ADOBE ACROBAT READER
Umowa licencyjna na oprogramowanie
Klient powinien dokładnie zapoznać się z umową. Instalując, kopiując, rozpowszechniając lub wykorzystując
to Oprogramowanie (określone poniżej) w całości lub jakiejkolwiek części, użytkownik (zwany dalej
„Klientem”, zgodnie z definicją poniżej) akceptuje wszystkie warunki i postanowienia niniejszej umowy. Jeśli
Klient nie zgadza się na warunki niniejszej umowy, nie ma prawa korzystać z Oprogramowania.
Oprogramowanie nie jest sprzedawane, a jedynie udzielana jest na nie licencja na warunkach niniejszej
umowy.
1. Definicje
1.1 Termin „Adobe”, „spółka” lub „firma” oznacza Adobe Inc., spółkę zawiązaną w stanie Delaware, z siedzibą
pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 — jeżeli niniejsza umowa została zawarta przez
Klienta przebywającego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; w przeciwnym razie oznacza
Adobe Systems Software Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus,
Saggart, Dublin 24, Irlandia.
1.2 Termin „Usługi Adobe Online” oznacza treści i usługi udostępniane w serwisach internetowych lub w inny
sposób oferowane w hostingu przez firmę Adobe lub jej podmioty stowarzyszone.
1.3 „Komputer” oznacza urządzenie wirtualne lub fizyczne osobiste urządzenie elektroniczne, które przyjmuje
informacje w postaci cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu uzyskania określonego rezultatu na
podstawie sekwencji instrukcji; w szczególności pojęcie to obejmuje komputery stacjonarne, laptopy, tablety,
urządzenia przenośne, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia podłączone do Internetu i produkty
sprzętowe umożliwiające uruchamianie różnorodnych aplikacji biurowych, rozrywkowych lub innych, które
spełniają wymagania systemowe Oprogramowania określone w Dokumentacji.
1.4 „Klient” lub „użytkownik” oznacza osobę fizyczną zawierającą niniejszą umowę i osobę prawną, która
nabyła Oprogramowanie i w której imieniu jest ono używane — na przykład pracodawcę osoby zawierającej
umowę.
1.5 Termin „Dokumentacja” oznacza techniczne wytyczne użytkowania oraz opisy Oprogramowania
opublikowane przez Adobe. „Dokumentacja” nie obejmuje natomiast forów ani treści dostarczanych przez
osoby trzecie.
1.6 „Oprogramowanie” oznacza wszelkie pliki oprogramowania, dane, informacje, treści, czcionki i
dokumenty dostarczone Klientowi przez Adobe w związku z niniejszą umową oraz wszelkie zmodyfikowane
wersje i egzemplarze, aktualizacje, uaktualnienia i dodatki do takich informacji przekazywane Klientowi przez
spółkę Adobe w dowolnym momencie (łącznie zwane „Aktualizacjami”), o ile nie podlegają odrębnym
warunkom.
1.7 „Integracja oprogramowania” oznacza unikatową ofertę produktową, która łączy Oprogramowanie z
dodatkowym produktem, usługą lub wtyczką.
1.8 „Korzystanie” oznacza uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie i czerpanie innych korzyści z
używania funkcji Oprogramowania.
2. Licencja na oprogramowanie
2.1 Udzielenie licencji. Adobe udziela Klientowi poniższej niewyłącznej licencji na Korzystanie z
Oprogramowania w sposób zgodny z jego budową i docelowym przeznaczeniem, pod warunkiem, że Klient

uzyskał to Oprogramowanie od Adobe lub jednego z upoważnionych licencjobiorców tej spółki, oraz pod
warunkiem przestrzegania przez Klienta warunków niniejszej umowy, w tym ograniczeń zawartych w
paragrafie 3.
2.2 Ogólne zastosowanie. Klient może zainstalować jedną kopię oprogramowania na komputerze i z niej
korzystać. W Paragrafie 3 wyszczególniono ograniczenia w korzystaniu z Oprogramowania.
2.3 Korzystanie na serwerze. Niniejsza umowa nie zezwala Klientowi na zainstalowanie Oprogramowania
na serwerze lub korzystanie z niego w taki sposób.
2.4 Rozpowszechnianie. Niniejsza licencja nie uprawnia Klienta do udzielania dalszych licencji lub
rozpowszechniania Oprogramowania.
2.5 Integracja Oprogramowania. Oprogramowanie może zostać dostarczone Klientowi w ramach Integracji
Oprogramowania, przy czym korzystanie z tej Integracji Oprogramowania podlega odpowiednim warunkom
dodatkowym.
2.6 Ograniczenie dostępności. Oprogramowanie może być niedostępne w niektórych językach lub dla
mieszkańców niektórych krajów.
3. Ograniczenia i wymagania
3.1 Zobowiązania dotyczące używania. Klient zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w sposób inny
niż dozwolony na mocy niniejszej umowy, a także w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub
Dokumentacją. Klient nie może korzystać z Oprogramowania ani oferować go na zasadzie sprzedaży usługi.
Paragraf 10.3 zawiera wyjątek odnoszący się wyłącznie do oprogramowania czcionki.
3.2 Ograniczenia dotyczące integracji. Klient nie może integrować Oprogramowania ani używać go w
połączeniu z żadnym innym oprogramowaniem, wtyczką lub rozszerzeniem, chyba że Adobe udostępni taką
integrację albo na nią bezpośrednio zezwoli.
3.3 Ograniczenia dotyczące wtyczek programowych. Klient nie może integrować Oprogramowania ani
używać go w połączeniu z jakimkolwiek oprogramowaniem wtyczek, które nie zostało dostarczone przez
firmę Adobe lub przez nią wcześniej zatwierdzone.
3.4 Funkcje wyłączone. Oprogramowanie może zawierać elementy lub funkcje ukryte lub widoczne jako
wyłączone lub „wyszarzone” (zwane łącznie „Funkcjami Wyłączonymi”). Funkcje Wyłączone są aktywowane
tylko w chwili otwarcia dokumentu PDF, który został sporządzony z wykorzystaniem uaktywniającej je
technologii dostępnej wyłącznie w produktach Adobe. Klient zobowiązuje się nie podejmować prób
uzyskania dostępu do Funkcji Wyłączonych w sposób inny niż w wyniku użycia technologii uaktywniających,
a także nie używać Oprogramowania do tworzenia funkcji w istotnym zakresie podobnych do jakiejkolwiek
Funkcji Wyłączonej ani nie stosować żadnych innych obejść technologii sterującej aktywacją takich funkcji.
3.5 Informacje prawne. Klient nie może zmieniać ani usuwać informacji o prawach autorskich oraz innych
zastrzeżeń prawnych zawartych w Oprogramowaniu.
3.6 Zakaz modyfikowania i odtwarzania kodu źródłowego. Klient nie może modyfikować, dostosowywać
ani tłumaczyć Oprogramowania oraz tworzyć na jego podstawie prac pochodnych. Klient zobowiązuje się
nie stosować technik odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji i dezasemblacji i nie podejmować żadnych
prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania innymi metodami. Jeżeli Klient przebywa na terenie
Unii Europejskiej, mają zastosowanie dodatkowe warunki określone w paragrafie 19.

4. Zakaz zbywania
Klient nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, sprzedaży, udzielania dalszych licencji, przekazywania
w drodze cesji oraz przenoszenia swoich praw do Oprogramowania ani zezwalania na kopiowanie
jakiejkolwiek części Oprogramowania do Komputera należącego do innej osoby fizycznej lub prawnej, z
wyjątkiem przypadków, w których niniejsza umowa na to wyraźnie zezwala.
5. Prawo własności do majątku intelektualnego. Zastrzeżenie praw.
Oprogramowanie stanowi majątek intelektualny firmy Adobe i jej dostawców. Struktura, organizacja oraz
kod Oprogramowania stanowią cenny majątek intelektualny (obejmujący na przykład tajemnice handlowe
i informacje poufne) spółki Adobe i jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione na mocy przepisów
prawa, a w szczególności przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i innych krajów dotyczących praw
autorskich, a także na mocy postanowień umów międzynarodowych. O ile niniejsza umowa wyraźnie nie
stanowi inaczej, Klientowi nie udziela się na jej mocy żadnych praw do majątku intelektualnego zawartego
w Oprogramowaniu, a wszelkie prawa, których nie udzielono w sposób wyraźny, są zastrzeżone dla Adobe i
jej dostawców.
6. Informacje zwrotne
Klient nie ma obowiązku przekazywać Adobe pomysłów, sugestii lub propozycji („Informacji zwrotnych”).
Jeśli Klient zechce przekazać Adobe takie Informacje Zwrotne, niniejszym udziela Adobe niewyłącznej,
obowiązującej na całym świecie, dopuszczającej swobodne udzielanie dalszych licencji, podlegającej
przenoszeniu oraz wolnej od tantiem licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, zlecanie
wykonania, oferowanie sprzedaży, importowanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie,
modyfikowanie i publiczne wykonywanie tych Informacji Zwrotnych.
7. Połączenia internetowe i prywatność
7.1 Automatyczne połączenia z Internetem. Oprogramowanie może powodować, że Komputer Klienta
będzie automatycznie, bez powiadomienia, nawiązywał połączenie z Internetem i komunikował się z
serwisem internetowym Adobe lub domeną Adobe między innymi w celu udostępnienia Klientowi
dodatkowych informacji, opcji i funkcji. O ile w niniejszym Paragrafie nie określono inaczej, do wszystkich
połączeń z Internetem nawiązywanych automatycznie przez Oprogramowanie mają zastosowanie
następujące postanowienia:
7.2 Gromadzenie informacji. Gdy Oprogramowanie łączy się z serwerami Adobe za pośrednictwem
Internetu, następuje gromadzenie i przesyłanie do Adobe pewnych informacji zgodnie z „Zasadami ochrony
prywatności online” firmy Adobe, dostępnymi pod adresem http://www.adobe.com/go/privacy („Zasadami
Ochrony Prywatności”), które mogą być okresowo aktualizowane.
7.3 Korzystanie z plików PDF. Użycie Oprogramowania do otwarcia pliku PDF, w którym włączona jest
funkcja wyświetlania dynamicznej zawartości, może spowodować połączenie Komputera Klienta z serwisem
internetowym prowadzonym przez Adobe, reklamodawcę lub inną osobę trzecią. Podmiot prowadzący
serwis może, za pomocą odpowiednich rozwiązań technicznych, wysyłać lub dostarczać treści, które pojawią
się w otwartym pliku PDF lub obok niego. Operator serwisu może używać skryptów w języku JavaScript,
sygnalizatorów internetowych (nazywanych także znacznikami akcji lub jednopikselowymi plikami GIF) lub
innych technik do pomiaru skuteczności oraz do personalizacji treści. Adobe nie zawsze ma dostęp do funkcji
serwisów prowadzonych przez osoby trzecie lub kontrolę nad takimi funkcjami, a praktyki postępowania z
informacjami w serwisach osób trzecich nie podlegają Zasadom ochrony prywatności Adobe.

7.4 Aktualizacja. Adobe może w dowolnym czasie modyfikować i aktualizować Oprogramowanie (w tym
jego wszelkie części i funkcje) albo zaprzestać jego udostępniania, co nie skutkuje powstaniem zobowiązania
z jakiegokolwiek tytułu wobec Klienta ani kogokolwiek innego. Oprogramowanie może bez odrębnego
powiadomienia powodować automatyczne (następujące w regularnych lub nieregularnych odstępach
czasu) nawiązywanie przez Komputer Klienta połączenia z Internetem w celu (a) sprawdzania dostępności
Aktualizacji do pobrania i zainstalowania na Komputerze, (b) automatycznego pobierania i instalowania
Aktualizacji oraz (c) informowania Adobe o wynikach prób instalacji. Takie aktualizacje mogą mieć postać
poprawek, nowych funkcji lub nowych wersji. Klient zgadza się otrzymywać takie aktualizacje od Adobe w
ramach korzystania z Oprogramowania.
7.5 Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych (zgodnie z paragrafem 9) w
celu ułatwienia Klientowi identyfikowania pobranych plików (np. aplikacji i treści), podpisywania i
sprawdzania poprawności podpisów w dokumentach w formacie Portable Document Format („PDF”) oraz
sprawdzania poprawności podpisanych dokumentów PDF. W związku ze sprawdzaniem ważności
certyfikatu cyfrowego Komputer Klienta może nawiązać połączenie z Internetem.
7.6 Statystyki użytkowania aplikacji stacjonarnych. Klient może zdecydować się na udostępnianie firmie
Adobe informacji o sposobie korzystania z jej aplikacji stacjonarnych. Tam, gdzie jest to dozwolone przez
prawo, ta opcja jest domyślnie włączona, a przekazywane informacje są powiązane z kontem Adobe
należącym do Klienta Informacje te pozwalają Adobe oferować lepiej spersonalizowane środowisko obsługi,
a także pomagają w ocenie oferty oraz rozwijaniu, modyfikowaniu, ulepszaniu, świadczeniu wsparcia,
dostosowywaniu i eksploatacji Produktów i Usługi Adobe odpowiednio do sposobu korzystania z nich przez
Klienta. Klient może w dowolnym momencie zmienić te preferencje na stronie Zarządzania kontem Adobe.
Więcej informacji o statystykach użytkowania aplikacji komputerowych podano na stronie
https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/desktop-app-usage-information-faq.html lub zastępującej ją
stronie internetowej.
7.7 Korzystanie z Usług Adobe Online. Jeśli Komputer Klienta jest podłączony do Internetu,
Oprogramowanie może, bez dodatkowego powiadomienia, umożliwiać dostęp do pewnych Usług Adobe
Online. Jeśli w momencie uzyskiwania dostępu do takich Usług Adobe Online nie zostały wyświetlone
oddzielne warunki użytkowania, mają zastosowanie Warunki użytkowania obowiązujące w serwisie
Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms). W niektórych przypadkach Usługa Adobe Online może być
wyświetlana w postaci opcji lub rozszerzenia Oprogramowania, mimo że w rzeczywistości jest udostępniana
z serwisu internetowego. Niekiedy dostęp do Usługi Adobe Online wymaga odrębnej subskrypcji lub
wniesienia opłaty albo wyrażenia zgody na dodatkowe warunki użytkowania. Adobe zastrzega sobie prawo
do wprowadzania opłat za korzystanie z Usług Adobe Online, które wcześniej były oferowane bezpłatnie. W
przypadku połączenia Komputera Klienta z Internetem, Oprogramowanie może, bez dodatkowego
powiadomienia, aktualizować materiały pobierane z tych Usług Adobe Online w celu zapewnienia ich
natychmiastowej dostępności także wówczas, gdy nie ma możliwości połączenia z Internetem. Usługi Adobe
Online mogą nie być dostępne we wszystkich językach i dla mieszkańców wszystkich krajów, zaś Adobe może
w dowolnym czasie i z dowolnego powodu zmieniać zasady dostępności dowolnych Usług Adobe Online
lub zaprzestać ich świadczenia.
8. Oferty osób trzecich
8.1 Oferty osób trzecich. Oprogramowanie może umożliwiać dostęp do treści, aplikacji i usług danych
prowadzonych bądź opracowanych przez osoby trzecie, oraz współdziałanie z takimi treściami, aplikacjami i
usługami („Ofertami Osób Trzecich”). Korzystanie przez Klienta z Ofert Osób Trzecich, w tym z towarów, usług
lub informacji, odbywa się na warunkach takich ofert oraz przepisów w zakresie praw autorskich
obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Oferty Osób Trzecich nie są własnością firmy
Adobe i nie są przez nią udostępniane. Klienta zobowiązuje się nie korzystać z żadnej Oferty Osób Trzecich,
która narusza prawa autorskie obowiązujące w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Adobe lub osoba

trzecia może w każdym czasie i z dowolnego powodu zmienić zasady udostępniania Ofert Osób Trzecich lub
dostęp taki przerwać. Adobe nie ma wpływu na Oferty Osób Trzecich, nie rekomenduje takich usług ani nie
przyjmuje za nie odpowiedzialności. Porozumienia pomiędzy Klientem a osobą trzecią w przedmiocie Ofert
Osób Trzecich, w tym zasad ochrony prywatności przez taką osobę trzecią, wykorzystania danych osobowych,
dostarczania towarów i usług oraz płatności za nie, a także wszelkich innych zasad, warunków, zapewnień i
oświadczeń związanych z takim porozumieniem, dotyczą wyłącznie Klienta i danej osoby trzeciej. Oferty
Osób Trzecich mogą nie być dostępne we wszystkich językach i dla mieszkańców wszystkich krajów, zaś
Adobe lub dana osoba trzecia mogą w dowolnym czasie i z dowolnego powodu zmieniać zasady dostępności
Ofert Osób Trzecich lub zaprzestać ich świadczenia. Informacje prawne na temat materiałów pochodzących
od osób trzecich są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/thirdparty.
8.2 O ILE SPÓŁKA ADOBE W SPOSÓB WYRAŹNY NIE POSTANOWI INACZEJ W ODRĘBNEJ UMOWIE, KLIENT
KORZYSTA Z OFERT ADOBE I OSÓB TRZECICH NA WŁASNE RYZYKO.
9. Certyfikaty cyfrowe
9.1 Korzystanie. Certyfikaty cyfrowe są wydawane przez niezależne źródła certyfikacji (zwane łącznie
„Organami Certyfikacyjnymi”) albo mogą funkcjonować z podpisem własnym.
9.2 Warunki. Za nabywanie i wykorzystywanie certyfikatów cyfrowych oraz za uznawanie ich wiarygodności
odpowiada Klient oraz Organ Certyfikacyjny.
Przed uznaniem wiarygodności jakiegokolwiek
certyfikowanego dokumentu, podpisu cyfrowego lub usługi Organu Certyfikacyjnego należy zapoznać się z
warunkami, na jakich dany Organ Certyfikacyjny świadczy usługi, w tym na przykład ze stosowanymi przez
niego umowami subskrypcyjnymi, umowami z podmiotami, które korzystają z certyfikatów, zasadami
wydawania certyfikatów i oświadczeniami na temat zasad postępowania.
9.3 Oświadczenie. Klient przyjmuje do wiadomości, że: (a) ze względu na konfigurację lub czynniki
zewnętrzne Oprogramowanie może potwierdzić ważność podpisu, mimo że certyfikat cyfrowy został
unieważniony lub utracił własność, zanim został zweryfikowany; (b) możliwe jest naruszenie bezpieczeństwa
lub integralności certyfikatu cyfrowego w wyniku działania lub zaniechania podmiotu podpisującego
dokument, Organu Certyfikacyjnego lub osoby trzeciej; a także (c) certyfikat może być certyfikatem
samopodpisanym, niewystawionym przez żaden Organ Certyfikacyjny. Odpowiedzialność za decyzję o tym,
czy certyfikat zapewnia właściwą ochronę, spoczywa wyłącznie na Kliencie. O ile Organ Certyfikacyjny
nie udzieli Klientowi odrębnej pisemnej gwarancji, Klient korzysta z certyfikatów cyfrowych wyłącznie
na własne ryzyko.
9.4 Beneficjenci będący osobami trzecimi. Klient zgadza się, że Organ Certyfikacyjny, z którego usług Klient
korzysta, jest beneficjentem będącym stroną trzecią niniejszej umowy i ma prawo do jej egzekwowania we
własnym imieniu tak samo, jak spółka Adobe.
9.5 Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami. Klient zobowiązuje się zabezpieczać i chronić Adobe i
stosowne Organy Certyfikacyjne (o ile warunki współpracy z nimi nie stanowią inaczej) przed
odpowiedzialnością z tytułu wszelkich zobowiązań, strat, pozwów, szkód lub roszczeń (w tym z tytułu
uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) powstałych w związku z korzystaniem przez Klienta z usług takich
organów lub poleganiem na ich usługach, a w szczególności: (a) akceptowaniem certyfikatów po upływie
daty ich ważności lub certyfikatów, które zostały unieważnione; (b) niewłaściwą weryfikacją certyfikatu;
(c) korzystaniem z certyfikatu w sposób sprzeczny z ich warunkami, niniejszą umową lub przepisami prawa;
(d) niewłaściwym osądem co do wiarygodności usług lub certyfikatów wystawcy; lub (e) niewykonaniem
zobowiązań wynikających z warunków świadczenia usług.
10. Oprogramowanie czcionek

10.1 Jeżeli w Oprogramowaniu jest dołączone lub dostępne oprogramowanie czcionki, Klient może z niego
korzystać w połączeniu z Oprogramowaniem zainstalowanym na swoim Komputerze oraz przesyłać
oprogramowanie czcionki do urządzeń wyjściowych podłączonych do Komputera.
10.2 Klient może wprowadzić oprogramowanie czcionki do pamięci (pamięci masowej w postaci dysku
twardego lub pamięci typu RAM) jednego urządzenia wyjściowego podłączonego do co najmniej jednego
takiego Komputera, tak aby oprogramowanie czcionki rezydowało w tym urządzeniu wyjściowym.
10.3 Klient może przenieść kopię czcionek użytych w konkretnym pliku do punktu usług drukowania innego
zakładu o podobnym charakterze, który będzie mógł używać tych czcionek w celu przetwarzania plików
Klienta, pod warunkiem że zakład posiada ważną licencję na korzystanie z tego konkretnego
oprogramowania czcionki.
10.4 Klient może osadzić kopie oprogramowania czcionki w dokumentach elektronicznych w celu ich
drukowania, przeglądania i edytowania. Niniejsza licencja nie udziela, ani w sposób wyraźny, ani
domniemany, innych praw do osadzania.
10.5 Wyjątkiem
od
powyższego
postanowienia
są
czcionki
wymienione
na
stronie
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts, które zostały dołączone do Oprogramowania wyłącznie na
potrzeby realizacji jego interfejsu użytkownika i nie są przeznaczone do umieszczania w plikach wynikowych.
Wymienione tam czcionki nie podlegają licencji udzielonej w niniejszym Paragrafie. Klient zgadza się nie
kopiować, nie przenosić, nie aktywować ani nie stosować czcionek, o których mowa powyżej (czy to
bezpośrednio, czy za pomocą jakichkolwiek narzędzi do zarządzania czcionkami) w połączeniu z
jakimikolwiek aplikacjami, programami lub plikami innymi niż Oprogramowanie.
11. Wyłączenie gwarancji
11.1 OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE („AS-IS”). W
MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ADOBE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE
WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, WARTOŚCI
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO ADOBE NIE GWARANTUJE, ŻE: (A)
OPROGRAMOWANIE SPEŁNI WYMAGANIA KLIENTA, BĘDZIE STALE DOSTĘPNE ORAZ ŻE BĘDZIE
DZIAŁAŁO W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY I BEZBŁĘDNY; (B) EFEKTY UZYSKANE W WYNIKU
UŻYCIA OPROGRAMOWANIA BĘDĄ SKUTECZNE, DOKŁADNE I NIEZAWODNE; (C) JAKOŚĆ
OPROGRAMOWANIA SPEŁNI OCZEKIWANIA KLIENTA; ORAZ (D) BŁĘDY LUB USTERKI W
OPROGRAMOWANIU ZOSTANĄ NAPRAWIONE.
11.2 ADOBE W SZCZEGÓLNOŚCI NIE PRZYJMUJE JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU
POZWÓW I DZIAŁAŃ PRAWNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z
OPROGRAMOWANIA. KLIENT KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ UZYSKUJE DOSTĘP DO NIEGO NA
WŁASNE RYZYKO I WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA; KLIENT BĘDZIE PONOSIĆ WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE W JEGO SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB
UTRATĘ DANYCH WSKUTEK KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ALBO UZYSKIWANIA DO NIEGO
DOSTĘPU.
12. Ograniczenie odpowiedzialności
12.1 ADOBE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI INNYCH OSÓB ZA: BRAK
MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ REPUTACJI (GOODWILL) LUB UTRATĘ ZYSKÓW,
A TAKŻE WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE I POŚREDNIE, SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO
PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY ORAZ STRATY MORALNE, NIEZALEŻNIE OD ICH PODSTAWY
(NAWET JEŚLI FIRMA ADOBE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA), W TYM
STRATY I SZKODY (A) WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB
UTRATY ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYŁY ONE MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA; (B) NIEZALEŻNIE

OD TYPU ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z TYTUŁU GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIE LUB ZA CZYN ZABRONIONY; LUB (C) Z
TYTUŁU WSZELKICH INNYCH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM
OPROGRAMOWANIA PRZEZ KLIENTA LUB UZYSKIWANIEM DO NIEGO DOSTĘPU. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ
NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ANI NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ADOBE (LUB
PRACOWNIKÓW ADOBE) ZA RAŻĄCE ZANIEDBANIE, CZYN UMYŚLNY ALBO SPOWODOWANIE ŚMIERCI
LUB OBRAŻEŃ CIAŁA.
12.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADOBE W KAŻDYM PRZYPADKU WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z
NIĄ ZWIĄZANYM JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA NA MOCY TEJ UMOWY.
TO OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD POSTACI LUB ŹRÓDŁA ROSZCZENIA LUB
STRATY ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY STRATA LUB ROSZCZENIE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA
I CZY STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.
12.3 OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA OKREŚLONE W TYM ARTYKULE MAJĄ ZASTOSOWANIE W
MAKSYMALNYM ZAKRESIE, W JAKIM SĄ DOZWOLONE PRZEPISAMI PRAWA.
13. Zasady obwiązywania umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu
Po upływie obowiązywania lub rozwiązaniu niniejszej umowy Oprogramowanie może przestać działać bez
uprzedzenia. Zobowiązania Klienta do zabezpieczenia Adobe przed odpowiedzialnością, określone przez
Adobe wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, a także postanowienia o sposobie
rozstrzygania sporów określone w niniejszej umowie pozostają w mocy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
14. Rozwiązanie umowy
Klient i Adobe mają prawo rozwiązać niniejszą Umowę z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny za
pisemnym wypowiedzeniem udzielonym z wyprzedzeniem co najmniej 30 (słownie: trzydziestu) dni. Po
skutecznym rozwiązaniu umowy Klient ma obowiązek natychmiast zaprzestać korzystania z
Oprogramowania oraz (na żądanie Adobe) zniszczyć swoją kopię Oprogramowania. Wszystkie licencje
udzielone przez Adobe przestają obowiązywać z chwilą rozwiązania umowy.
15. Zasady dotyczące eksportu
Oprogramowanie i oraz korzystanie z niego przez Klienta podlega określonym w prawach USA i prawach
międzynarodowych ograniczeniom oraz przepisom dotyczącym importu, eksportu i korzystania z
Oprogramowania. Klient zgadza się przestrzegać takich praw, ograniczeń i przepisów.
16. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
16.1 Jeśli Klient jest mieszkańcem Ameryki Północnej, to zawiera relację umowną ze spółką Adobe Inc.,
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a umowa podlega prawu stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone). Jeśli
Klient nie jest mieszkańcem Ameryki Północnej, to zawiera relację umowną ze spółką Adobe Systems
Software Ireland Limited, a umowa podlega prawu Irlandii. W przypadku Klientów zamieszkałych w Australii
spółka Adobe Systems Software Ireland Limited występuje jako upoważniony przedstawiciel Adobe Australia
Trading Pty Ltd. i przystępuje do niniejszej umowy na mocy swoich uprawnień jako przedstawiciel spółki
Adobe Australia Trading Pty Ltd. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające
z obowiązujących przepisów prawa. Nie jest intencją Adobe ograniczanie tych uprawnień w sposób sprzeczny
z prawem. Niniejsza umowa nie podlega następującym przepisom, których zastosowanie ulega niniejszym
wyraźnemu wyłączeniu: (a) przepisom prawa kolizyjnego obowiązującym w jakiejkolwiek jurysdykcji, (b)
przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, (c)

przepisom Jednolitej ustawy o transakcjach na informacjach komputerowych (UCITA) w postaci, w jakiej są
egzekwowane w jakiejkolwiek jurysdykcji. Klient może rozwiązywać spory z firmą Adobe na zasadzie
indywidualnej i nie może występować przeciwko firmie Adobe jako powód lub strona w pozwie zbiorowym
lub łącznym. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Klient zgadza się, że w przypadku nieuprawnionego
dostępu Klienta lub innych osób do Oprogramowania bądź nieuprawnionego korzystania z niego w sposób
niezgodny z niniejszymi warunkami Adobe ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń
w trybie nakazowym (lub o inny środek prawny we właściwym trybie przyspieszonym) w dowolnej
jurysdykcji.
16.2 Klient zgadza się w pierwszej kolejności podjąć próbę rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości i sporów w
sposób nieformalny, kontaktując się z firmą Adobe. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni
od złożenia wniosku, wszelkie roszczenia Adobe lub Klienta dotyczące niniejszych warunków lub
Oprogramowania będą rozstrzygane na drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, chyba że Klient będzie
dochodzić swoich roszczeń w sądzie rozstrzygającym w trybie uproszczonym, o ile jego roszczenia się do tego
kwalifikują.
16.3 Jeśli Klient jest mieszkańcem Ameryki Północnej, Środkowej lub Południowej, arbitraż będzie prowadzić
spółka JAMS w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia zgodnie z własnymi zasadami i procedurami
arbitrażowymi. Jeśli Klient jest mieszkańcem Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chin kontynentalnych,
Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau,
Tajwanu, Korei Południowej, Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, Nepalu lub państwa należącego do Stowarzyszenia
Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), wówczas arbitrażem administrować będzie
Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Singapurze (Singapore International Arbitration Centre – „SIAC”)
zgodnie z własnymi Regułami arbitrażu, przy czym reguły te zostają niniejszym włączone do niniejszego
artykułu przez przywołanie. W każdym innym przypadku spory będą rozstrzygane przez londyński
Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (LCIA) w Londynie zgodnie z Zasadami arbitrażu LCIA. Arbitraż będzie
prowadzony przez jednego sędziego arbitrażowego wybranego wspólnie przez Klienta i Adobe. Arbitraż
będzie prowadzony w języku angielskim, ale każdy świadek, którego językiem ojczystym nie jest język
angielski, ma prawo zeznawać w swoim języku ojczystym, co będzie symultanicznie tłumaczone na język
angielski (na koszt strony, którą świadek reprezentuje). Wynik arbitrażu jest wykonalny na mocy prawa w
dowolnym sądzie właściwym dla danej strony i może zostać do takiego sądu zaskarżony.
17. Informacja dla użytkowników Oprogramowania w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych
W odniesieniu do użytkowników końcowych w instytucjach administracji publicznej Stanów Zjednoczonych
Adobe zobowiązuje się przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów prawa dotyczących równych szans, w
tym — jeżeli mają zastosowanie — przepisów Zarządzenia nr 11246 (Executive Order 11246), z późn. zm.,
Sekcji 402 ustawy z 1974 r. o rehabilitacji społecznej weteranów wojny w Wietnamie (Vietnam Era Veterans
Readjustment Assistance Act, 38 USC 4212) i Sekcji 503 ustawy z 1973 r. o rehabilitacji (Rehabilitation Act
1973), z późn. zm., oraz Części 60-1 do 60-60, 60-250 oraz 60-741 regulacji 41 CFR. Klauzula zobowiązująca do
podjęcia działań oraz regulacje zawarte w poprzednim zdaniu, zostają włączone do niniejszej umowy przez
przywołanie.
18. Przestrzeganie warunków licencji
Klienci prowadzący działalność gospodarczą oraz instytucje zobowiązują się na wniosek Adobe lub jej
upoważnionego przedstawiciela w ciągu trzydziestu (30) dni w pełni udokumentować i poświadczyć fakt, że
w chwili złożenia tego wniosku korzystali z Oprogramowania zgodnie z przyznanymi im licencjami.

19. Brak ograniczeń uprawnień ustawowych; postanowienia właściwe dla Europejskiego Obszaru
Gospodarczego; informacje wymagane prawnie w Australii
19.1 Niniejsza umowa nie powoduje ograniczenia praw ustawowych przysługujących jakiejkolwiek stronie, w
tym będącej nabywcą indywidualnym. Na przykład w przypadku nabywców z Nowej Zelandii, którzy zakupili
Oprogramowanie do celów osobistych lub domowych (a nie do celów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej), niniejsza umowa podlega postanowieniom ustawy o gwarancjach dla klientów
(Consumer Guarantees Act).
19.2 Żadne z postanowień niniejszej umowy (w tym Artykuł 3.6) nie ogranicza niepodlegających uchyleniu
praw do dekompilacji Oprogramowania, jakie przysługują Klientowi z mocy obowiązujących przepisów. Na
przykład Klienci w Unii Europejskiej (UE) mają w określonych warunkach prawo do dekompilacji
Oprogramowania, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia jego współdziałania z innym oprogramowaniem, a
Klient wcześniej zwrócił się pisemnie do Adobe o udostępnienie informacji niezbędnych do uzyskania takiego
współdziałania, zaś spółka Adobe nie udostępniła takich informacji. Ponadto dekompilacja może być
dokonywana tylko przez Klienta lub inną osobę uprawnioną do używania kopii Oprogramowania w imieniu
Klienta. Adobe ma prawo ustalić zasadne warunki przed przekazaniem takich informacji. Wszelkie takie
informacje przekazane przez Adobe oraz wszelkie informacje uzyskane przez Klienta w drodze powyższego
zezwolenia mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do celów określonych w niniejszej umowie i
nie mogą być ujawniane żadnym osobom trzecim, ani wykorzystywane do tworzenia jakiegokolwiek
oprogramowania zasadniczo podobnego w wyglądzie i działaniu do Oprogramowania, ani też do innych
działań naruszających prawa autorskie Adobe i jej licencjodawców.
19.3 Jeśli Klient nabywa Oprogramowanie w Australii, obowiązuje następujące postanowienie, niezależnie od
jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy stanowiących inaczej:
INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW W AUSTRALII:
Produkty Adobe objęte są gwarancjami, które na mocy australijskich przepisów o sprzedaży konsumenckiej
nie podlegają wyłączeniu. Konsument jest uprawniony do wymiany produktu w przypadku jego poważnej
wady oraz do uzyskania odszkodowania za inne szkody lub straty, które w racjonalnym zakresie można było
przewidzieć. Ponadto konsument jest uprawniony do naprawy lub wymiany produktów, których jakość jest
niedopuszczalnie niska, mimo że fakt ten nie powoduje poważnej wady produktu.
20. Ograniczona odpowiedzialność w stosunku do użytkowników mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania w Niemczech lub w Austrii.
20.1 JEŚLI KLIENT UZYSKAŁ OPROGRAMOWANIE W NIEMCZECH LUB AUSTRII I ZAZWYCZAJ PRZEBYWA W
JEDNYM Z TYCH KRAJÓW, ARTYKUŁ 12 NIE MA DO NIEGO ZASTOSOWANIA. ZAMIAST TEGO, Z
ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 20.2, USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADOBE JEST
OGRANICZONA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: (A) ADOBE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDYNIE
DO WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA, KTÓRE TYPOWO MOŻNA PRZEWIDZIEĆ W CHWILI ZAWIERANIA
UMOWY LICENCYJNEJ, W ZAKRESIE SZKÓD SPOWODOWANYCH WYNIKAJĄCYM Z DROBNEGO
ZANIEDBANIA NARUSZENIEM ISTOTNEGO ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO; ORAZ (B) ADOBE NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE WYNIKAJĄCYM Z DROBNEGO
ZANIEDBANIA NARUSZENIEM MAŁO ISTOTNEGO ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO.
20.2 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie stosuje się do bezwzględnie obowiązującej
odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności na podstawie niemieckiej ustawy o
odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności za przyjęcie konkretnej gwarancji ani odpowiedzialności
za uszkodzenie ciała w wyniku winy umyślnej.

20.3 Klient ma obowiązek podejmować wszelkie zasadne środki w celu uniknięcia szkód, a w przypadku
wystąpienia szkody — w celu jej ograniczenia, w szczególności wykonywać kopie zapasowe danych
komputerowych z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

21. Zmiany i dostępność
21.1 Aktualizacje niniejszej Umowy. Adobe może zmieniać treść Umowy, na przykład aby odzwierciedlić
zmiany prawa lub zmiany wprowadzone w Oprogramowaniu. Klient ma obowiązek regularnie sprawdzać
treść Umowy. Zawiadomienia o zmianach Umowy będą publikowane na niniejszej stronie. Dalsze
korzystanie z Oprogramowania po wejściu zmian w życie oznacza zaakceptowanie przez Klienta nowej treści
Umowy.
22. Postanowienia różne
22.1 Wersja w języku angielskim. Do interpretacji postanowień niniejszej umowy będzie służyła jej wersja
angielska.
22.2 Tytuły. Tytuły użyte w niniejszej umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i pozostają bez wpływu
na znaczenie lub zamysł postanowień.
22.3 Rozdzielność postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się nieważne lub
niemożliwe do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.
22.4 Niekorzystanie z uprawnień. Nieegzekwowanie lub nieskorzystanie przez Adobe z uprawnień
wynikających z postanowień niniejszej umowy nie oznacza zrzeczenia się tych uprawnień.
Adobe, Acrobat oraz Reader stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Adobe w Stanach
Zjednoczonych Ameryki lub innych krajach.
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