w OPROGRAMOWANIU, nawet je li 

powiadomiono przedstawiciela firmy ABBYY o mo liwo ci powstania takich strat, szkód, roszcze  lub kosztów, ani te  
za adne roszczenia osób trzecich. Powy sze ograniczenia i wy czenia maj  zastosowanie w zakresie dozwolonym 
przez stosowne dla Licencjobiorcy przepisy prawa. Wy czna i ca kowita odpowiedzialno  firmy ABBYY w zwi zku z 
niniejsz  UMOW  LICENCYJN  jest ograniczona do kwoty, jak  zap acono przy zakupie oprogramowania, je li taka 

atno  mia a miejsce. Wi cej informacji dotycz cych obowi zuj cych przepisów prawa mo na znale  w punkcie 20 
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

15.2 Ograniczona gwarancja dla u ytkowników w Niemczech lub Austrii.

Je li Licencjobiorca naby  kopi  OPROGRAMOWANIA w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa na terenie tych 
krajów, to:

15.2.1 Z uwzgl dnieniem postanowie  punktu 15.2.2, ustawowa odpowiedzialno  firmy ABBYY za szkody jest 
ograniczona w nast puj cy sposób: (i) Firma ABBYY ponosi odpowiedzialno  wy cznie do wysoko ci kwoty 
odszkodowania, jak  za ono w chwili zawarcia umowy zakupu, w odniesieniu do niedotrzymania w nieznacznym 
stopniu istotnych zobowi za  umownych, oraz (ii) firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynik e z 
niedotrzymania w nieznacznym stopniu nieistotnych zobowi za  umownych.

15.2.2 Ograniczenie odpowiedzialno ci, okre lone w punkcie 15.2.1, nie ma zastosowania w odniesieniu do 
obowi zuj cych zobowi za  ustawowych, w szczególno ci zobowi za  okre lonych w niemieckiej ustawie o 
odpowiedzialno ci za produkty, odpowiedzialno ci za przyj cie okre lonej gwarancji lub odpowiedzialno ci za zawinione 



spowodowanie uszkodzenia cia a.

15.2.3 Licencjobiorca jest zobowi zany do podj cia wszelkich kroków w celu unikni cia i zminimalizowania szkód, w 
szczególno ci tworzenia kopii zapasowych OPROGRAMOWANIA i danych znajduj cych si  w pami ci komputera, w 
zakresie przewidzianym postanowieniami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

16. Wbudowane czcionki

16.1 Programy obs uguj ce czcionki podlegaj  prawom autorskim i w ciciel praw mo e wprowadzi  warunki pod jakimi 
program mo e by  u ytkowany. Jednym z takich warunków mo e by  konieczno  posiadania licencjonowanej kopii 
programu w celu wprowadzenia czcionki do pliku PDF. W adnym przypadku firma ABBYY nie odpowiada za adne 
uszkodzenia wynik e z u ywania wbudowanych czcionek.

17. Tracker Software - PDF-XChange

17.1 "PDF-XChange" oznacza sterowniki drukarki PDF-XChange oraz funkcjonalno  biblioteki PDF-Tools Library, 
dostarczone przez firm  Tracker Software Products (Canada) Ltd, a tak e powi zan  dokumentacj , uaktualnienia, 
modyfikacje, dodatki i ich kopie. PDF-XChange firmy Tracker Software zawarte jest W OPROGRAMOWANIU.

17.2 Udzielenie licencji i ograniczenia. Firma ABBYY udziela Licencjobiorcy niewy cznej licencji na u ytkowanie 
oprogramowania PDF-XChange, stanowi cego cz  OPROGRAMOWANIA, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
UMOWY LICENCYJNEJ.

Licencjobiorca mo e wykona  jedn  kopi  zapasow  oprogramowania PDF-XChange, b cego cz ci  
OPROGRAMOWANIA, pod warunkiem e kopia nie b dzie zainstalowana lub u ywana na innym komputerze. 

17.3 Prawa w asno ci intelektualnej. Oprogramowanie PDF-XChange, b ce cz ci  OPROGRAMOWANIA jest 
asno ci  firmy Tracker Software Products (Canada) Ltd i jej dostawców, a jego budowa, uk ad i kod zawiera wa ne 

tajemnice handlowe Tracker Software Products (Canada) Ltd i jej dostawców. Oprogramowanie PDF-XChange jest 
tak e chronione ameryka skim prawem autorskim i postanowieniami traktatów mi dzynarodowych. Oprogramowania 
PDF-XChange wbudowanego w OPROGRAMOWANIE nie wolno kopiowa , z wyj tkiem przypadków dopuszczanych 
przez Umow . Wszystkie kopie, na jakie zezwala UMOWA LICENCYJNA, musz  zawiera  takie same informacje na 
temat praw autorskich i innych praw w asno ci, jak informacje wyst puj ce w OPROGRAMOWANIU. U ytkownik 
zobowi zuje si  do niedokonywania modyfikacji, adaptacji, t umaczenia, przebudowy, rozk adu, demonta u, ani innych 
prób poznania kodu ród owego oprogramowania PDF-XChange wbudowanego w OPROGRAMOWANIE. Z wyj tkiem 
wy ej opisanych sytuacji, Umowa nie przyznaje u ytkownikowi jakichkolwiek praw w asno ci intelektualnej do 
oprogramowania PDF-XChange.

17.4 Zasady eksportu. Licencjobiorca zobowi zuje si , e oprogramowanie PDF-XChange wbudowane w 
OPROGRAMOWANIE nie b dzie przewo one, transferowane lub eksportowane do jakiegokolwiek kraju lub u ywane w 
sposób zabroniony przez United States Export Administration Act lub jakiekolwiek inne przepisy eksportowe, restrykcje 
lub regulacje (zbiorowo "Prawa eksportowe"). Ponadto, je eli oprogramowanie PDF-XChange, stanowi ce cz  
OPROGRAMOWANIA, okre lono jako towar podlegaj cy kontroli eksportu w wietle zapisów prawa eksportowego, 
Licencjobiorca o wiadcza i gwarantuje, e nie jest obywatelem ani mieszka cem kraju obj tego embargiem oraz nie 
dotyczy go zakaz posiadania oprogramowania PDF-XChange, stanowi cego cz  OPROGRAMOWANIA. Wszelkich 
praw do u ywania PDF-XChange, stanowi cego cz  OPROGRAMOWANIA, udziela si  z zastrze eniem, e mog  
zosta  cofni te w przypadku, gdy Licencjobiorca nie zastosuje si  do warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

17.5 Znaki towarowe. PDF-XChange Drivers i PDF-Tools Library s  zastrze onymi znakami towarowymi Tracker 
Software Products (Canada) Ltd w Wielkiej Brytanii, Kanadzie lub innych krajach.

18. Biblioteka Adobe® PDF

18.1 Termin "Oprogramowanie Adobe" zawiera technologie Adobe oraz powi zan  dokumentacj  jak równie  jej 
dowolne uaktualnienia, wersje zmodyfikowane, dodatki i kopie. 

18.2 Udzielenie licencji i ograniczenia. Firma ABBYY nadaje Licencjobiorcy niewy czn  licencj  na u ytkowanie 
oprogramowania Adobe zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Licencjobiorca mo e wykona  jedn  kopi  
zapasow  oprogramowania Adobe b cego cz ci  OPROGRAMOWANIA, pod warunkiem e kopia nie b dzie 
zainstalowana lub u ywana na innym komputerze. 

18.3 Prawa w asno ci intelektualnej. Oprogramowanie Adobe jest w asno ci  firmy Adobe i jej dostawców, a jego 
budowa, uk ad i kod zawiera wa ne tajemnice handlowe Adobe i jej dostawców. Oprogramowanie Adobe jest chronione 
ameryka skim prawem autorskim i postanowieniami traktatów mi dzynarodowych. Licencjobiorca nie ma prawa na 
wykonywanie kopii oprogramowania Adobe za wyj tkiem sytuacji, opisanych w niniejszej Umowie. Wszystkie kopie, na 



jakie zezwala Umowa, musz  zawiera  takie same informacje dotycz ce praw autorskich i innych w asno ci, jak 
informacje wyst puj ce na lub w Oprogramowaniu Adobe. Licencjobiorca zobowi zuje si  do niedokonywania 
modyfikacji, adaptacji, t umaczenia, przebudowy, rozk adu, demonta u, ani innych prób poznania kodu ród owego 
oprogramowania Adobe. Za wyj tkiem powy szych Umowa nie przyznaje Licencjobiorcy jakichkolwiek praw w asno ci 
intelektualnej do oprogramowania Adobe.

18.4 Licencja na czcionki. Je eli oprogramowanie Adobe zawiera osadzone oprogramowanie do obs ugi czcionek, 
Licencjobiorca mo e osadza  oprogramowanie do obs ugi czcionek lub jego opis w swoich dokumentach 
elektronicznych w zakresie dozwolonym przez w ciciela praw autorskich czcionki. Czcionki zawarte w tym pakiecie 
mog  zawiera  zarówno czcionki nale ce do Adobe, jak i nienale ce do Adobe. Wszystkie czcionki nale ce do 
Adobe mog  by  dowolnie osadzane w dokumentach.

18.5 Gwarancja. FIRMA ABBYY I JEJ DOSTAWCA NIE GWARANTUJ  I NIE MOG  ZAGWARANTOWA  
OSI GNI CIA OKRE LONYCH WYNIKÓW PRZY U YCIU OPROGRAMOWANIA. 

18.6 Zasady eksportu. Licencjobiorca zgadza si , e oprogramowania Adobe nie wolno przewozi , przekazywa  ani 
eksportowa  do jakiegokolwiek kraju, ani u ywa  w sposób zabroniony przez ameryka sk  ustaw  eksportow  lub 
jakiekolwiek inne przepisy eksportowe, ograniczenia lub regulacje prawne (zwane razem "prawami eksportowymi"). 
Dodatkowo, je eli oprogramowanie Adobe zostanie okre lone jako pozycja podlegaj ca kontroli eksportu wed ug Prawa 
eksportowego, Licencjobiorca o wiadcza i gwarantuje, e nie jest obywatelem ani w inny sposób nie nale y do kraju 
obj tego embargiem oraz nie dotyczy go b cy wynikiem praw eksportowych zakaz posiadania oprogramowania 
Adobe. Wszelkie prawa do u ywania oprogramowania Adobe s  udzielane pod warunkiem, e zostan  cofni te, je eli 
Licencjobiorca z amie warunki Umowy. 

18.7 Postanowienia ogólne. Je eli którakolwiek z cz ci niniejszej Umowy jest wy czona lub nieobowi zuj ca, nie ma 
to wp ywu na wa no  ca ej Umowy, której przepisy zachowuj  wa no  i moc obowi zywania. Niniejsza Umowa nie 
narusza praw statutowych strony wyst puj cej jako konsument. 

18.8 Znaki towarowe. Adobe i biblioteka Adobe PDF s  zastrze onymi znakami towarowymi lub znakami 
towarowymi Adobe Systems Incorporated w USA lub innych krajach.

19. Zasady eksportu

19.1 OPROGRAMOWANIA nie wolno eksportowa  ani reeksportowa  z pogwa ceniem jakichkolwiek zapisów w 
prawodawstwie kraju, w którym zakupiono lub w inny sposób nabyto OPROGRAMOWANIE. Ponadto Licencjobiorca 

wiadcza i gwarantuje, e adne stosowne przepisy prawa nie zabraniaj  mu posiadania OPROGRAMOWANIA.

20. Obowi zuj ce prawo

20.1 Je li OPROGRAMOWANIE zakupiono w USA, Kanadzie, Meksyku, Ameryce rodkowej, Japonii lub na Tajwanie, 
niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom obowi zuj cym w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone Ameryki), i 
jest interpretowana zgodnie z nimi. W przypadku wszelkich kwestii spornych wynikaj cych z niniejszej UMOWY 
LICENCYJNEJ lub OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca poddaje si  jurysdykcji s dów federalnych lub stanowych 
hrabstwa Alameda albo Santa Clara stanu Kalifornia.

20.2 Je li OPROGRAMOWANIE zakupiono w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, we W oszech, 
Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji lub w jakimkolwiek innym Pa stwie Cz onkowskim Unii 
Europejskiej, którego nie wymieniono w punkcie 20.3, 20.4 lub 20.5 niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, lub w 
Szwajcarii, Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegaj  
przepisom obowi zuj cym w Monachium w Republice Federalnej Niemiec i s  interpretowane zgodnie z nimi. W takim 
wypadku postanowienia umowy podlegaj  jurysdykcji s dów w Monachium w Republice Federalnej Niemiec.

20.3 Je eli OPROGRAMOWANIE zakupiono w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej lub 
republice Irlandii, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegaj  przepisom obowi zuj cym w Anglii i 
Walii, i s  interpretowane zgodnie z nimi. Strony zgadzaj  si , e postanowienia umowy podlegaj  jurysdykcji s dów w 
Anglii i Walii.

20.4 Je li OPROGRAMOWANIE zakupiono w Rosji, na Bia orusi, w Kazachstanie lub innym kraju WNP, z wyj tkiem 
Ukrainy i Mo dawii, lub na otwie, Litwie albo w Estonii, postanowienia niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegaj  
jurysdykcji s dów Federacji Rosyjskiej.

20.5 Je li OPROGRAMOWANIE zakupiono w Albanii, Bo ni i Hercegowinie, Bu garii, Chorwacji, w Republice Czeskiej, 
na W grzech, w Izraelu, Macedonii, w Polsce, Rumunii, S owacji, S owenii, Turcji, Serbii, Czarnogórze, na Ukrainie lub 
w Mo dawii, niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega przepisom stosowanym przez s dy Ukrainy i jest interpretowana 



zgodnie z nimi. Powy sze nie dotyczy sytuacji gdy oprogramowanie nabyte zosta o przez osobe posiadaj  status 
konsumenta w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.

20.6 Je eli punkt 20.5 ma zastosowanie, a Licencjobiorca jest osoba prawn  lub prowadzi dzia alno  gospodarcz , 
wszystkie spory, kontrowersje i ró nice w opiniach wynik e z niniejszej Umowy b  z ni  zwi zane b  ostatecznie 
rozstrzygane zgodnie z zasadami i procedurami Mi dzynarodowego S du Komercyjnego Ukrai skiej Izby Handlowej i 
Przemys owej zgodnie ze Statutem Izby. Decyzja S du jest ostateczna i obowi zuje obie Strony. Je eli punkt 20.5 ma 
zastosowanie, a Licencjobiorca jest osoba fizyczn , wszystkie spory dotycz ce niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ 
podlegaj  przepisom stosowanym przez Szewczenkowski s d rejonowy w Kijowie, na Ukrainie. 

20.7 W przypadku gdy zastosowanie ma punkt 20.4, a Licencjobiorca jest osob  prawn  lub prowadzi dzia alno  
gospodarcz , wszelkie kwestie sporne wynikaj ce z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ b  rozstrzygane przez S d 
Arbitra owy w Moskwie w Federacji Rosyjskiej. Je eli punkt 20.4 ma zastosowanie, a Licencjobiorca jest osoba 
fizyczn , wszystkie spory dotycz ce niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ podlegaj  przepisom stosowanym przez 
Perowski s d rejonowy w Moskwie, w Federacji Rosyjskiej. 

20.8 W przypadkach opisanych w punktach 20.1-20.5, niniejsza Umowa licencyjna nie podlega kolizji przepisów 
prawa adnego orzecznictwa ani postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Mi dzynarodowej 
Sprzeda y Towarów, której zastosowanie jednoznacznie si  wy cza.

20.9 Je li OPROGRAMOWANIE zakupiono w kraju innym ni  wymienione w punktach 20.1-20,5, niniejsza UMOWA 
LICENCYJNA podlega przepisom kraju zakupu OPROGRAMOWANIA i jest interpretowana zgodnie z nimi.

21. Pozosta e postanowienia

21.1 W przypadku pozyskania OPROGRAMOWANIA drog  internetow  ( cznie z wersj  "Nie do odsprzeda y" i/lub 
"Uaktualnieniem") firma ABBYY nie dostarcza Licencjobiorcy adnych materia ów drukowanych, wliczaj c w to 
instrukcj  u ytkownika.

21.2 Licencjobiorca zgadza si  przy aktywacji, rejestracji i u ytkowania OPROGRAMOWANIA dostarczy  firmie ABBYY 
niektórych danych osobowych. Licencjobiorca zgadza si  na zbieranie, przetwarzanie oraz u ycie przez firm  ABBYY 
swoich danych osobowych w zgodzie z obowi zuj cym prawem i pod warunkiem, e zachowana zostanie poufno  
takich danych. Dane osobowe, dostarczone firmie ABBYY przez Licencjobiorc  b  przechowywane i u ywane 
wy cznie w ramach Grupy ABBYY i nie zostan  ujawnione stronom trzecim za wyj tkiem sytuacji, gdy b dzie to 
wymagane przez obowi zuj ce prawo.

21.3 Pod warunkiem, e Licencjobiorca wyrazi zgod  na otrzymywanie takich informacji, firma ABBYY mo e wysy  
do niego poczt  elektroniczn , zawieraj  informacj  o produktach, firmie i ofertach specjalnych, rady dotycz ce 
wykorzystania produktów oraz innych produktów, jak równie  informacj  dotycz  firmy ABBYY. Licencjobiorca w 
dowolnej chwili posiada mo liwo  usuni cia swojego adresu e-mail z list mailingowych firmy ABBYY. 

21.4 Licencjobiorca zwalnia firm  ABBYY od odpowiedzialno ci z tytu u roszcze , odszkodowa , strat, kroków prawnych 
oraz post powania s dowego, cznie z kosztami obs ugi prawnej, jakie mog  powsta  na skutek u ytkowania lub 
stosowania OPROGRAMOWANIA lub w zwi zku z nimi. 

21.5 W rozumieniu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ zap ata jest cen  LICENCJI ustanowion  przez ABBYY lub 
partnerów firmy i nale y j  ui ci  na warunkach przez nich okre lonych.

21.6 Je eli którakolwiek z cz ci UMOWY LICENCYJNEJ jest wy czona lub nieobowi zuj ca, nie ma to wp ywu na 
wa no  ca ej UMOWY LICENCYJNEJ, której przepisy zachowuj  wa no  i moc obowi zywania. Niniejsza UMOWA 
LICENCYJNA nie narusza praw statutowych strony wyst puj cej jako konsument.

22. U ytkowanie przez rz d

22.1 Je li OPROGRAMOWANIE jest u ytkowane przez organy rz dowe USA lub dowoln  agend  rz du USA, 
zastosowanie maj  nast puj ce warunki: (1) Ograniczone oprogramowanie komputerowe, okre lone w klauzuli ogólnej 
praw do danych w federalnych przepisach o nabywaniu towarów 52.227-14; i (2) korzystanie, powielanie czy ujawnianie 
tajemnicy przez organa rz dowe podlegaj  ograniczeniom okre lonym w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzuli praw do danych 
technicznych i oprogramowania komputerowego DFARS 252.227-7013.


