Warunki ogólne dotyczące korzystania z oprogramowania Microsoft
Niniejszy dokument określa zasady korzystania z oprogramowania firmy Microsoft, które może obejmować powiązane oprogramowanie, media, materiały
drukowane oraz dokumentację "online" lub elektroniczną (zwane dalej indywidualnie i łącznie "Produktami") dostarczane przez firmę ATM S.A. (zwaną dalej
"Klientem"). Klient nie jest właścicielem Produktów i korzystanie z nich podlega określonym prawom i ograniczeniom, o których Klient musi poinformować
Użytkownika. Prawo Użytkownika do korzystania z Produktów podlega warunkom umowy Użytkownika z Klientem, a także zrozumieniu, przestrzeganiu
i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na następujące zasady i warunki, których Klient nie ma prawa zmieniać, modyfikować ani uzupełniać.
1. DEFINICJE
“Oprogramowanie Klienta” - oznacza oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika, które umożliwia Urządzeniu dostęp do Produktów lub
korzystanie z nich.
“Urządzenie” - oznacza jakikolwiek komputer, stację roboczą, terminal, przenośny komputer osobisty, pager, telefon, palmtop, “smart phone”, serwer lub inny
sprzęt, na którym można zainstalować oprogramowanie umożliwiające Użytkownikowi Końcowemu korzystanie z Produktu.
“Użytkownik Końcowy” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która pozyskuje Usługi Oprogramowania bezpośrednio od Klienta lub pośrednio od Sprzedawcy
Usług Oprogramowania.
“Oprogramowanie podlegające Redystrybucji” oznacza Oprogramowanie opisane poniżej w punkcie 4 (“Korzystanie z Oprogramowania podlegającego
Redystrybucji”).
“Usługi Oprogramowania” - oznaczają usługi, które Klient dostarcza Użytkownikowi w celu udostępniania, wyświetlania, uruchamiania lub bezpośredniego
albo pośredniego korzystania z Produktów w inny sposób. Klient jest zobowiązany do dostarczenia tych usług z centrum danych za pośrednictwem Internetu,
sieci telefonicznej lub sieci prywatnej, na zasadzie wynajmu, subskrypcji lub usług, bez względu na to, czy Klient otrzymuje za to wynagrodzenie. Usługi
Oprogramowania wykluczają jakiekolwiek usługi obejmujące instalację Produktu bezpośrednio na Urządzeniu Użytkownika Końcowego, mającą umożliwić
mu korzystanie z Produktu.
2. PRAWA WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW
Produkty są udostępniane Klientowi w ramach licencji udzielanej przez partnera firmy Microsoft Corporation (zwanej łącznie “Microsoft”). Produkty firmy
Microsoft są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Produkty i inne ich elementy obejmujące, ale nie
ograniczające się tylko do obrazów, zdjęć, animacji, plików wideo, audio, plików muzycznych, tekstowych oraz "appletów" będących częścią Produktów, są
własnością firmy Microsoft lub jej dostawców. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać ani zakrywać żadnych znaków towarowych lub innych informacji
dotyczących praw autorskich lub praw własności, które są zawarte w Produkcie lub na nim umieszczone. Produkty są chronione prawami autorskimi
i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Fakt posiadania, dostępu
lub użytkowania Produktów przez Użytkownika nie oznacza przeniesienia na Użytkownika prawa własności do Produktów ani żadnych praw własności
intelektualnej.
3. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA KLIENTA
Użytkownik może korzystać z Oprogramowania Klienta zainstalowanego na swoim Urządzeniu wyłącznie zgodnie z umową zawartą z Klientem oraz
warunkami określonymi w tym dokumencie i tylko w związku z Usługami Oprogramowania dostarczanymi Użytkownikowi przez Klienta. Warunki niniejszego
dokumentu trwale i nieodwołalnie zastępują warunki jakiejkolwiek Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego firmy Microsoft, która mogła zostać
przedłożona w formie elektronicznej podczas instalacji i/lub w trakcie korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania Klienta.
4. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA PODLEGAJĄCEGO REDYSTRYBUCJI
W związku z Usługami Oprogramowania dostarczanymi Użytkownikowi przez Klienta, Użytkownik może mieć dostęp do określonych "próbnych"
i "podlegających redystrybucji" kodów i narzędzi i/lub kodów i narzędzi projektowania oprogramowania (zwanych dalej indywidualnie i łącznie
"Oprogramowaniem podlegającym Redystrybucji"). Użytkownik może używać, kopiować i/lub instalować Oprogramowanie podlegające Redystrybucji
wyłącznie zgodnie z warunkami umowy z Klientem oraz z niniejszym dokumentem i/lub zgodnie z umową wiążącą Użytkownika i Klienta.
5. KOPIE
Użytkownik nie może sporządzać żadnych kopii Produktów; jednakże Użytkownik może (a) sporządzić jedną kopię Oprogramowania Klienta na swoim
Urządzeniu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta i (b) może sporządzać kopie określonego Oprogramowania podlegającego Redystrybucji
zgodnie z punktem 4 (Korzystanie z Oprogramowania podlegającego Redystrybucji). Użytkownik musi usunąć lub zniszczyć w całości takie Oprogramowanie
Klienta i/lub Oprogramowanie podlegające Redystrybucji po zakończeniu lub wypowiedzeniu umowy z Klientem, po otrzymaniu zawiadomienia od Klienta
lub w momencie przekazania Urządzenia Użytkownika innej osobie lub podmiotowi, zależnie które zdarzenie wystąpi jako pierwsze. Użytkownik nie ma prawa
kopiować żadnych materiałów drukowanych dołączonych do Produktów.
6. OGRANICZENIA ODNOŚNIE INŻYNIERII WSTECZNEJ, DE-KOMPILACJI I DEMONTAŻU
Użytkownik nie ma prawa wykonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani demontażu Produktów, z wyjątkiem i tylko w takim zakresie, że obowiązujące
prawo bez względu na to ograniczenie, wyraźnie zezwala na takie działanie.
7. ZAKAZ WYPOŻYCZANIA.
Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, zastawiać ani pośrednio lub bezpośrednio przekazywać lub rozpowszechniać Produktów
osobom trzecim ani zezwalać żadnym osobom trzecim na dostęp do i/lub korzystanie z funkcjonalności Produktów, za wyjątkiem tylko i wyłącznie dostępu
do funkcjonalności Produktów w formie Usług Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy i wszelkich porozumień Użytkownika z Klientem.
8. ZAKOŃCZENIE UMOWY.
Bez naruszenia jakichkolwiek innych praw, Klient może wypowiedzieć Użytkownikowi prawo do korzystania z Produktów, jeżeli Użytkownik nie spełni
niniejszych warunków. W przypadku zakończenia lub rozwiązania umowy Użytkownika z Klientem lub umowy Klienta z firmą Microsoft, w ramach której
Produkty są licencjonowane, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Produktów i/lub uzyskiwania dostępu do nich, a także zniszczyć wszystkie kopie
Produktów i ich części składowych w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakończenia umowy Użytkownika z Klientem.
9. MICROSOFT NIE UDZIELA GWARANCJI, NIE PONOSI ODPO-WIEDZIALNOŚCI I NIE WYPŁACA ODSZKODOWANIA ZA STRATY
Firma Microsoft wyklucza, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, wszelkie gwarancje i odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
firmę Microsoft lub jej dostawców za jakiekolwiek szkody i straty finansowe zarówno bezpośrednie, pośrednie, jak i wtórne, powstałe na skutek korzystania

z Usług Oprogramowania. Wszelkie ewentualne gwarancje i zobowiązania są świadczone wyłącznie przez Klienta, a nie przez firmę Microsoft, jej oddziały
lub spółki zależne .
10. WSPARCIE DLA PRODUKTÓW.
Jakiekolwiek wsparcie dla Usług Oprogramowania jest udzielane Użytkownikowi przez Klienta lub osobę trzecią działającą w imieniu Klienta i nie jest
świadczone przez firmę Microsoft, jej oddziały lub spółki zależne.
11. BRAK ODPORNOŚCI NA BŁĘDY.
Produkty nie są odporne na błędy i nie ma gwarancji, że są wykonane bezbłędnie i będą działać niezawodnie. Nie wolno korzystać z Produktów
w jakichkolwiek aplikacjach lub sytuacjach, gdzie awaria (-e) Produktów mogłyby doprowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała albo do
poważnych szkód fizycznych lub środowiskowych („Użytkowanie związane z wysokim ryzykiem”).
12. OGRANICZENIA EKSPORTOWE.
Produkty podlegają przepisom eksportowym USA. Klient musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym również amerykańskich przepisów
eksportowych, Międzynarodowych Przepisów w zakresie Obrotu Bronią, jak również ograniczeń dla użytkowników końcowych, zastosowań końcowych
i ograniczeń celów przeznaczenia ustanowionych przez rząd USA i rządy innych państw. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej
http://www.microsoft.com/exporting/.
13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE WARUNKÓW.
Niezależnie od jakiejkolwiek odpowiedzialności Użytkownika względem Klienta, Użytkownik wyraża zgodę również na to, że będzie prawnie odpowiedzialny
względem firmy Microsoft za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków.
14. UJAWNIANIE INFORMACJI.
Użytkownik zezwala Klientowi na ujawnianie wszelkich informacji wymaganych przez firmę Microsoft na podstawie Umowy z Klientem. Firma Microsoft będzie
zamierzonym beneficjentem będącym osobą trzecią umowy pomiędzy Użytkownikiem a Klientem z prawem do egzekwowania postanowień umowy
Użytkownika z Klientem i sprawdzania jej zgodności.
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