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Autodesk
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ SWIADCZENIE USÿUG
PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAÿE
MATERIAÿY LICENCJONOWANE WYÿCZNIE POD WARUNKIEM, ZE LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE
WSZYSTKIE WARUNKI, KTORE ZOSTAÿY ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB DO KT6RYCH
NINIEJSZA UMOWA SIÿ ODWOEUJE.
Poprzez wyb6r przycisku ,,Akceptujÿ" (,,I accept") lub innego przycisku albo
mechanizmu przeznaczonego do wyra±enia zgody na warunki zawarte w elektronicznej

wersji niniejszej umowy lub poprzez dokonanie instalacji, pobranie, uzyskanie
dostÿpu bÿdE inne skopiowanie lub posÿu±enie siÿ caÿoÿciÿ lub jakÿkolwiek czÿciÿ
Materiaÿ6w Autodesk (i) akceptuje Pan/Pani niniejszÿ Umowÿ w imieniu podmiotu, na
rzecz kt6rego uprawniony/-a Pan/pani jest do podejmowania czynnoÿci (np. jako
pracownik) i uznaje Pan/Pani, ±e podmlot ten jest prawnie zwiÿzany postanowieniami
niniejszej umowy (a tak±e zgadza siÿ Pan/Pani podejmowaÿ czynnoÿci w spos6b zgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy) lub - jeÿeli nie istnieje ±aden taki podmiot, na
rzecz kt6rego uprawniony/-a Pan/Pani jest do podejmowania czynnoÿci - akceptuje
Pan/Pani niniejszÿ umowÿ we wÿasnym imieniu jako osoba fizyczna i uznaje Pan/Pani,
±e jest pan/Pani prawnie zwiÿzany/-a postanowieniami niniejszej umowy oraz (ii)
oÿwladcza Pan/Pani i zapewnia, ±e jest uprawniony/-a i umocowany/-a do podejmowania
czynnoSci na rzecz tego podmiotu (o ile takowy istnieje) oraz do zwiÿzania go (o ile
istnieje) lub siebie postanowieniami umownymi. Nie zezwala siÿ na akceptacjÿ
niniejszej Umowy w imieniu innego podmiotu, chyba ±e jest Pan/Pani pracownikiem lub
przedstawicielem takiego podmiotu uprawnionym do dziaÿania w jego imieniu.
Je±eli Licencjobiorca nie ma woli zaakceptowania niniejszej umowy lub je±eli nie
jest Pan/Pani uprawniony/-a i umocowany/-a do podejmowania czynnoÿci na rzecz teg?
pedmiotu (o ile takowy istnieje) oraz do zwiÿzania go lub siebie (je±eli podmiot ow
hie istnieje) postanowieniami umownymi, (a) PROSIMY NIE WYBIERAC PRZYCISKU
,AKCEPTUJÿ" (,,I ACCEPT") ANI ZADNEGO INNEGO PRZYCISKU BÿDZ MECHANIZMU PRZEZNACZONEGO
DO WYRAZENIA STOSOWNEJ ZGODY, A TAKZE NIE DOI(ONYWAC INSTALACJI, POBRANIA, UZYSKANIA
DOSTÿPU BÿDZ INNEJ FORMY SKOPIOWANIA LUB POSÿUZENIA SIÿ CAÿOSCIÿ LUB JAKÿKOLWIEK
CZÿSCIÿ MATERIAÿ6W AUTODESK; PRZY CZYM (b) W CIÿGU 30 (TRZYDZIESTU) DNI OD DATY
ZAKUPU MATERIAÿ6W AUTODESK LICENCJOBIORCA MOZE JE ZWROCIC (WRAZ Z WSZELKIMI ICH
KOPIAMI) PODMIOTOWI, OD I(T6REGO MATERIAÿY TE ZOSTAÿY ZAKUPIONE ZA ZWROTEM
UISZCZONYCH PRZEZ LICENCJOBIORCÿ OPÿAT LICENCYJNYCH.
Sÿowa ,Umowa", ,,Autodesk" i ,,Licencjobiorca" oraz pozostaÿe terminy pisane w

niniejszej Umowie wielkÿ literÿ sÿ terminami zdefiniowanymi, stosowne definicje
zawarte sÿ w Zaÿczniku A (chyba ±e dany termin zostaÿ zdefiniowany w gÿ6wnej czÿci
niniejszej Umowy).
1.

Lÿcencja

1.1
udzielenie Licencji. Z zastrze±eniem i pod warunkiem staÿego przestrzegania
przez Licencjobiorcÿ postanowie6 niniejszej Umowy oraz uiszczenia stosownych opÿat,
Autodesk udzÿela Licencjobiorcy ograniczonej licencji niewyÿcznej,
nieprzenoszalnej, bez prawa udzielania podlÿcencji, z prawem do Instalacji i Dostÿpu
do Materiaÿ6w Licencjonowanych, w ka±dym przypadku wyÿcznie (a) w obrÿbie
Terytorium, (b) w zakresie ograniczonym Typem Licencji i Dozwolonÿ Liczbÿ
okreÿlonymi w odpowiedniej Identyfikacji Licencji oraz (c) zgodnie z pozostaÿymi
warunkami niniejszej Umowy. Poszczeg61ne Typy Licencji zostaÿy opisane w zaÿczniku
B. W ka±dym przypadku braku okreÿlenia Typu Licencji lub Dozwolonej Liczby w
Identyfikacji Licencji albo w przypadku braku Identyfikacji Licencji domy31nym Typem
Licencji bÿdzie Licencja Do Oceny, a domyÿlnÿ Dozwolonÿ Liczbÿ bÿdzie 1 (jeden).
1.2

Nowsze Wersje ÿ Poprzednie wersje.

1.2.1 Efekt Nowszych Wersji. Jeÿeli Autodesk lub dowolny odsprzedawca
przeka±e Licencjobiorcy Nowszÿ Wersjÿ w stosunku do innych Materiaÿ6w
Licencjonowanych, na kt6re Licencjobiorca uzyskaÿ wczeÿniejszÿ licencjÿ, w6wczas
Materiaÿy Licencÿonowane, na kt6re Licencjobiorca uzyskaÿ wczeÿniejszÿ licencjÿ oraz
wszelkÿe inne zwÿzane z tym Materiaÿy Autodesk uznane zostanÿ za ,,Poprzedniÿ

Wersjÿ . z wyjÿtkiem postanowie6 Paragrafu 1.2.2 (wyjÿtek dla Licencjobiorc6w
subskrypcji) licencja udzielona na ka±dÿ Poprzedniÿ Wersjÿ wraz ze zwiÿzanymi z niÿ
pozostaÿymi prawami wygaÿnie w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od Instalacji
Nowszej Wersji. W tym±e terminie 120 (stu dwudziestu) dni, z wyjÿtkiem postanowie6
Paragrafu 1.2.2 (wyjÿtek dla Licencjobiorc6w subskrypcji: (a) Licencjobiorca ma
obowiÿzek zaprzestaÿ u±ywania Poprzedniej Wersji oraz dokonaÿ odinstalowania
wszystkich egzemplarzy Poprzedniej wersji, oraz (b) z upÿywem tego okresu dana
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Poprzednia Wersja przestanie stanowie Materiaÿy Licencjonowane i uznana zostanie za

Materiaÿy wykluczone, a Licencjobiorca nie bÿdzie ju± posiadaczem licencji na t#
Poprzedniq Wersjÿ. Na Lqdanie Autodesk Licencjobiorca zniszczy lub zwr6ci wszystkie
kopie Poprzedniej Wersji na r#ce Autodesk lub odsprzedawcy, od kt6rego zosta}y one
zakupione. Autodesk zastrzega sobie prawo zaLqdania od Licencjobiorcy okazania
zadowalajqcego dowodu odinstalowania wszystkich kopii Poprzedniej Wersji i, wedÿug
uznania Autodesk, zniszczenia lub zwrotu do Autodesk lub odsprzedawcy, od kt6rego
zostaÿy zakupione.

1.2.2
wyjÿtek dla Licencjobiorc6w subskrypcji, wygaÿniÿcie praw do
Poprzednich Wersji, o kt6rych mowa w Paragrafie 1.2.1 (Efekt Nowszych Wersji), mole
nie miee zastosowania do Licencjobiorcy, je±eli oraz w zakresie, w jakim (a)
Licencjobiorca posiada subskrypcj#, a Warunki Programu subskrypcji upowaÿniajq
Licencjobiorcÿ do zachowania tychLe Poprzednich wersji lub (b) Autodesk wyda inne
stosowne upowa±nienie na piÿmie.

1.3
Warunki Dodatkowe. Materiaÿy Licencjonowane (lub ich czÿci) mogq podlegae
warunkom (np. warunkom dodanym do tych Materiaÿ6w Licencjonowanych lub udost#pnionym
w zwiqzku z zam6wieniem, instalacjq, pobraniem, uzyskaniem dost#pu, korzystaniem lub
kopiowaniem Materiaÿ6w Licencÿonowanych) dodatkowym lub r6Lniqcym si# od warunk6w
okreÿlonych w niniejszej Umowle, przy czym Licencjobiorca wyra±a zgod# na
przestrzeganle takich dodatkowych lub odmiennych warunk6w.
1.4
Pozostaÿe Materiaÿy. W przypadku przekazania lub udost#pnienia
Licencjobiorcy przez Autodesk jakichkolwiek dodatkowych materiaÿ6w zwiqzanych z
Materiaÿami Licencjonowanymi, w tym wszelkich korekt, poprawek (patches), pakiet6w
usÿug (service packs), uaktualnie6 lub bardziej zaawansowanych albo nowszych wersji
w stosunku do Materiaÿ6w Licencjonowanych (w tym Nowszych Wersji) lub Materiaÿ6w
uzupeÿniajqcych albo Dokumentacji uLytkownika doÿqczonej do Materiaÿ6w
Licencjonowanych, (a) te dodatkowe materia}y mogq zawierae lub podlegae innym
warunkom dodatkowym lub r6±niÿcym siÿ od warunk6w okreÿlonych w niniejszej Umowie (w
tym m.in. dodatkowych lub odmiennych opÿat, warunk6w licencji lub ogranicze6
korzystania), przy czym Licencjobiorca wyraLa zgod# na przestrzeganie takich
dodatkowych lub odmiennych warunk6w, lub (b) jeLeli nie istniejB Ladne inne warunki
majqce zastosowanie do dodatkowych materiaÿ6w, materiaÿy te bÿdq - z wyjqtkiem
odmiennych postanowie6 niniejszego Paragrafu 1.2 (Nowsze Wersje i Poprzednie wersje)
- podlegaÿy tym samym warunkom (w tym m.in. licencjom, stosownemu Typowi Licencji i

Dozwolonej Liczbie oraz pozostaÿym warunkom niniejszej umowy) co Materiaÿy
Licencjonowane, do kt6rych te dodatkowe materiaÿy si# odnoszq, w ±adnym przypadku
postanowienia zdania poprzedzajqcego nie spowodujq powstania jakichkolwiek praw
dotyczqcych Materiaÿ6w wykluczonych.
1.5
Autoryzowani U±ytkownicy. Licencjobiorca mole zezwolie na Instalacjÿ i/lub
uzyskanie Dostÿpu do Materiaÿ6w Licencjonowanych wyÿqcznie Personelowi
Licencÿobiorcy (z wyjqtkiem odmiennych postanowie6 majqcych zastosowanie do danego
Typu L1cencji), przy czym ka±da taka Instalacja i Dost#p bÿdq podlegae wszelkim
pozostaÿym wymogom wynikajqcym z postanowie6 niniejszej umowy, stosownego Typu
Licencji i Dozwoloneÿ Liczby. Licencjobiorca ponosiÿ bÿdzie odpowiedzialnoÿe za
przestrzeganle mnÿejszej Umowy przez Personel Licencjobiorcy oraz wszelkie

pozostaÿe osoby, kt6re ewentualnie uzyskajq Dostÿp do Materiaÿ6w Autodesk za
poÿrednictwem Licencjobiorcy (bez wzgl#du na to, czy uzyskanie Dostÿpu odb#dzie siÿ
z upowaLnienia Autodesk czy nie oraz bez wzgl#du na to, czy odbÿdzie siÿ w ramach
stosownego Typu Licencji i Dozwolonej Liczby czy nie).
1.6

Materiaÿy Licencjonowane Stron Trzecich. Materiaÿy Autodesk mogq zawierae w

sobie lub mo±e im towarzyszye oprogramowanie, dane lub inne materiaÿy stron trzecich
podlegajqce warunkom dodatkowym lub r6±niqcym si# od warunk6w okreÿlonych w
niniejszej umowie i przekazane na podstawie takich dodatkowych lub odmiennych
warunK6w. Warunki te mogq bye przytoczone lub zawarte w stosownym oprogramowaniu,

danych lub innych materiaÿach stron trzecich (np. w polu ,,Informacje ) albo na
wskazanej przez Autodesk stronie internetowej (w postaci adresu internetowego
zamieszczonego na stronie internetowej Autodesk lub kt6ry Autodesk mole przekazae na
±qdanie). Licencjobiorca wyra±a zgod# na przestrzeganie tych warunk6w. Ponadto
Licencjobiorca ponosiÿ bÿdzie wyÿcznq odpowiedzialnoÿ za uzyskanie i
przestrzeganie warunk6w wszelkich licencji, jakie ewentualnie okaÿq siÿ niezbÿdne do
korzystania z oprogramowania, danych i innych materiaÿ6w stron trzecich, z ktorych

Licencjobiorca bÿdzie korzystaÿ lub kt6re zostanÿ mu przekazane do korzystania w
powiqzaniu z Materiaÿami Licencjonowanymi. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci i
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akceptuje, ±e Autodesk nie skÿada oÿwiadcze6 ani zapewnie6 dotyczÿcych
oprogramowania, danych i innych materiaÿ6w stron trzecich i nie ponosl
odpowiedzialnoÿci z ich tytuÿu oraz nie skÿada oÿwiadcze6 ani zapewnie6 dotyczÿcych
korzystania przez Licencjobiorcÿ z oprogramowania, danych i innych materiaÿ6w stron
trzecich i nie ponosi odpowiedzialnoÿci z tytuÿu takiego korzystania.
1.7
subskrypcja. Autodesk mole zaoferowaÿ, a Licencjobiorca mofe zdecydowaÿ siÿ
na nabycie subskrypcji Materiaÿ6w Licencjonowanych przekazanych Licencjobiorcy na
podstawie niniejszej umowy (przy czym subskrypcje te mogÿ obejmowad prawa dodatkowe
lub r6±niÿce siÿ od praw okre31onych w niniejszej umowie), wszelkie subskrypcje
podlegajÿ ustalonym przez Autodesk warunkom majÿcym zastosowanie do danych
subskrypcji, okreÿlonych w stosownych Warunkach Programu subskrypcji.
Licencjobiorca wyra±a zgodÿ na to, fe je±eli zam6wi, zaakceptuje lub skorzysta z
jakiejkolwiek subskrypcji, bÿdzie zwiÿzany obowiÿzujÿcymi w danym momencie warunkami
zgodnymi ze stosownymi Warunkami Programu subskryÿcji (przy czym warunki te, z
ewentualnymi p6fniejszymi zmianami, stanowiÿ czÿsc mnlejszej Umowy i sÿ do niej
wÿczone przez odniesienie). Ponadto Licencjobiorca wyra±a zgodÿ na przestrzeganie
tych warunk6w. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci, ±e Autodesk mole naÿo±yÿ
wym6g dodatkowej akceptacji stosownych warunk6w przed udostÿpnieniem subskrypcji.
1.8
usÿugi. Autodesk mole ÿwiadczyd usÿugi, a Licencjobiorca mole zdecÿdowaÿ
siÿ na skorzystanie z pewnych dostÿpnych w danÿm czasie usÿug. Wszelkie uscugi
podlegajÿ ustalonym przez Autodesk warunkom majÿcym zastosowanie do danych usÿug,
okreÿlonych w stosownych Warunkach ÿwiadczenia usÿug. Licencjobiorca wyra±a zgodÿ
na to, ±e je±eli zam6wi, zaakceptuje lub skorzysta z jakichkolwiek usÿug, bÿdzÿe
zwiÿzany obowiÿzujÿcymi w danym momencie warunkami zgodnymi ze stosownymi Warunkami
wiadczenia usÿuÿ (przy czym warunki te, z ewentualnymi p6fniejszymi zmianami,
stanowiÿ czÿd nÿniejszej umowy i sÿ do niej wÿczone przez odniesienie). Ponadto
Licencjobiorca wyrafa zgodÿ na przestrzeganie tych warunk6w. Licencjobiorca
przyjmuje do wiadomoÿci, ±e Autodesk mole naÿo±yÿ wym6g dodatkowej akceptacji
stosownych warunk6w przed rozpoczÿciem ÿwiadczenia usÿug.

1.9
Kopia Archiwizacyjna. Licencja udzielona Licencjobiorcy zgodnie z
postanowieniami Paragrafu 1.1 (udzielenie licencji) obejmuje prawo do sporzÿdzenia
jednej kopii archiwizacyjnej Materiaÿ6w Licencjonowanych w obrÿbie Terytorium z
zastrze±eniem, ±e (a) ograniczenie do jednej kopii nÿe ma zastosowania do kopii
wykonanych w ramach rutynowego sporzÿdzania kopii zapasowej caÿego systemu
komputerowego Licencjobiorcy, na kt6rym Materiaÿy Licencjonowane zostaÿy
zainstalowane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, przy czym kopia zapasowa,
o kt6rej mowa, obejmuje r6wnie± sporzÿdzenie kopii zasadniczo caÿego pozostaÿego
oprogramowania zainstalowanego w ramach danego systemu komputerowego oraz (b)
uzyskanie Dostÿpu do jakiejkolwiek kopii archiwizacyjnej lub wykonanie Instalacji z
jakiejkolwiek kopii archiwizacyjneÿ (chyba ±e na noÿniku kopii zapasowej, z kt6rej
nie mo±na uzyskaÿ Dostÿpu do Materÿaÿ6w Licencjonowanych) mo±e nastÿpiÿ wyÿcznie w
przypadku i w czasie, gdy pierwotna kopia Materiaÿ6w Licencjonowanych jest
niedostÿpna i niefunkcjonalna, zainstalowane kopie Materiaÿ6w Licencjonowanych,
kt6re przekraczajÿ Dozwolonÿ Liczbÿ w dowolnym czasie, gdy pierwotna kopia
Materiaÿ6w Licenÿjonowanych jest r6wnie± Dostÿpna, nie stanowiÿ ,kopii
archiwizacyjnych dozwolonych na podstawie postanowie6 niniejszego Paragrafu 1.9
(Kopia archiwizacyjna).
1.10
charakter Licencji. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci i akceptuje, ±e
w przypadku nabycia przeze6 licencji na Materiaÿy Licencjonowane, subskrypcjÿ lub
usÿugi nabycie to hie jest uzale±nione od zapewnienia jakichkolwiek przyszÿych cech
ani funkcjonalnoÿci i nie podlega ±adnym sformuÿowanym przez Autodesk publicznie lub
w inny spos6b uwagom (przekazanym ustnie, pisemnie lub inaczej) w odniesieniu do
przyszÿych cech lub funkcjonalnoÿci.
1.11
ÿnterfejsy Programowania Aplikacji (API). Licencjobiorca przyjmuje do
wiadomoÿci i akceptuje, ±e wszelkie Informacje API i Materiaÿy Programistyczne (o
ile nie zostaÿy inaczej okreÿlone przez Autodesk w dodatkowych lub odmiennych
warunkach dotyczÿcych Infermacji API lub Materiaÿ6w Programistycznych) (a) sÿ poufne
i stanowiÿ wÿasnoÿ Autodesk, (b) nie mogÿ byÿ rozpowszechniane, ujawniane ani w
Laden inny spos6b przekazywane stronom trzecim, (c) mogÿ byÿ wykorzystywane
wyÿcznie wewnÿtrz podmiotu i tylko w zwiÿzku z dozwolonym korzystaniem przez
Licencjobiorcÿ na wewnÿtrzne potrzeby z Materiaÿ6w Licencjonowanych, do kt6rych
Informacje API i Materiaÿy Programistyczne siÿ odnoszÿ, np. dla potrzeb opracowania
i obsÿugi aplikacji0 moduÿ6w i komponent6w funkcjonujÿcych na bazie lub wesp6ÿ z
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tymi Materiaÿami Licencjonowanymi, oraz (d) mogÿ byÿ Instalowane wyÿcznie na tym
samym Komputerze/tych samych Komputerach, na kt6rym/kt6rych dozwolona jest
Instalacja stosownych Materiaÿ6w Licencjonowanych. NiezaleSnie od powy±szego lub
postanowie6 punktu 3 (wszystkie Prawa Zastrze±one), je±eli Licencjobiorca opracuje
jakiekolwiek tego rodzaju aplikacje, moduÿy.i komponenty zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, ±adne z postanowlen ninlejszej umowy nie uniemo±liwi
Licencjoblorcy korzystania z tych aplikacji, moduÿ6w i komponent6w wraz z (ani
czenia tych aplikacji, moduÿ6w i komponent6w z) innym oprogramowaniem i sprzÿtem
(w tym oprogramowaniem i sprzÿtem stron trzecich), pod warunkiem, ±e te aplikacje,

moduÿy i komponenty (i) nie zawierajÿ w sobie ±adnych Materiaÿ6w Programistycznych
ani innych Materiaÿ6w Autodesk (poza Informacjami API,.kt6re byÿy wykorzystywane
przy ich opracowywaniu zgodnie z postanowienlam nlnlejszej umowy) oraz (ii) nie
ujawniajÿ Informacji API. Dla potrzeb niniejszego, Paragrafu 1.11 Interfejsy
programowania aplikacji (API) (A) ,,Informacje API oznaczajÿ standardowe informacje
dotyczÿce interfejs6w programowania aplikacji (API) zazwyczaj przekazywane przez
Autodesk licencjobiorcom Materiaÿ6w Licencjonowanych, okreÿlajÿce wymogi
interfejsowania (np. wywoÿywania funkcji lub kierowania funkcjami) oprogramowania ,,
zawartego w tych Materiaÿach Licencjonowanych; oraz (B) ,,Materiaÿy Programistyczne

oznaczajÿ narzÿdzia dla programist6w (SDK) oraz inne zestawy narzÿdzi, biblioteki,
skrypty, kod referencyjny lub pr6bny, a tak±e podobnego rodzaju materiaÿy dla
programist6w zawarte w Materiaÿach Licencjonowanych. Informacje API nie obejmujÿ
wdro±enia informacji zwiÿzanych z interfejsowaniem, Materiaÿ6w Programistycznych ani
adnego innego oprogramowania, moduÿu ani komponentu.

•
2.1

Ograniczenia/zakazy zwiÿzane z licencjÿ
Ograniczenia i wyÿczenia.

2.1.1
Nieudzielenie Licencji/Niedozwolone Dziaÿania. Strony przyjmujÿ do
wiadomo3ci i akceptujÿ , ±e niezale±nie od ewentualnych odmiennych postanowleÿ
niniejszej umowy nie zostaje udzielona licencja (w spos6b wyra±ny, dorozumiany ani
±aden inny) na podstawie niniejszeÿ Umowy (przy czym niniejsza Umowa wyraÿnie
wyÿcza wszelkie prawa w odniesieniu do nastÿpujÿcych pozycji) (a) na Materia}y
wyÿczone, (b) na wszelkie Materiaÿy Autodesk, kt6rych Licencjobiorca hie nabyÿ w
spos6b zgodny z prawem lub kt6re Licencjobiorca nabyÿ z naruszeniem niniejszej Umowy
albo w spos6b niezÿodny z postanowieniami niniejszej umowy, (c) na Instalacjÿ lub
Dostÿp do Materiaÿow Licencjonowanych wykraczajÿce poza stosowny okres licencyjny
(bÿdÿcy okresem okreÿlonym lub okresem subskrypcji) lub poza zakres stosownego Typu
Licencji lub Dozwolonej Liczby, (d) na Instalacjÿ Materiaÿ6w Licencjonowanych na
dowolnym Komputerze innym nÿz Komputer stanowiÿcy wÿasnoÿd lub przedmiot leasingu i
kontrolowany przez Licencjobiorcÿ, chyba ±e Autodesk wyda inne stosowne upowa±nienie
na piÿmie, (e) na rozpowszechnianie, wydzier±awianie, wypo±yczanie, wynajmowanie,
sprzeda±, podlicencjonowanie, zbywanie lub innÿ formÿ przekazania caÿoÿci lub
dowolnej czÿci Materiaÿ6w Autodesk jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, z wyjÿtkiem
przypadk6w wyraSnie okreÿlonych w niniejszej umowie lub w stosunku do kt6rych
Autodesk wyda inne stosowne upowa±nienie na piÿmie, (f) na przekazanie lub
udostÿpnienie jakichkolwiek cech lub funkcjonalnoÿci Materiaÿ6w Autodesk dowolnej
osobie lub podmiotowi (chyba ±e samemu Licencjobiorcy dla potrzeb okreÿlonych w
stosownym Typie Licencji), niezale±nie od tego,.czy poprzez sied czy hie, oraz czy
na warunkach hostingu czy nie, (g).o ile wyrazme nÿe postanowiono inaczej w

odniesieniu do danego Typu Licencjÿ, na Instalacjÿ lub Dostÿp albo zezwolenie na
Instalacjÿ lub Dostÿ do Materiaÿ6w Autodesk poprzez Internet lub innÿ sieÿ
nielokalnÿ, w tym m.ÿn. na korzystanie powiÿzane z sieciÿ rozlegÿ (WAN), wirtualnÿ

sieciÿ prywatnÿ (VPN), wirtualizacjÿ, hostingiem strony internetowej, podziaÿem
czasu (time-sharing), biurem usÿug (service bureau), oprogramowaniem jako usÿugÿ,

chmurÿ obliczeniowÿ lub innÿ usÿugÿ albo technologic, (h) na usuwanie, modyfikowanie
lub zasÿanianie jakichkolwiek oznacze6 wÿasnoÿci, etykiet lub znak6w umieszczonych
na Materia]ach Autodesk, (i) na dekompilowanie, rozmontowywanie lub dokonywanie
innego rodzaju in±ynierii wstecznej w stosunku do Materiaÿ6w Autodesk, ani (j) na
tÿumaczenie, adaptacjÿ, reorganizacjÿ lub tworzenie dzieÿ pochodnych w oparciu o

Materiaÿy Autodesk ani na jakiekolwiek ich modyfikowanie w dowolnym celu.
2.1.2

Materiaÿy Licencjonowane Jako Pojedynczy Produkt. Licencja na

Materiaÿy Licencjonowane zostaje udzielona Licencjobiorcy jako poÿedynczy produkt, a
stosowne komponenty nie mogÿ byd wyodrÿbnione dla potrzeb dokonania Instalacji lub
uzyskania Dostÿpu (przy czym Instalacÿa wszystkich tych komponent6w i Dostÿp do nich
muszÿ byÿ realizowane na tym samym Komputerze, chyba ±e Autodesk wyda inne stosowne
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upowa±nienie na piÿmie).
2.1.3 Terytorium. Licencje udzielone w niniejszej umowie obejmujÿ swoim
zasiÿgiem wyÿcznie obrÿb Terytorium, chyba ±e Autodesk wyda inne stosowne
upowa±nienie na piÿmie, zadne z postanowieÿ niniejszej Umowy nie zezwala
Licencjobiorcy (w tym m.in. ewentualnemu Personelowi Licencjobiorcy) na dokonywanie
Instalacji ani uzyskiwanie Dostÿpu do Materiaÿ6w Licencjonowanych poza obrÿbem
Terytorium.

2.1.4
Efekt Nieuprawnionego Korzystania. Licencjobiorca nie bÿdzie siÿ
anga±owaÿ ani nie zezwoli ±adneÿ stronie trzeciej na anga±owanie sic, ani nie uÿatwi
je] angaÿowania siÿ w jakiekolwiek formy korzystania lub dziaÿania zakazane (ani
±adne formy korzystania lub dziaÿania niezgodne z ograniczeniami opisanymi) w
niniejszym Paragrafie 2.10graniczenia i wyÿczenia (ÿcznie: ,Nieuprawnione
Korzystanie"). Kaÿde Nieuprawnione Korzystanie i ka±da Instalacja Materiaÿ6w
Licencjonowanych lub Dostÿp do Materiaÿ6w Licencjonowanych przekazanych na podstawie
niniejszej umowy wykraczajÿce poza zakres stosownych udzielonych licencji (w tym
m.in. wykracza]ÿce poza zakres stosownego Typu Licencji i/lub Dozwolonej Liczby) lub
w inny spos6b niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, stanowi lub skutkuje
naruszeniem praw wÿasnoÿci intelektualnej Autodesk oraz naruszeniem postanowie6
niniejszej Umowy. Licencjobiorca niezwÿocznie powiadomi Autodesk o ka±dym przypadku
Nieuprawnlonego Korzystanla oraz o kaÿdej innej formie nieuprawnionej Instalacji lub
Dostÿpu.

2.2

obchodzenie zabezpiecze6.
2.2.1 Licencjobiorca hie mo±e (i) wykorzystywaÿ ±adnego sprzÿtu,
urzÿdzenia, oprogramowania ani innych ÿrodk6w do (lub przeznaczonych do) obchodzenia
lub usuwania jakiejkolwiek formy technicznego zabezpieczenia wykorzystywanego przez
Autodesk w zwlÿzku z Materiaÿami Autodesk ani (ii) dokonywaÿ Instalacji ani
uzyskiwaÿ Dostÿpu do Materiaÿ6w Autodesk za pomocÿ jakiegokolwiek kodu produktu,
kodu autoryzacji, numeru seryjnego ani innego urzÿdzenia sÿu±ÿcego do ochrony kopii
niedostarczonego przez Autodesk bezpoÿrednio lub poprzez odsprzedawcÿ, z
zastrze±eniem og61nego charakteru powyÿszego postanowienia, Licencjobiorca nie mo±e
wykorzystywaÿ ±adnego sprzÿtu, urzÿdzenia, oprogramowania ani innych ÿrodk6w do (lub
przeznaczonych do) obchodzenia lub usuwania Mened±era Licencji Autodesk albo
dowolnego narzÿdzia lub ÿrodka ochrony technicznej dostarczonego lub udostÿpnionego
przez Autodesk w celu zarzÿdzania, monitorowania lub kontrolowania Instalacji
Materiaÿ6w Autodesk lub Dostÿpu do Materiaÿ6w Autodesk.
2.2.2

Licencjobiorca nie mo±e wykorzystywaÿ ±adnego sprzÿtu, urzÿdzenia,

oprogramowania ani innych ÿrodk6w do (lub przeznaczonych do) obchodzenia lub
usuwania jakichkolwiek ogranicze6 korzystania ani odblokowania funkcjonalno3ci
wyÿczonych przez Autodesk w zwiÿzku z Materiaÿami wyÿczonymi. Licencjobiorca nie
mo±e obchodziÿ ani usuwaÿ ±adnej funkcjonalnoÿci ani ograniczenia technlcznego
Materiaÿ6w Autodesk, kt6re uniemo±liwiajÿ lub utrudniajÿ nieuprawnione kopiowanie,
Instalacjÿ lub Dostÿp do Materiaÿ6w wyÿczonych (lub kt6re sÿ do tego przeznaczone).
2.3
wyjÿtki od zakaz6w, zakazy zawarte w niniejsze] umowie, w tym m.in. w
niniejszym Paragrafie 2 (ograniczenia/zakazy zwiÿzane z licencjÿ), n]e majÿ
zastosowania w zakresie, w ÿakim stosowny przepis prawa (w tym m.in. przepisy prawa

wdra±ajÿce Dyrektywÿ KE 91/250 w sprawie ochrony prawneÿ program6w komputerowych
oraz przepisy prawa obowiÿzujÿce w innych jurysdykcjach, a dotyczÿce podobnego
przedmiotu) nie zezwala na egzekwowanie danego zakazu. Ponadto ninieÿsza umowa

opisuje pewne prawa wynikajÿce z przepis6w. Licencjobiorcy przysÿugiwaÿ mogÿ inne
prawa wynikajÿce z przepis6w obowiÿzujÿcych w stanie lub pa6stwie, w kt6rym
Materiaÿy Licencjonowane zostaÿy nabyte, w zwiÿzku z czym niniejsza umowa nie
modyfikuje praw Licencjobiorcy wynikajÿcych z przepis6w obowiÿzujÿcych w tym stanie
lub pa6stwie, je±eli oraz w zakresie, w jakim przepisy prawa danego stanu lub
pa6stwa nie zezwalajÿ na wprowadzenie takich postanowiefi modyfikujÿcych do
niniejszej umowy. Na Licencjobiorcy spoczywa ciÿ±ar udowodnienia, ±e stosowny
przepis prawa nie zezwala na egzekwowanie danego zakazu lub na wprowadzenie do
niniejszej Umowy postanowie6 zmieniajÿcych okreÿlone prawa obowiÿzujÿce w danym
stanie lub pa6stwie.
3.

wszelkie Prawa zastrze±one

Autodesk i jego licencjodawcy zachowujÿ prawo wÿasnoÿci oraz wszelkie pozostaÿe
prawa do Materiaÿ6w Autodesk oraz Wszystkich kopii Materiaÿ6w Autodesk, w tym m.in.
wszelkich powiÿzanych praw autorskich, znak6w towarowych, tajemnic handlowych,
patent6w i innych praw wÿasnoÿci intelektualnej. Licencjobiorca jest jedynie
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posiadaczem ograniczonych licencji wyraEnie udzielonych postanowieniami niniejszej
umowy w odniesieniu do Materia}6w Licencjonowanych i hie przysÿugujÿ mu ±adne inne
prawa, w tym prawa dorozumiane. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci i akceptuje,
±e Materiaÿy Autodesk sÿ licencjonowane, a nie sprzedawane, oraz ±e prawa do

Instalacji Materiaÿ6w Licencjonowanych i Dostÿpu do Materiaÿ6w Licencjonowanych
nabywane byÿ mogÿ wyÿcznie na podstawie licencji udzielonej przez Autodesk.
Struktura i erganizacja Oprogramowania zawarteg? w Materiaÿach Autodesk, wszelkie
kody Er6dÿowe lub podobne materiaÿy odnoszÿce s1ÿ do tego Oprogramowania, wszelkie
Informacje API i Materiaÿy Programistyczne - w obu przypadkach opisane w Paragrafie
1.11 Interfejsy programowania aplikacji (API) - a tak±e wszelkie pozostaÿe Materiaÿy
Licencjonowane okreslone jako poufne lub zastrze±one stanowiÿ cenne tajemnice
handlowe oraz poufne i zastrze±one informacje Autodesk i jego dostawc6w, w zwiÿzku z
czym (a) nie mogÿ byÿ rozpowszechniane, ujawniane ani w inny spos6b przekazywane
stronom trzecim oraz (b) mogÿ byÿ wykorzystywane wyÿcznie wewnÿtrz podmiotu i tylko
w zwiÿzku z dozwolonym korzystaniem przez Licencjobiorcÿ z Materiaÿ6w
Licencjonowanych na wÿasne wewnÿtrzne potrzeby.
4.
Kwestie zwiÿzane z Prywatnoÿciÿ; wykorzystanie Informacji; ÿcznoÿ
4.1
Kwestie zwiÿzane z Prywatnoÿciÿ oraz wykorzystanie Informacji.

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci oraz wyra±a zgodÿ na to, ±e Licencjobiorca
(oraz osoby trzecie dziaÿajÿce w imieniu Licencjobiorcy) zapewni, a Autodesk i jego
odsprzedawcy (oraz osoby trzecie dziaÿaÿce w imieniu Autodesk i jego odsprzedawcow)
bÿdÿ mogli uzyskaÿ niekt6re informacje i dane dotyczÿce Licencjobiorcy (w tym m.in.
informacje osobiste) i dziaÿalnoÿci Licencjobiorcy w zwiÿzku z niniejszÿ Umowÿ, w
tym m.in. informacje i dane zapewniane lub uzyskane przez Autodesk i ]ego

odsprzedawc6w (lub osoby trzecie dziaÿajÿce w imieniu Autodesk i jego odsprzedawc6w)
za poÿrednictwem Formularza Informacji o Kliencie lub w inny spos6b, w zwiÿzku ze
zÿo±eniem zam6wienia, dokonaniem rejestracji, aktywacji, aktualizacji, nadaniem
wa±noÿci prawu wÿasnoÿci, wykonaniem audytu, monitorowaniem Instalacji i

uzyskiwaniem Dostÿpu do Materiaÿ6w, subskrypcj! i Usÿug Autodesk oraz zarzÿdzaniem
relacjami z Licencjobiorcÿ. Licencjobiorca mnlejszym wyra±a zgodÿ na utrzymywanie,
korzystanie, przechowywanie i ujawnianie przez Autodesk takich informacji i danych
(w tym m.in. ewentualnych informacji osobistych) zgodnie z politykami Autodesk
dotyczÿcymi prywatnoÿci i ochrony danych, kt6re to polityki mogÿ od czasu do czasu
byÿ aktualizowane, w tym, bez ogranicze6, Polityka Prywatnoÿci Autodesk dostÿpna
obecnie pod adresem:
http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy. Nie

ograniczajÿc og61noÿci powy±szego stwierdzenia, Licencjobiorca przyjmuje do
wiadomo3ci oraz wyra±a zgodÿ na to, ±e (a) Autodesk me±e od czasu do czasu
powiadomiÿ Licencjobiorcÿ (oraz osoby trzecie dziaÿajÿce w ÿego imieniu) o
koniecznoÿci wyra±enia zgody na warunki Polityki Prywatnoÿcÿ Autodesk i/lub zgody na
okreSlone wykorzystanie informacji i danych (w tym, bez ogranicze6, danych
osobowych) przekazywaÿ informacje i dane, w tym m.in. informacje i dane dotyczÿce
korzystania przez Licencjobiorcÿ z Materiaÿ6w i subskrypcji Autodesk oraz sk}adanych
przez Licencjobiorcÿ wniosk6w o udzielenie wsparcia technicznego sp6ÿkom powiÿzanym
i odsprzedawcom Autodesk, a tak±e innym osobom trzecim w zwiÿzku z zapewnianiem,

utrzymywaniem, administracjÿ lub korzystaniem z Materiaÿ6w Licencjonowanych,
subskrypcji lub usÿug lub w zwiÿzku z egzekwowaniem wszelkich um6w dotyczÿcych
Materiaÿ6w Licencjonowanych, subskrypcji lub usÿug oraz ±e (b) Autodesk mo±e wysyÿaÿ
takie informacje i dane za granicÿ, w tym do jurysdykcji, w kt6rych prawa dotyczÿce
prywatnoÿci i ochrony danych chroniÿ Licencjobiorcÿ w mniejszym stopniu, ni± w
jurysdykcji, w kt6rej Licencjobiorca posiada swojÿ siedzibÿ. Licencjobiorca
przyjmuje do wiadomoÿci oraz wyra±a zgodÿ na to, ±e takie polityki mogÿ byÿ od czasu
do czasu przez Autodesk zmiemane oraz ze Licencjobiorcÿ bÿdÿ obowiÿzywaÿ takie
zmiany od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Autodesk lub otrzymania

pisemnego zawiadomienia od Autodesk.
4.2
ÿcznoÿ. Niekt6re Materiaÿy Licencjonowane mogÿ uÿatwiÿ Licencjobiorcy (lub
od niego wymagaÿ) dostÿp i korzystanie z treÿci i usÿug zamieszczonych na stronach
internetowych prowadzonych przez Autodesk lub osoby trzecie, w niekt6rych
przypadkach takie treÿci i usÿugi, pomimo tego ±e sÿ one umieszczone na takich
stronach internetowych, mogÿ stanowiÿ wÿaÿciwoÿci, funkcje lub przedÿu±enia
Materiaÿ6w Licencjonowanych na Komputerze Licencjobiorcy. uzyskanie dostÿpu do
takich tre3ci lub usÿug oraz wykorzystanie Materiaÿ6w Licencjonowanych mo±e
spowodowaÿ automatyczne poÿczenie siÿ Komputera Licencjobiorcy z Internetem bez
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osobnego powiadomienia (przejÿciowo, okresowo lub regularnie) oraz nawiÿzanie
komunikacji ze stronÿ internetowÿ Autodesk lub osoby trzeciej - na przykÿad, w celu
przekazania Licencjobiorcy dodatkowych informacji, wÿaÿciwoÿci lub funkcjonalnoÿci
lub w celu weryfikacji korzystania z Materiaÿ6w Licencÿonowanych i/lub treÿci lub
usÿug w spos6b dozwolony niniejszÿ Umowÿ lub innymi majÿcymi zastosowanie warunkami.
Do ww. poÿcze6 ze stronÿ internetowÿ Autodesk majÿ zastosowanie polityki Autodesk
dotyczÿce prywatnoÿci i ochrony danych opisane w Paragrafie 4 (Kwestie zwiÿzane z
Prywatnoÿciÿ; wykorzystanie Informacji; ÿcznoÿ). Do ww. poÿcze6 ze stronami

internetowymi os6b trzecich majÿ zastosowanie warunki (w tym zapisy dotyczÿce
ograniczenia odpowiedzialnoÿci i zawiadomienia) umieszczone na takich stronach
internetowych lub w inny spos6b zwiÿzane z treÿciami lub usÿugami os6b trzecich.
Autodesk nie posiada kontroli, nie udziela zatwierdzenia oraz nie przyjmuje
odpowiedzialnoÿci za wszelkie takie treÿci lub usÿugi os6b trzecich, a tak±e za
wszelkie transakcje pomiÿdzy Licencjobiorcÿ a ÿakÿkolwiek osobÿ trzeciÿ zwiÿzane z
takimi treÿciami lub usÿugami, w tym m.in. polltyki prywatnoÿci takiej osoby
trzeciej, wykorzystywanie przez niÿ informacji osobistych, realizacj9 dostaw lub
pTatnoÿci za towary i usÿugi, a wszelkie inne warunki zwiÿzane z taklmi transakcjami
istniejÿ wyÿcznie pomiÿdzy Licencjobiorcÿ a takÿ osobÿ trzeciÿ. Autodesk mo2e w
dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu dokonaÿ modyfikacji lub zaprzestaÿ
udostÿpniania treÿci lub usÿug os6b trzecich, uzyskanie dostÿpu lub korzystanie z
niekt6rych treÿci i usÿug (Autodesk lub os6b trzecich) mo2e wymagaÿ akceptacji
odrÿbnych warunk6w i/lub uiszczenia dodatkowych opTat.
5.
ograniczona Gwarancÿa i odpowiedzialnoÿ
5.1

Ograniczona Gwarancja. Autodesk gwarantuje, 2e od dnia dostarczenia

Materiaÿ6w Licencjonowanych Licencjobiorcy i przez dziewiÿdziesiÿt (90) kolejnych
dni (,,okres Gwarancji ) Materiaÿy Licencjonowane bÿdÿ miaÿy wTaÿciwoÿci i funkcje
og61ne opisane w czÿci ,,Dokumentacja u±ytkownika Materiaÿ6w Licencjonowanych.
caÿkowita odpowiedzialnoÿ Autodesk oraz wyÿczne zadoÿuczynienie Licencjobiorcy w
okresie Gwarancji (,,ograniczona Gwarancja'), z wyÿczeniem wszelkich gwarancji lub
zadoÿuczynieÿ ustawowych, kt6re zgodnie z prawem nie mogÿ zostaÿ wyÿczone lub

ograniczone, bÿdzie obejmowaÿa, zgodnie z wyborem Autodesk, (i) podjÿcie pr6by
naprawienia lub stworzenia dr6g obejÿcia ewentualnych bÿd6w lub (ii) zwrot
ewentualnych opÿat iicencyjnych zapÿaconych przez Licencjobiorcÿ i rozwiÿzanie
niniejszej Umowy lub licencji zwiÿzanej z takimi Materiaÿami Licencjonowanymi. zwrot
opÿaty mo±e nastÿpiÿ jedynie po zwr6ceniu, w okresie ÿwarancji, Materiaÿ6w Autodesk,
wraz z kopiÿ Identyfikacji Licencji przez Licencjobiorcÿ, do najbli2szej dla
Licencjobiorcy siedziby Autodesk lub odsprzedawcy, od kt6rego Licencjobiorca zakupiÿ
MateriaTy Autodesk. OGRANICZONA GWARANCJA OKRESLONA W NINIEJSZYM PARAGRAFIE NADA3E
LICENC3OBIORCY SZCZEG6ÿ_OWE PRAWA. LÿCENC3OBIORCA MOZE MIEC DODATKOWE PRAWA
WYNIKAJÿCE Z ZAPISOW PRAWNYCH, I(TORE Sÿ ROZNE W ROZNYCH JURYSDYKCJACH. AUTODESK NIE
PODEJMUJE DZIAÿAN MAJÿCYCH NA CELU OGRANICZENIE PRAW GWARANCYJNYCH LICENCJOBIORCY W
ZAKRESIEÿ JAKI NIE JEST DOZWOLONY PRZEZ PRAWO.
5.2
Ograniczona odpowiedzialnoÿ. POZA WYRAZNÿ OGRANICZONÿ GWARANCJÿ UDZIELONÿ W
MYSL PARAGRAFU 5.1 (OGRANICZONA GWARANC3A)ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESÿE DOPUSZCZALNYM
PRZEZ OBOWIÿZUJÿCE PRZEPISY PRAWA ANI AUTODESK, ANI JEGO DOSTAWCY NIE UDZIELAJÿ, A
LICENCJOBIORCA NIE OTRZYMUJEÿ ZADNYCH WYRAZNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJIÿ
STWIERDZEN LUB WARUNKOW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOSCI DO SPRZEDAZYÿ UZYTECZNOSCI DO OKRESLONEGO ZASTOSOWANIA LUB
NIENARUSZANIA PRAWA ORAZ GWARANCJI W INNY SPOSOB WYNII(AJÿCYCH Z USTAW¥ LUB PRZEBIEGU
TRANSAI(CJI, LUB DOI(ONYWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH) W ODNÿESIENIU DO MATERIAÿOWÿ
SUBSKRYPCJI LUB USÿUG AUTODESK (ZGODNIE Z SUBSI(RYPCJÿ LUB W INNY SPOSOB). WSZELKIE
OSWIADCZENIA LUB STWIERDZENIA NA TEMAT MATERIAÿOW AUTODESK, SUBSKRYPCJI LUB USÿUG I
ICH WÿASCIWOSCI LUB FUNKCJIÿ ZAWARTE W MATERIAÿACH LICENCJONOWANYCH LUB DOKONANE W
KOÿUNIKACJI Z LICENCJOBIORCÿ Sÿ WYÿCZNIE DLA CELOW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWIÿ
GWARANCJIÿ STWIERDZENIA LUB WARUNKU. NIE OGRANICZAJÿC POWYZSZYCH STWIERDZENÿ
AUTODESK NIE GWARANTUJE: (a) NIEPRZERWANEGOÿ POZBAWIONEGO USTEREK, BEZPIECZNEGO,
DOKÿADNEGOÿ NIEZAWODNEGO ORAZ KOMPLETNEGO DZIAÿANIA LUB REZULTATOW MATERIAÿOW
LICENCJONOWANYCH LUB USÿUG, ZAROWNO BÿDÿCYCH 3AK I NIEBÿDÿCYCH PRZEDMIOTEM
SUBSKRYPCJI LUB POMOCY TECHNICZNEJ UDZIELANEJ PRZEZ AUTODESK LUB OSOBÿ TRZECIÿ; (b)
DOKONYWANIA PRZEZ AUTODESK LUB OSOBÿ TRZECIÿ NAPRAW USTEREK; LUB (c) REALIZACJI
PRZEZ AUTODESK LUB OSOBÿ TRZECIÿ OBSÿUGI POSZCZEGOLNYCH WNIOSKOW O UDZIELENIE POMOCY
TECHNICZNEJ LUB SPEÿNIENIA PRZEZ TAK/ÿ OBSÿUGÿ WYMAGAN LUB OCZEKIWAÿ LICENCJOBIORCY.
ZADEN Z POWYZSZYCH ZAPISOW NIE OGRANICZA OBOWIÿZYWANIA GWARANCJI LUB WARUNKOW, JAKIE
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MOGÿ WYNIKAC Z MOCY PRAWA I KTORE NIE MOGÿ ZOSTAC WYÿCZONE, OGRANICZONE LUB
ZMODYFIKOWANE PRZEZ PRZECIWNE OGRANICZENIA UMOWNE.
6.

ostrze±enia

6.1
Ograniczenia Funkcjonalne. Materiaÿy Licencjonowane i Usÿugi (opr6cz
Materiaÿ6w Licencjonowanych przeznaczonych do u±ytku niekomercyjnego, takich jak
Materiaÿy Autodesk przeznaczone do u±ytku domowego lub innych cel6w konsumpcyjnych
lub licencjonowanych tylko dla cel6w edukacyjnych lub zwiÿzanych z indywidualnÿ
naukÿ) sÿ profesjonalnymi narzÿdziami komercyjnymi przeznaczonymi wyÿcznie do
u±ytku przeszkolonych fachowc6w, w szczeg61noÿci w przypadku profesjonalnego u±ycia
komercyjnego MateriaTy Licencjonowane i Usÿugi nie zastÿpujÿ profesÿonalnego osÿdu
Licencjobiorcy lub niezale±nego przeprowadzenia test6w. Materia}y L1cencjonowane i
Usÿugi przeznaczone sÿ do wspomagania Licencjobiorcy przy wykonywaniu przez niego
projektu, analizy, symulacji, oszacowania, testowania i/lub innych 'dziaÿa6 i hie
zastÿpujÿ wÿasnych i niezale±nych projekt6w, analiz, symulacji, oszacowaÿ, test6w,
i/lub innych dziaÿa6 Licencjobiorcy, w tym tak±e dotyczÿcych wytrzymaÿoÿci
produkt6w, bezpieczefstwa i u±ytkowania, w zwiÿzku z szerokÿ gamÿ potencjalnych
zastosowa6 Materiaÿ6w Licencjonowanych i Usÿug, Materiaÿy Licencjonowane i us]ugi
hie zostaÿy przetestowane we wszystkich sytuacjach, w kt6rych mogÿ zostaÿ u±yte.

Autodesk w ±adnym stopniu hie ponosi odpowiedzialnoÿci za wyniki uzyskane przy
pomocy tych Materia]6w Licencjonowanych lub usÿug, osoby korzystaÿce z Materiaÿ6w
Licencjonowanych lub z usÿug odpowiadajÿ za nadz6r nad Materiaÿaml Licencjonowanymi
i Usÿugami oraz zarzÿdzanie i kontrolÿ nad nimi, a takSe za wyniki korzystania z
Materiaÿ6w Licencjonowanych i usÿug. W zakres tej odpowiedzialnoÿci wchodzi miÿdzy
innymi ustalenie odpowiednich sposob6w wykorzystania Materiaÿ6w Licencjonowanych i
Usÿug, i wyb6r Materia]6w Licencjonowanych i Usÿug oraz innych program6w
komputerowych i materiaÿ6w dla osiÿgniÿcia zamierzonych wynik6w, osoby korzystajÿce
z Materiaÿ6w Licencjonowanych lub usÿug odpowiadajÿ tak±e za ustanowienie
wystarczaÿcych niezale±nych procedur testowania niezawodnoÿci, dokTadnoÿci,
kompletnosci i wszelkich innych charakterystyk wszelkich danych bÿdÿcych rezultatem
Materiaÿ6w Licencjonowanych lub usÿug, w tym m.in. wszelkich przedmiot6w
zaprojektowanych przy pomocy Materiaÿ6w Licencjonowanych lub usÿug. Ponadto
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci oraz wyra±a zgodÿ na to, aby Materiaÿy
Licencjonowane stanowiÿy czÿ caÿkowitego unikatowego srodowiska sprzÿtowego i
oprogramowania Licencjobiorcy dostarczajÿcego szczeg6}owych funkcjonalnoÿci oraz ±e
Materiaÿy Licencjonowane i Usÿugi dostarczone przez Autodesk mogÿ hie osiÿgnÿ
oczekiwanÿch przez Licencjobiorcÿ wynik6w w ramach projektu, analizy, symulacji,
oszacowanla Lÿcencjobiorcy i/lub ogranicze6 testowych.
6.2
Kody Aktywacji i Bezpieczeffstwo.
6.2.1 Kod Aktywacji Wymagany do Instalacji/uzyskania Dostÿpu i Dalszego
U±ywania. Instalacja i Uzyskanie DOStÿpu do MateriaT6w Licencjonowanych wymaga, a
dalsze ich u±ywanie mo±e od czasu do czasu wymagaÿ kod6w aktywacji wydanych przez
Autodesk. Przed wydaniem kodu aktywacji przez Autodesk mo±e byÿ wymagane dokonanie
rejestracji. Licencjobiorca przeka2e Autodesk i jego odsprzedawcy wszelkie
informacje wymagane dla dokonania takiej rejestracji oraz wyra±a zgodÿ na to, ±e
wszelkie informacje przekazywane Autodesk lub jego odsprzedawcy bÿdÿ dokÿadne i
aktualne. Licencjobiorca bÿdzie tak±e na bieSÿco zachowywaÿ i aktualizowaÿ
informacje rejestracyjne Licencÿobiorcy za pomocÿ procedur rejestracji danych
klient6w, w tym m.in. Formularza Informacji o Kliencie, jaki mo±e zostaÿ przekazany

Autodesk. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci oraz wyra±a zÿodÿ na to, ±e
Autodesk mo±e korzystaÿ z takich informacji zgodnie z jego polÿtykÿ dotyczÿcÿ
prywatnoÿci (zgodnie z opisem lub odniesieniem w Paragrafie 4 Kwestie zwiÿzane z
Prywatnoÿciÿ; wykorzystanie Informacji; ÿcznoÿ).
6.2.2

Wyÿczenie Dostÿpu. LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOSCI ORAZ

WYRAZA ZGODÿ, ZE INSTALACJA I DOSTÿP DO MATERIALOW LICENCJONOWANYCH MOZE ZOSTAC
WYÿCZONY PRZEZ MECHANIZMY AKTYWACJI, BEZPIECZENSTWA I OCHRONY TECHNICZNE3ÿ JEZELI
LICENCJOBIORCA PODEJMIE PROBÿ DOKONANIA TRANSFERU CAÿOSCI LUB CZÿSCI MATERIAÿOW
LICENCJONOWANYCH NA INNY KOMPUTER, JEZELI LICENCJOBIORCA PODEJMIE PROBÿ
MANIPULOWANIA MECHANIZMEM OCHRONY TECHNICZNE3 LUB MECHANIZMEM DATOWYM NA KOMPUTERZE
LUB W MATERIAÿACH LICENCJONOWANYCHÿ JEZELI LICENCJOBIORCA BÿDZIE WYKORZYSTYWAÿ
MATERIAÿY LÿCENCJONOWANE PO UPÿYWIE OBOWIÿZUJÿCEGO OKRESU SUBSKRYPCJI LUB OKRESU
USTALONEGO LUB JEZELI LICENCJOBIORCA PODEJMIE INNE DZIAÿANIA MAJÿCE WPÿYW NA TRYB
ZABEZPIECZENIA LUB DZIA&ANIA DOI(ONANE W INNYCH OKOLICZNOSCIACH, MAJÿCE WPÿYW NA
DOSTÿP LICENCJOBIORCY DO PRODUKTOW PRAC I INNYCH DANYCH LICENCJOBIORCY. WIÿCE3
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INFORMACJI MOZNA UZYSKAC Z ODPOWIEDNICH MATERIAÿOW LICENCJONOWANYCH LUB NA ZÿDANIE
OD AUTODESK.

6.2.3 skutecznoÿd Kod6w Aktywacji. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci
oraz wyra±a zgodÿ, ±e otrzymanie kodu aktywacji (zar6wno w drodze dostarczenia go
Licencjobiorcy przez pomyÿkÿ jak i nie) nie bÿdzie stanowiÿo dowodu istnienia praw
licencyÿnych Licencjobiorcy lub miaÿo wpÿyw na ich zakres. Prawa te bÿdÿ wyÿcznie
takie,.jakie zostaÿy okreÿlone w niniejszej umowie oraz obowiÿzujÿcej Identyfikacji
Llcenc31.

6.3
Dane bÿdÿce Przedmiotem zastrze±e6 i ogranicze6. Produkty prac oraz inne
dane utworzone przy u±yciu Materiaÿ6w Licencjonowanych udostÿpnionych w ramach
odpowiednich Typ6w Licencji, w tym licencji ograniczajÿcych dozwolony cel do cel6w
edukacyjnych lub osobistych cel6w edukacyjnych, mogÿ zawierad pewne zastrze±enia i
ograniczenia powodujÿce, ÿe produkty prac i inne dane bÿdÿ u±yteczne wy%ÿcznie w
niekt6rych okolicznosciach (np. tylko w obszarze edukacyjnym). Ponadto, je±eli
Licencjobiorca po%ÿczy lub powiÿ±e produkty prac lub inne dane utworzone przy u±yciu
takich Materiaÿ6w Licencjonowanych z produktami prac lub innymi danymi utworzonymi w
inny spos6b, to wtedy takie inne produkty prac lub dane mogÿ tak±e podlegad tym
zastrze±eniom i ograniczeniom. Autodesk nie bÿdzie w ±aden spos6b zobowiÿzgny ani
nie bÿdzie ponosi% ÿadnej odpowiedzialnoÿci w przypadku poÿczenia lub pow1ÿzania
przez Licencjobiorcÿ produkt6w prac lub innych danych utworzonych przy u±yciu takich
Materiaÿ6w Licencjonowanych z produktami prac lub innymi danymi utworzonymi w inny
spos6b. Ponadto, Licencjobiorca hie bÿdzie usuwa% takich zastrze±e6 i ograniczeÿ,
zmieniaÿ ich lub utrudniaÿ mo±liwoÿci ich zrozumienia.
7.
ograniczenia odpowiedzialnoÿci
7.1
Ograniczenie w zakresie Typu i Kwoty odpowiedzialnoÿci. AUTODESK ANI JEGO
DOSTAWCY NIE BÿDÿ W ZADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI (BEZPOSREDNIO LUB POSREDNIO) ZA
ZADNE SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, POSREDNIE, WYNIKOWE LUB KARNE; ZA UTRATÿ
ZYSKOW, MOZLIWOSCI KORZYSTANIA, PRZYCHODOW LUB DANYCH ORAZ ZA PRZERWÿ W PROWADZENIU
DZIAÿALNOSCI (BEZ WZGLÿDU NA PODSTAWÿ PRAWNÿ DOCHODZENIA TAKICH ROSZCZEN LUB INNÿ
ODPOWIEDZIALNOSC). PONADTO, ODPOWIEDZIALNOSC AUTODESK I JEGO DOSTAWCOW WYNIKAJÿCA Z
MATERIAÿ0W, SUBSKRYPCJI LUB USÿUG AUTODESK, LUB Z NIMI ZWIÿZANA, NIE PRZEKROCZY
KWOTY ZAPLACONEJ LUB NALEZNE3 DO ZAPLATY PRZEZ LICENCJOBIORCÿ ZA, ODPOWIEDNIO, TAKIE
MATERIAtY, SUBSKRYPCJE LUB UStUGI AUTODESK.
7.2
zastosowanie ogranicze6 i Podstawa dla Nich. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI
OKRESLONE W NINIE3SZYM PARAGRAFIE 7 (OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI) BÿDÿ MIALY
ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIÿZUJÿCE PRAWO DO WSZELKICH
SZKOD I INNYCH ODPOWIEDZIALNOSCI BEZ WZGLÿDU NA SPOSOB ICH SPOWODOWANIA ORAZ BEZ
WZGLÿDU NA PODSTAWÿ ODPOWIEDZIALNOSCI, ZAROWNO WYNIKAJÿCYCH Z KONTRAKTU, DELIKTU (W
TYM M.IN. NIEDBALSTWA), 3AK I SPOWODOWANYCH W INNY SPOSOB, NAWET JEZELI AUTODESK
ZOSTAL POINFORMOWANY O MOZLIWOSCI WYSTÿPIENIA TAKIE30DPOWIEDZIALNOSCI ORAZ BEZ
WZGLÿDU NA TO, CZY OGRANICZONE SRODKI NAPRAWCZE DOSTÿPNE W RAMACH NINIE3SZE3 UMOWY
SPEtNIÿ SWOJ ZASADNICZY CEL CZY NIE. PONADTO, LICENCJOBIORCA WYRAZA ZGODÿ NA TO, ABY
OPtATY LICENCYJNE, SUBSKRYPCYJNE LUB ZWIÿZANE Z UStUGAMI LUB INNE OPÿATY NALICZANE
PRZEZ AUTODESK I PLATNE PRZEZ LICENCJOBIORCÿ BYLY OPARTE NA ALOKAC3I RYZYKA
OKRESLONEGO W NINIEJSZYM PARAGRAFIE 7 (OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI) I STANOWItY
JEGO ODZWIERCIEDLENIE ORAZ ABY OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI OKRESLONE W NINIEJSZYM
PARAGRAFIE 7 (OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI) STANOWItY ZASADNICZY ELEMENT UMOWY
POMIÿDZY STRONAMI.
8.

Okres obowiÿzywania i Rozwiÿzanie Umowy

8.1
okres obowiÿzywania; Rozwiÿzanie lub zawieszenie Umowy. Ka±da licencja
wynikajÿca z niniejszej Umowy, w odniesieniu do ka±dego poszczeg61nego zestawu
Materia%6w Licencjonowanych objÿtych niniejszÿ Umowÿ, wejdzie w ±ycie w jednej
nastÿpujÿcych dat, w zale±noÿci od tego, kt6ra z nich nastÿpi p6ÿniej: (a) wejÿcia w
±ycie Umowy, (b) zapÿaty przez Licencjobiorcÿ odpowiednich opÿat, z wyjÿtkiem
licencji niewymagajÿcych takich op%at (takich jak licencje do oceny), (c) dostawy
okreÿlonych Materiaÿ6w Licencjonowanych, oraz (d) w przypadku zapewnienia Materia%6w
Autodesk w powiÿzaniu z subskrypcjÿ, w momencie rozpoczÿcia odpowiedniego okresu
subskrypcji. Zar6wno Autodesk, jak i Licencjobiorca mogÿ rozwiÿzad niniejszÿ Umowÿ,
licencj9 Licencjobiorcy w zakresie Materiaÿ6w Licencyjnych, subskrypcjÿ
Licencjobiorcy i/lub dostawÿ us%ug w zakresie Materia]6w Licencjonowanych w
przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez drugÿ stronÿ i braku naprawy takiego
naruszenia w ciÿgu (10) dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o takim
naruszeniu; przy czym, je±eli Licencjodawca dopuÿci siÿ naruszenia postanowie6
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Paragrafu 1 (Licencja) lub Paragrafu 2 (ograniczenia/zakazy zwiÿzane z licencjÿ),
Autodesk mo±e rozwiÿzaÿ niniejszÿ Umowÿ, licencÿ udzielonÿ Licencjobiorcy na
Materiaÿy Licencjonowane, subskrypcjÿ Licencjoblorcy i/lub zaprzestaÿ ÿwiadczenia
usÿug w zakresie Materiaÿ6w Licencjonowanych, niezwÿocznie po otrzymaniu pisemnego
zawiadomienia o naruszeniu. Ponadto, Autodesk mo±e, w ramach alternatywy do

rozwiÿzania Umowy, dokonaÿ zawieszenia licencji Licencjobiorcy w zakresie Materiaÿ6w
Licencjonowanych, subskrypcji Licencjobiorcy, dostawy usÿug w zakresie Materiaÿ6w
Licencjonowanych i/lub realizacji innych zobowiÿzaÿ Autodesk lub praw Licencjobiorcy
wynikajÿcych z niniejszej Umowy (lub ewentualnych innych warunk6w dotyczÿcych
materiaÿ6w zwiÿzanych z Materiaÿami Licencjonowanymi), je±eli Licencjobiorca nie
dokona pÿatnoÿci na rzecz Autodesk lub odsprzedawcy lub w inny spos6b hie wykona
zapis6w niniejszej Umowy, lub innych warunk6w dotyczÿcych takiej licencj!,
subskrypcji, usÿuÿ lub innych materiaÿ6w powiÿzanych. Autodesk mo±e rozw1ÿzaÿ
niniejszÿ Umowÿ, je±eli Licencjobiorca stanie siÿ przedmiotem postÿpowania
upadÿoÿciowego, stanie siÿ niewypÿacalny lub zawrze ukÿad z wierzycielami
Licencjobiorcy. Niniejsza Umowa ulegnie automatycznemu rozwiÿzaniu bez powiadomienia

lub podjÿcia przez Autodesk innych dziaÿa6, je±eli wobec Licencjobiorcy zostanie
wszczÿte postÿpowanie likwidacyjne. Licencÿobiorca przyjmuje do wiadomoÿci oraz
wyra±a zÿodÿ, ±e Autodesk mo±e dokonaÿ cesji lub podzielenia swoich praw i
obowiÿzkow wynikajÿcych z niniejszej umowy, w kontekÿcie postÿpowania
upadÿoÿciowego, Licencjodawca przyjmuje do wiadomoÿci i uznaje, ±e niniejsza umowa
jest i bÿdzie uznawana za umowÿ podlegajÿcÿ wykonaniu, z kt6rej prawa i obowiÿzki
nie mogÿ zostaÿ przejÿte i/lub przeniesione bez uprzedniej zgody Autodesk wyra±oneÿ
na piÿmie, kt6rej Autodesk mo±e, wedle wÿasnego uznania, nie udzieliÿ na podstawie

art. 365(c)(1) tytuÿ 11 Kodeksu Stanu zjednoczonych lub innych przepis6w
regulujÿcych kwestiÿ um6w podlegajÿcych wykonaniu w zwiÿzku z upadÿoÿciÿ.
8.2

skutek Rozw1ÿzania Umowy lub Licencji. W momencie rozwiÿzania lub

wygaÿniÿcia niniejszej umowy, licencje nadane na mocy niniejszej Umowy zostanÿ
rozwiÿzane, w momencie rozwiÿzania lub wygaÿniÿcia jakiejkolwiek licencji
udzielonej Licencjobiorcy Licencjobiorca zobowiÿzany jest do zaprzestania wszelkiego
korzystania z Materiaÿ6w Autodesk, kt6rych taka licencja dotyczy, wszelkich
subskrypcji (w tym m.in. usÿug powiÿzanych) oraz wszelkich usÿug, oraz dokonania
dezinstalacji wszelkich kopii Materiaÿ6w Autodesk; na ±yczenie Autodesk
Licencjobiorca zobowiÿzuje siÿ do zniszczenia lub zwrotu do Autodesk lub
odsprzedawcy, od kt6rego zostaÿy one nabyte,wszystkich Materiaÿ6w Autodesk. Autodesk

rezerwuje sobie prawo do wymagania od Licencjobiorcy przedstawienia wystarczajÿcych
dowod6w na dezinstalacjÿ wszystkich kopii Materiaÿ6w Autodesk oraz, na ±yczenie
Autodesk, zniszczenia lub zwrotu do odsprzedawcy, od kt6rego zostaÿy nabyte. Je±eli

subskrypcja Licencjobiorcy zostanie rozwiÿzana lub ulegnie wygaÿniÿciu, a niniejsza
Umowa i licencja Licencjobiorcy na Materiaÿy Licencjonowane pozostanÿ w mocy, to
wszelkie prawa Licencjobiorcy oparte na subskrypcji (w tym m.in. prawa dotyczÿce
Poprzednich wersji) zostanÿ rozwiÿzane, a Licencjobiorca (o ile warunki Programu
subskrypcji nie stanowiÿ inaczej) ma obowiÿzek wywiÿzania siÿ ze zobowiÿza6
okreÿlonych w Paragrafie 1.2.1 (Efekt Nowszych Wersji) w odniesieniu do wszelkich
kopii takich Poprzednich Wersji (w tym zobowiÿza6 dotyczÿcych zaprzestania
uÿytkowania, wykonania dezinstalacÿi oraz zniszczenia lub zwrotu).
8.3
waÿnoÿ Postanowie6 po zakoÿczeniu obowiÿzywania umowy. Postanowienia
Paragraf6w: 1.3 Warunki Dodatkowe, 1.4 Pozostaÿe Materiaÿy, 1.5 Autoryzowani

U±ytkownicy, 1.6 Materiaÿy Licencjonowane stron Trzecich, 1.11 Interfejsy
Programowania Aplikacÿi (API], 2.1.1 Nieudzielenie Licencji/Niedozwolone Dziaÿania,
2.1.4 Efekt Nieuprawnÿonego Korzystania, 2.2 obchodzenie zabezpieczeÿ, 3 Wszelkie
Prawa Zastrze±one, 4 Kwestie zwiÿzane z Prywatnoÿciÿ; wykorzystanie Informacji;
tÿczno3ÿ, 5.20graniczona odpowiedzialnoÿ, 60strze±enia, 70graniczenia

odpowiedzialnoÿci, 8 okres obowiÿzywania i Rozwiÿzanie Umowy i 9 Postanowienia
Ogolne oraz Za}ÿcznika A pozostanÿ w mocy po rozwiÿzaniu lub wygaÿniÿciu niniejszej
umowy.

9.

Postanowienia Og61ne

9.1
zawiadomienia, zawiadomienia w zwiÿzku z niniejszÿ Umowÿ bÿdÿ sporzÿdzane
przez ka±dÿ ze stron w formie pisemnej i bÿdÿ (a) wysyÿane pocztÿ elektronicznÿ,
przesyÿkÿ pocztowÿ, kurierem (np. ups, FedEx lub DHL), z zastrze±eniem, ±e

Licencjobiorca nie mo±e powiadomiÿ Autodesk drogÿ elektronicznÿ o naruszeniu
postanowie6 przez Autodesk, ani dorÿczyÿ zawiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej
umowy, zawiadomienia skierowane od Autodesk do Licencÿobiorcy bÿdÿ skuteczne (a) w
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przypadku zawiadomienia wysÿanego pocztq elektronicznq 1 (jeden) dzie6 po jego
wysÿaniu na adres poczty elektronicznej przedstawiony Autodesl< lub (b) w przypadku
zawiadomienia wysÿanego przesyÿkq pocztowq lub usÿugq kurierskq 5 (piÿ) dni po
wysÿaniu pocztq tradycyjnq lub kurierem na adres podany Autodesk. Licencjobiorca
niniejszym wyra±a zgodÿ na dorÿczanie pism procesowych do Licencjobiorcy w formie
listu poleconego przesÿanego na adres przedstawiony na Formularzu Informacji o
Kliencie Licencjobiorcy (lub jeÿeli Formularz Informacji o Kliencie nie zostaÿ
przekazany, na ostatni adres Licencjobiorcy znany Autodesk), jeÿli jest to dozwolone
w ramach obowiqzujqcego prawa. Zawiadomienia skierowane od Licencjobiorcy do
Autodesk bÿdq skuteczne (a) w przypadku zawiadomie6 wys%anych e-maiiem 1 (jeden)
dzieÿ po ich wysÿaniu na adres CopyrightAgent@autodesk.com (i otrzymaniu przez
Autodesk pod adresem poczty elektronicznej) lub (b) w przypadku zawiadomie6
wysÿanych przesyÿkÿ pocztowÿ lub kurierskÿ w momencie ich otrzymania przez Autodesk
pod adresem: Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia 94903, USA,
do rqk: CopyrightAgent. Je±eli Licencjobiorca posiada subskrypcj#, ka±da ze stron
mo±e r6wnie± przekazae zawiadomienie zgodnie z postanowieniami ustalonymi w
warunkach Programu subskrypcji.
9.2
Prawo w}aÿciwe i jurysdykcja. Niniejsza Umowa podlega i b#dzie
interpretowana zgodnie z prawem (a) Szwajcarii, je±eli Licencjobiorca nabyÿ
Materiaÿy Autodesk w pa6stwie znajdujqcym siÿ na terenie Europy, Afryki lub
Bliskiego wschodu, (b) singapuru, je±eli Licencjobiorca nabyÿ Materiaÿy Autodesk w
pa6stwle znajdujqcym siÿ na terenie Azji, Oceanii lub rejonu Pacyfiku, lub (c) Stanu
Kalifornia (a w zakresie kontroli - prawem federalnym stan6w zjednoczonych), je±eli
Licencjobiorca nabyÿ Materiaÿy Autodesk w pa6stwie znaÿdujÿcym siÿ na terenie jednej
z Ameryk (w tym Karaiby) lub jakimkolwiek innym pa6stwle niewymienionym w punkcie
9.2. Prawa obowiqzujqce w tych jurysdykcjach bÿdq miee zastosowanie, bez odwoÿywania
siÿ do zasad konfliktu praw Stanu Kalifornia. Prawa Konwencji Narod6w zjednoczonych
o Umowach Miÿdzynarodowej sprzeda±y Towar6w oraz ujednoliconej Ustawy o obrocie
Danymi Komputerowymi nie b#dq mieÿ zastosowania do (i sq wyÿqczone z obowiqzujqcych
przepis6w) niniejszej Umowy. Ponadto, ka±da ze stron zgadza si#, ±e wszelkie
roszczenia, pozwy lub spory wynikajqce z niniejszej Umowy lub odnoszqce si# do niej
b#dq wnoszone wyÿqcznie do (i strony bÿdq podlegaÿy wyÿqcznej jurysdykcji) sqdu
Najwyÿszego Stanu Kalifornia w hrabstwie Marin lub sqdu Rejonowego w Stanach
zjednoczonych dla okrÿgu Poÿnocnego Kalifornii w San Francisco, z wyjqtkiem
przypadku, gdy Licencjobiorca nabyÿ Materiaÿy Autodesk (a) w dowolnym paÿstwie w
Europie, Afryce lubna Bliskim wschodzie (w kraju innym ni± te obj#te embargiem przez
USA) lub w Afryce, ka±de takie roszczenie lub sprawa sporna bÿdq wnoszone wyÿqcznie

do (i strony b#dq podlegaÿy wyÿqczneÿ jurysdykcji) sqd6w w Szwaÿcarii lub (b) w
panstwie znajdujqcym siÿ Azji, Oceanli lub reÿonie Pacyfiku, roszczenia tego rodzaju
lub sprawy sporne b#dq wnoszone wyÿqcznie do (i strony b#dq podlegaÿy wyÿqcznej
jurysdykcji) sqd6w w singapurze, zadne z powyÿszych nie staje na przeszkodzie, aby
Autodesk wni6sÿ pozew o naruszenie praw wÿasnoÿci intelektualnej w kraju, gdzie
takie naruszenie rzekomo nastqpiÿo.

9.3
zakaz przekazania praw; upadÿoÿ. Licencjobiorca nie mo±e bez uprzedniej
pisemnej zgody Autodesk dokonae cesji niniejszej umowy ani ±adnych wynikajqcych z
niej praw (poprzez zakup akcji lub aktyw6w, fuzjÿ, zmianÿ kontroli, z mocy prawa lub
w inny spos6b), kt6rych wstrzymanie le±y w wyÿqcznej i bezwzgl#dnej dyspozycji
Autodesk, przy czym wszelkie czynnoÿci Licencjobiorcy w zakresie przeniesienia praw
zostanq uniewa±nione, w ÿwietle jakiegokolwiek post#powania upadÿoÿciowego lub
podobnego post#powania niniejsza umowa jest i bÿdzie traktowana jako umowa
wykonawcza w rodzaju opisanym w paragrafie 365 (c) (1) pod tytuÿem 11 Kodeksu Stan6w
zjednoczonych i nie moÿe bye scedowana bez wczeÿniejszej zgody Autodesk na piÿmie,
kt6ra mo±e zostae wstrzymana przez Autodesk wedÿug wÿasnego uznania.

9.4
sp6ÿki zale±ne i filie Autodesk. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci i
wyra±a zgodÿ ±e Autodesk mo±e za±yczyÿ sobie, aby jego sp6ÿki zale±ne oraz filie
prowadziTy dziaÿalnoÿ w zwiqzku z nlnqejszq Umowq, w tym m.in. dostarczaÿy

Materiaÿy Autodesk i zapewniaÿy subskrypcje i usÿugi Autodesk, pod warunkiem, ±e
Autodesk (a nie jego sp6ÿki zale±ne i filie) podlegaÿ bÿdzie w dalszym ciqgu
obowiqzkom Autodesk wynikajqcym z niniejszej Umowy. Licencjobiorca zgadza si# tak±e,
±e sp6ÿki zale±ne i filie Autodesk mogq egzekwowae (w tym podejmowae dziaTania w
przypadku naruszenia prawa) niniejszq umow#.
9.5
Rozÿqcznoÿe. Je±eli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie
uznane za niezgodne z prawem, niewa±ne lub nieegzekwowalne w caÿoÿci lub w cz#ÿci
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zgodnie z odpowiednimi przepisami i tylko w stopniu, w kt6rym za takie zostanie
uznane, postanowienie to lub jego czÿ bÿdzie nieskuteczne w jurysdykcji, w kt6rej
jest niezgodne z prawem, niewa±ne lub nieegzekwowalne - w takim zakresie, w jakim
jest niezgodne z prawem, niewa±ne lub nieegzekwowalne - i bÿdzie uznane za zmlenione

w stopniu niezbÿdnym do osiÿgniÿcia zgodnosci ze stosownymi przepisami, tak aby
mo±liwie najpeÿniej odzwierciedlaÿ intencje stron. Niezgodnoÿ z prawem, niewaSnoÿ
lub nieegzekwowalno3ÿ takiego postanowienia w danej jurysdykcji nie bÿdzie mieÿ
±adnego wp}ywu na zgodnoÿ z prawem, wa±noÿ i egzekwowalnoÿ takiego postanowienia

w jakiejkolwiek innej jurysdykcji ani na zgodnoÿ z prawem, wa±no3ÿ i egzekwowalnoÿ
jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.
9.6

Brak moSliwoÿci zrzeczenia siÿ warunk6w Umowy. Nie mo±na zrzec siÿ 2adnego

z warunk6w ani postanowie6 niniejszej Umowy, a jakiekolwiek naruszenie jej
postanowie6 nie bÿdzie usprawiedliwione, jeÿli zrzeczenia takiego nie sporzÿdzono na
piÿmie i nie zostaÿo ono podpisane w imieniu strony zrzekajÿcej siÿ. ÿadne
zrzeczenie siÿ warunk6w umowy (wyraSne ani dorozumiane) nie stanowl zgody na

jakiekolwiek inne albo kolejne zrzeczenie siÿ warunk6w lub usprawiedliwienie ich
kolejnego naruszenia.

9.7
Audyty. Licencjobiorca zgadza siÿ, ±e Autodesk ma prawo domagaÿ siÿ audytu
(drogÿ elektronicznÿ lub w inny spos6b) Materiaÿ6w Autodesk i ich Instalacji oraz
dostÿpu do takich Materiaÿ6w. W ramach takiego audytu Autodesk lub jeg? upowaSniony
przedstawiciel bÿdÿ mieli prawo z 15-dniowym (piÿtnastodniowym) wczesnlejszym
powiadomieniem Licencjobiorcy do przeprowadzenia kontroli zapis6w, system6w i
urzÿdzefl Licencjobiorcy, w tym identyfikator6w urzÿdze6, numer6w seryjnych i
powiÿzanych informacji, aby sprawdziÿ, czy korzystanie z wszelkich Materiaÿ6w
Autodesk jest zgodne z niniejszÿ Umowÿ. Licencjobiorca zapewni peÿnÿ wsp6ÿpracÿ w
celu umo±liwienla przeprowadzenia takiego audytu. Je±eli Autodesk wykryje, 2e
korzystanie jest niezgodne z niniejszÿ umowÿ, Licencjobiorca bÿdzie niezwÿocznie
zobowiÿzany do wniesienia wszelkich bieSÿcych opÿat licencyjnych, aby doprowadziÿ do
zgodnoÿci z postanowieniami niniejszej umowy oraz innymi warunkami, a tak±e ponieÿ
uzasadnione koszty danego audytu. Opr6cz praw do tych pÿatnoÿci Autodesk zastrzega
sobie prawo do skorzystania z wszelkich innych ÿrodk6w dostÿpnych w.prawie lub na
zasadzie sÿusznoÿci, zar6wno na podstawie niniejszej umewy, jak na innych
podstawach.

9.8
Jÿzyk. w razie jakichkolwiek rozbie±noÿci pomiÿdzy wersjÿ angielskÿ
ninieÿszeÿ umowy a jakimkolwiek jej tÿumaczeniem wiÿ±ÿca prawnie jest wersja Umowy w
jÿzyku angielskim. Jeÿli Licencjobiorca nabyÿ licencjÿ na Materiaÿy Licencjonowane w
Kanadzie, Licencjobiorca zgadza siÿ niniejszym na nastÿpujÿce: Strony niniejszej
umowy potwierdzajÿ, ±e jest ich ±yczeniem, aby zar6wno niniejsza umowa, jak i inne
odnoszÿce siÿ do niej dokumenty, w tym zawiadomienia, byÿy teraz i w przyszÿoÿci
sperzÿdzane wyÿcznie w jÿzyku anÿielskim.
9.9
Interpretacja. wszelkie n]ejasnoÿci w niniejszej umowie nie bÿdÿ
interpretowane na niekorzyÿ osoby przyggtowujÿcej tekst Umowy.
9.10 siva wy±sza. Autodesk nle ponosÿ odpowiedzialnoÿci za ÿakiekolwiek straty,
szkody lub kary powstaÿe wskutek op62nie6 lub bÿd6w wynikajÿcych z dziaÿania siÿy
wy±szej, op62nie6 dostawcy lub z innych przyczyn bÿdÿcych poza uzasadnionÿ kontrolÿ
Autodesk.

9.11 Prawa Wÿadz Stan6w zjednoczonych, w przypadku zam6wie6 od rzÿdu
ameryka6skiego, wszystkie Materiaÿy Autodesk bÿdÿ uznawane za komercyjne
oprogramowanie komputerowe zdefiniowane w FAR 12.212, podlegajÿce ograniczonym
prawom, okreÿlonym w FAR punkt 52.227-19 ,,Komercyjne oprogramowanie komputerowe ograniczone prawa" i DFARS 227.7202 ,,Prawa do komercyjnego oprogramowania
komputerowego lub dokumentacji komercyjnego oprogramowanÿa komputerowego", w

zale±noÿci od tego, kt6ry przepis bÿdzie miaÿ zastosowanie, oraz we wszelkich
regulacjach, kt6re je zastÿpiÿ. Korzystanie z Materiaÿ6w Autodesk przez rzÿd
ameryka6ski, ich modyfikacja, sporzÿdzanie kopii, wykgnywanie, eksponowanie lub
ujawnianie bÿdzie odbywaÿo siÿ wyÿcznie z zastrze±enÿem praw i ogranicze6 ]icencji,
o kt6rych mowa w niniejszej Umowie.
9.12

Kontrola Eksportu. Licencjobiorca potwierdza i uznaÿe, ±e Materiaÿy

Autodesk i Usÿugi (w tym dane przekazane przez Licencjodawcÿ w zwiÿzku z usÿugÿ oraz
rezultatem wygenerowanym przez Usÿugÿ dla konkretnego Licencjodawcy) podlegajÿ
przepisom, zasadom i regulacjom stan6w zjednoczonych lub innego odpowiedniego kraju
w zakresie kontroli eksportu oraz sankcjom gospodarczym, w tym, miÿdzy innymi,
regulacjom ogÿoszonym przez ameryka6ski departament handlu i ameryka6ski
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departamentu skarbu (ÿcznie ,Przepisy w zakresie kontroli eksportu').
Licencjobiorca oÿwiadcza, gwarantuje i zobowiÿzuje siÿ, ±e ani on sam, ani Personel
Licencjobiorcy (i) nie sÿ obywatelami ani rezydentami i nie znajdujÿ siÿ.w kraju
podlegajÿcym ameryka6skim sankcjom gospodarczym lub innym znacznym ogramczemom
gospodarczym (w tym, miÿdzy innymi, na Kubie, w Iranie, sudanie, syrii i Korei
P6ÿnocnej), (ii) nie znajdujÿ siÿ na ±adnej z list rzÿdu USA wskazujÿcych osoby
podlegajÿce ograniczeniom (w tym, miÿdzy innymi, w wykazie ameryka6skiego
departamentu skarbu, zwierajÿcym listÿ okreÿlonych obywateli i os6b objÿtych
blokadÿ, wykazie os6b wykluczonych ameryka6skiego departamentu handlu, wykazie
podmiot6w i wykazie os6b niepotwierdzonych oraz w wykazach ameryka6skiego
departamentu stanu dotyczÿcych rozprzestrzeniania bron, (iii) nie bÿdÿ, chyba ±e
zostanÿ do tego uprawnieni na podstawie Przepis6w w zakresie kontroli eksportu,
wykorzystywaÿ Materiaÿ6w ani Usÿug Autodesk w Ladnym zakazanym uLytkowaniu koÿcowym,
w tym m.in. w projektowaniu, analizie, symulacji, estymacji, testowaniu i innych

dziaÿaniach dotyczÿcych aplikacji zwiÿzanych z broniÿ atomowÿ,
chemicznÿ/biologicznÿ, systemami rakietowymi lub bezzaÿogowymi statkami
powietrznymi, ]ub (iv) nie bÿdÿ wykorzystywaÿ Materiaÿ6w lub usÿug Autodesk do
ujawniania, przesyÿania, pobierania, eksportowania, ponownego eksportowania,

bezpoÿrednio lub poÿrednio, rezultat6w wygenerowanych przez Materiaÿy lub usÿugi
Autodesk dla konkretnego Licencjodawcy, treÿci Licencjodawcy, treÿci os6b trzecich
lub jakichkolwiek innych treÿci lub materiaÿ6w do jakiegokolwiek kraÿu, ÿodmiotu lub
strony, kt6ra nie jest upowaLniona do ich otrzymania zgodnie z Przeplsaml w zakresie
kontroli eksportu lub innych przepis6w prawa i regulacji, kt6rym Licencjodawca
podlega. Licencjobiorca uznaje, Le wymogi i ograniczenia naÿoLone przez Przepisy w
zakresie kontroli eksportu mogÿ siÿ r6Lniÿ w zastosowaniu do Licencjobiorcy w
zaleÿnoÿci od Materiaÿ6w lub usÿug Autodesk, dostarczonych na podstawie niniejszej
Umowy i mogÿ ulec zmianie w czasie. Licencjobiorca ponosi caÿkowitÿ odpowiedzialnoÿ
za (i) dokÿadne okreÿlenie mechanizm6w kontroli majÿcych zastosowanie do Materiaÿ6w
lub usÿug Autodesk, i (iii) przestrzeganie Przepis6w w zakresie kontroli eksportu
oraz monitorowanie zmian do nich.
9.13
caÿoÿ umowy. Niniejsza Umowa oraz stosowne inne.ÿostanowienia, o kt6rych

mowa w niniejszej Umowie (np. Warunki Programu subskrypcj1 oraz Warunki usÿug),
stanowiÿ caÿoÿ porozumienia pomiÿdzy stronami (oraz wcielajÿ i zastÿpujÿ wszelkie
uprzednie lub obecne umowy, om6wienia, korespondencje, ustalenia, oÿwiadczenia,

gwarancje, reklamy oraz porozumienia) w odniesieniu do przedmiotu niniejszeÿ umowy,
z wyjÿtkiem konkretnych Materiaÿ6w Autodesk, kt6re mogÿ podlegaÿ dodatkowym lub .
innym warunkom zwiÿzanym z Materiaÿami Autodesk. Strony przyjmujÿ do wiadomoÿci, ze
zawierajÿc niniejszÿ umowÿ, nie opierajÿ siÿ na Ladnych umowach, om6wieniach,
korespondencjach, ustaleniach, oÿwiadczeniach, gwarancjach, reklamach ani
porozumieniach innych nil wyra2nie okreÿlone w niniejszej umowie. Licencjobiorca
przyjmuje do wiadomoÿci, ±e Autodesk mole co pewien czas dodawaÿ lub zmieniaÿ
warunki zawarte w Warunkach Programu subskrypcji oraz Warunkach usÿug, pod
warunkiem, ±e Autodesk powiadom w formie pisemnej o uzupeÿnieniach lub zmianach
(oraz mo±e pozwoliÿ Licencjobiorcy na nieprzedÿuLanie, mole zezwoliÿ Licencjobiorcy
na wypowiedzenie, a tak±e mole zaproponowaÿ inne opcje w odniesieniu do subskrypcji
lub ÿwiadczonych usÿug) przed dokonaniem uzupeÿnie6 lub zmian i zanim stanÿ siÿ one
skuteczne wzglÿdem Licencjobiorcy. w przypadku konfliktu pomiÿdzy warunkami
ninieÿszej umowy a stosownymi innymi postanowieniami Autodesk (w tym m.in. Warunkami
Programu subskrypcji, Warunkami usÿug lub podobnymi dodatkowymi albo innymi
warunkami) zastosowanie bÿdÿ miaÿy te inne postanowienia. Warunki okreÿlone przez

Licencjobiorcÿ w korespondencji Licencjobigrcyÿ kt6re zmierzajÿ do zmiany niniejszej
Umowy, lub inne podobne postanowienia sÿ nÿewazne i nieskuteczne, chyba Le zostaÿy
uzgodnione na piÿmie i podpisane przez upowaLnioneÿo przedstawiciela Autodesk.
wszelkie inne zmiany do niniejszej Umowy bÿdÿ r6wnÿe2 niewaLne, chyba ±e zostanÿ
uzgodnione w formie pisemnej i podpisane przez upowaLnionego przedstawiciela
Autodesk.

Zaÿcznik A

Definicje
1.

,,Dostÿp" lub ,,Dostÿpny" w odniesieniu do programu komputerowego lub innych

materiaÿ6w oznacza (a) uLywanie lub wykonywanie tego programu komputerowego lub
innych materiaÿ6w albo (b) uLywanie lub korzystanie w inny spos6b z elementow lub
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funkcjonalnoÿci tego programu komputerowego lub innych materiaÿ6w.
2.
,,Umowa" oznacza niniejszÿ Licencjÿ.] Umowÿ o usÿygachÿ wraz z wszystkimi
zaÿcznikami do niej oraz z ewentualnyml pozmejszymi zmlanaml wprowadzanymi do

Licencji i Umowy o usÿugach, zgodnie z podanymi tu warunkami.
3.
,,Autoryzowany u2ytkownik oznacza ka±dÿ osobÿ, kt6ra dokonuje Instalacji
lub uzyskuje Dostÿp, albo jest upowa2niona do dokonania Instalacji lub uzyskania
Dostÿpu, do jakichkolwiek Materiaÿ6w Licencjonowanych.
4.

,Autodesk" oznacza Autodesk Inc., sp6ÿkÿ z Delaware, z wyjÿtkiem przypadku,

gdy Licencjobiorca nabÿdzie licencjÿ na Materiaÿy Autodesk w (a) pa6stwie na terenie
Europy, Afryki lub Bliskiego wschodu; ,Autodesk oznaczaÿ bÿdzie Autodesk
Development sarl lub (b) w pa6stwie na terenie Azji, Oceanii lub rejonu Pacyfiki,
,,Autodesk" oznaczaÿ bÿdzie Autodesk Asia Pte Ltd.
5.
,,Mened±er Licencji Autodesk" oznacza narzÿdzie znane pod nazwÿ Mened2er

Licencji Autodesk albo jakiekolwiek p62niejsze narzÿdzie do zarzÿdzania,
monitorowania lub kontrolowania Instalacji lub Dostÿpu do Materiaÿ6w Autodesk.
6.
,,Materiaÿy Autodesk" oznaczajÿ wszelkie materiaÿy dystrybuowane lub
udostÿpniane przez Autodesk, bezpoÿrednio lub poÿrednio, w tym Oprogramowanie,

Materiaÿy Uzupeÿniajÿce, Dokumentacjÿ U±ytkownika i Materiaÿy wykluczone
(niezaleÿnie od tego, czy Licencjobiorcy udzielono na nie licencji).
7.

,,Komputer oznacza (i) pojedyncze urzÿdzenie elektroniczne z co najmniej

jednym procesorem (CPU), ktore przyjmuje dane w postaci cyfrowej lub podobnej i
rzetwarza jew celu osiÿgniÿcia konkretnych wynik6w w oparclu o c1ÿg instrukcji lub
ii) implementacjÿ takiego urzÿdzenia w formie oprogramowania (albo tak zwanej
maszyny wirtualnej).
8.

,,Formularz Informacji o Kliencie" oznacza formularz wypeÿniony przez

Licencjobiorcÿ oraz przekazany do Autodesk lub odsprzedawcy, bezpoÿrednio lub
poÿrednio, w zwiÿzku z zam6wieniem przez Licencjobiorcÿ licencÿi na Materiaÿy
Autodesk, subskrypcji lub usÿug.
9.
,,cele Edukacyjne" oznaczajÿ cele bezpoÿrednio zwiÿzane z uczeniem siÿ,
nauczaniem, szkoleniami oraz badaniami i rozwojem, stanowiÿce czÿ funkcji

instrukta±owych wykonywanych przez instytucjÿ edukacyjnÿ na szczeblu podstawowym lub
rednim albo jakÿkolwiek instytucjÿ nadajÿcÿ stopnie lub wystawiajÿcej
zaÿwiadczenia, albo jakÿkolwiek plac6wkÿ zajmuÿcÿ siÿ ksztaÿceniem, nauczaniem lub
szkoleniem, z wykluczeniem cel6w handlowych, profesjonalnych lub nastawionych na
zysk.
10.

,,cele oceny" oznaczajÿ cele zwiÿzane z ocenÿ i demonstracjÿ mo±liwoÿci

Oprogramowania lub Materiaÿ6w uzupeÿniajÿcych, z wykluczeniem analizy konkurencyjnej
i wszelkich cel6w handlowych, profesjonalnych, informacyjnych lub innych
nastawionych na zysk.
11.
,,Materiaÿy wykluczone" oznaczajÿ wszelkie materiaÿy, w tym oprogramowanie,

Materiaÿy Uzupe}niajÿce lub Dokumentacjÿ u±ytkownika (w tym bez ogranicze6, wszelkie
programy komputerowe, moduÿy lub skÿadniki programu komputerowego, funkcjonalnoÿci
lub elementy programu komputerowego, materiaÿy wyjaÿniaÿce w formie wydrukow lub w
formie elektroniczneÿ, materiaÿy posiadajÿce treÿ lub ÿnne ewentualne materiaÿy),

kt6re mogÿ byÿ przekazane lub udostÿpnione Licencjobiorcy w dowolny spos6b albo
kt6re znajdujÿ siÿ na jakichkolwiek noÿnikach przekazanych Licencjobiorcy, (a) na
kt6re Licencjobiorca hie posiada Identyfikacji Licencji lub (b) za kt6re
Licencjobiorca nie uiÿciÿ (i nie kontynuowaÿ uiszczania) stosownych opÿat.
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomoÿci, ±e Materiaÿy wykluczone znajdujÿ siÿ na
noÿnikach lub na materiaÿach do pobrania dla wygody u2ywania mechanizmu licencji
przez Autodesk i wÿczenie ich nie daje w ±aden spos6b prawa, czy to w spos6b
wyraÿny czy domniemany, do u±ywania takich Materiaÿ6w wykluczonych.
12.

,,Nauczyciel" oznacza Personel w instytucji edukacyjnej na szczeblu

podstawowym lub ÿrednim albo jakieÿkolwiek instytucji nadajÿcej stopnie lub
wystawiajÿcej zaÿwiadczenia, albo jakiejkolwiek plac6wce zajmujÿcej siÿ
ksztaÿceniem, nauczaniem lub szkoleniami, kt6ra na ±ÿdanie Autodesk jest w stanie
udokumentowaÿ ten fakt.
13.
,,Instalacja" lub ,,Instalowaÿ" w odniesieniu do programu komputerowego lub

innych materiaÿ6w oznacza skopiowanie programu lub innych materiaÿ6w na twardy dysk
lub inny noÿnik do przechowywania danych.
14.
,Identyfikacja Licencji" oznacza jednÿ lub wiÿcej okreÿle6 wystawionych
przez Autodesk okreÿlajÿcych Rodzaj Licencji (miÿdzy lnnymi) dla Licencjobiorcy na
Materiaÿy Licencyÿne. Identyfikacÿa Licencji mo±e (a) znajdowaÿ siÿ (i) w
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Materiaÿach Licencyjnych (np. w polu ,,Informacje", oknie dialogowym licencji lub w
pliku tekstowym oprogramowania; (ii) na lub w opakowaniu Autodesk, lub (iii) w
pisemnym potwierdzieniu lub innym powiadomieniu wystawionym do Licencji przez
Autodesk i przesÿanym pocztÿ elektronicznÿ, faksem, przesyÿkÿ lub w inny spos6b; lub
(b) byÿ otrzymana od Autodesk na ±yczenie. Dla unikniÿcia wÿtpliwoÿci Identyfikacja
Licencji nie obejmuje okreÿlenia, potwierdzenia, opakowania ani innych dokument6w
dostarczonych przez odsprzedawcÿ lub osoby trzecie.
15.
.Typ Licencji oznacza typ licencji wskazany przez Autodesk dla Materiaÿ6w
Autodesk, w tym typy podane w Zaÿczniku B. Typ Licencji zawiera w sobie warunki
wyszczeg61nione przez Autodesk dla ka±dego typu licencji, w tym stosowne warunki
wymienione w Zaÿczniku B. Typ Licencji okreÿlany jest przez Autodesk i moÿe byÿ
opisany w odnoÿnej Identyfikacji ÿicencji.
16.

.Materiaÿy Licencjonowane oznaczajÿ Oprogramowanie, Materiaÿy Uzupeÿniajÿce

i Dokumentacjÿ u±ytkownika (a) pobrane przez klikniÿcie przycisku ,,Akceptujÿ (,I
accept') lub inneg? przycisku, lub mechanizmu zwiÿzanego z niniejszÿ Umowÿ, lub
przez wskazanie w lnny spos6b zgody na niniejszÿ umowÿ, (b) dostarczone w opakowaniu
razem z niniejszÿ umowÿ lub (c) w inny spos6b doÿczone do niniejszej umowy, pod
warunkiem0 ÿe (i) w przypadku Oprogramowania na Oprogramowanie to znajduje siÿ
stosowna Identyfikacja Licencji, w kt6rej ono jest wymienione, oraz (ii)
Licencjobiorca uiÿciÿ (i kontynuuje uiszczanie) stosownych opÿat. Materiaÿy
Licencjonowane zawierajÿ tak±e Materiaÿy Uzupeÿniaÿce i Dokumentacÿ u±ytkownika,
kt6re Autodesk przekazuje lub udostÿpnia Licencjoblorcy do stosowanla wraz z
oprogramowaniem objÿtym licencjÿ na podstawie niniejszej umowy, o ile Autodesk nie
podaje dla takich materiaÿ6w warunk6w odrÿbnych. Materiaÿy Licencjonowane oznaczajÿ,
bez ogranicze6, wszelkie korekty bÿd6w, poprawki, pakiety usÿug, Aktualizacje i
nowsze wersje Materiaÿ6w Licencjonowanych przekazane lub udostÿpnione przez Autodesk
Licencjobiorcy w ramach wa±nej w6wczas licencji. Licencjobiorca przyjmuje do
wiadomoÿci, ±e dostÿpnoÿ aktualizacji i nowszych wersji mo±e zale2eÿ od dodatkowych
opÿat i warunk6w Programu subskrypcji. Ponadto Materiaÿy Licencjonowane zawierajÿ,
bez ogranicze6, wszelkie Poprzednie Wersÿe i inne Materiaÿy Autodesk, kt6re
Licencjobiorca otrzyma lub zachowa'zgodnle z Warunkami Programu subskrypcji, lecz

wyÿcznie gdy wyraÿnie upowa±niajÿ go do tego warunki Programu subskrypcji oraz w
okreÿlonym w tych warunkach zakresie. Bez wzglÿdu na powy±sze (oraz bez wzglÿdu na
jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Umowy) Materiaÿy Licencjonowane w ±adnym
przypadku nie zawierajÿ Materiaÿ6w wykluczonych.
17.
,Licencÿobiorca" oznacza (a) przedsiÿbiorstwo lub innÿ osobÿ prawnÿ, w
imieniu kt6rej zostaÿ nabyte Materiaÿy Autodesk, o ile Materiaÿy Autodesk zostanÿ
nabyte w imieniu talqego podmiotu (np. przez pracownika, niezale±nego wykonawcÿ lub
innego upowa±nionego przedstawiciela) lub (b) je±eli nie istnieje taki podmiot,
osobÿ,,,kt6ra akceptuje ninie]szÿ Umowÿ (np. przez wyb6r przycisku .Akceptujÿ (.I
accept ) lub innego przycisku lub mechanizmu zwiÿzanego z niniejszÿ umowÿ, bÿdÿ
przez wskazanie w inny spos6b zgody na niniejszÿ umowÿ lub przez instalacjÿ,
pobranie, uzyskanie dostÿpu lub skopiowanie albo u±ywanie w inny spos6b caÿoÿci lub
dowolnej czÿci Materiaÿ6w Autodesk). W celu unikniÿcia wÿtpliwoÿci termin
,,Licencjobiorca odnosi siÿ wyÿcznie do jednego, wyraÿnie wymienionego podmiotu
prawnego lub osoby fizycznej, z wyÿczeniem wszelkich podmiot6w powiÿzanych lub
stowarzyszonych takiej osoby prawnej lub fizycznej, lÿb innej powiÿzane] osoby.
18.

,,Wewnÿtrzne Potrzeby Biznesowe Licencjobiorcy oznaczaÿ, w odniesieniu do

Materiaÿ6w Licencjonowanych, uÿywanie takich Materiaÿ6w Licencjonowanych (oraz ich
element6w i funkcjonalnoÿci) przez wÿasny Personel Licencjobiorcy w celu speÿnienia
wewnÿtrznÿch wymog6w podmiotu Licencÿobiorcy w ramach zwykÿego prowadzenia
dziaÿalnosci, z zastrze±eniem, ±e Wewnÿtrzne Potrzeby Bÿznesowe w ±adnym przypadku

nie bÿdÿ obejmowaÿ dostarczania lub udostÿpniania takich Materiaÿ6w Licencÿonowanych

(lub ich funkcji lub funkÿjonalnoÿci) ±adnej osobie trzeciej.
19.

.Warunki sieciowe oznaczaÿ ÿrodowisko komputerowe zawierajÿce jeden

Komputer dziaÿajÿcy jako serwer pllk6w, kt6ry pozwala na umieszczanie
zainstalowanego na tym Komputerze Licencjonowanych Materiaÿ6w Uzupeÿniajÿcych
U±ytkownika oraz ich instalowanie i uruchamianie, przeglÿdanie lub uzyskiwanie do
nich innego rodzaju Dostÿpu na innych Komputerach przez poÿczenie w obrÿbie sieci
lokalnej lub wirtualnej sieci prywatnej pod warunkiem zgodnoÿci z Wymaganiami danej
wirtualnej sieci Prywatneÿ.
20.

.Dozwolona Liczba oznacza liczbÿ maksymalnÿ (np. liczbÿ autoryzowanych

u±ytkownik6w, liczbÿ jednoczesnych u±ytkownik6w, liczbÿ komputer6w, sesji itp.)
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dotyczÿcÿ licencji na Materiaÿy Licencjonowane oraz Typu Licencji zwiÿzanego z takÿ
licencjÿ. Taka liczba jest okreÿlona przez Autodesk i mo±e byÿ zamieszczona w
stosownej Identyfikacjl Licencji.
21.
,,Indywidualne cele Edukacyjne" oznaczajÿ (i) indywidualne cele studenta
zwiÿzane z uczeniem siÿ lub (ii) w przypadku Niestudenta, indywidualne cele
edukacyjne, z wyÿczeniem (a) uczenia w klasie lub przez Internet w ramach dowolnego
programu umo±liwiajÿcego zdobycie stopnia lub zaÿwiadczenia oraz (b) jakiegokolwiek
uczenia siÿ zwiÿzanego z celami handlowymi, profesjonalnymi lub innym nastawlonyml
na zysk.
22.
,,Personel" oznacza (a) osoby fizyczne zatrudnione przez Licencjobiorcÿ oraz

(b) osoby fizyczne bÿdÿce niezale±nymi wykonawcami, pracujÿce w zakÿadzie
Licencjobiorcy, kt6re dokonujÿ Instalacji lub uzyskujÿ Dostÿp do Materiaÿ6w
Licencjonowanych wyÿcznie na Komputerach bÿdÿcych wÿasnoÿciÿ Licencjobiorcy lub
przez niego wynajÿtych i kÿntrolowanych, albo przez takie Komputery.
23.
,Poprzednie wersje oznaczajÿ, w odniesieniu do aktualnego w danym momencie
wydania Materiaÿ6w Licencjonowanych, wydane uprzednio Materiaÿy Licencjonowane, w

stosunku do kt6rych to aktualne w danym momencie wydanie nastÿpuje po nich lub je
zastÿpuje (co ustala Autodesk).
24.

,,odsprzedawca" oznacza dystrybutora lub odsprzedawcÿ autoryzowanego przez

Autodesk do dysÿrybucji Materiaÿ6w Autodesk dla Licencjobiorcy.
25.
,,usÿugi oznaczajÿ usÿugi (w tym rezultaty usÿug) dostarczone lub
udostÿpnione przez Autodesk, w tym bez ogranicze6 usÿugl wsparcia, przechowywania,

symulacji i testowania, korzyÿci szkoleniowe i inne, jednak z wykluczeniem usÿug
dostarczanych lub udosÿpnionych w ramach subskrypcji Autodesk.
26.

,,warunki usÿug oznaczajÿ warunki usÿug okreÿlone w pewnym miejscu, gdzie

u±ytkownik moEe zam6wiÿ takie usÿugi albo siÿ na nie zarejestrowaÿ, albo kt6re sÿ
wyÿwietlane w zwiÿzku z zam6wieniem takich usÿug lub rejestracjÿ na nie (np. na
stronie internetowej) lub, je±eli takie warunki nie wystÿpujÿ, na stronie
http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use lub innej

dodatkowej lub nastÿpnej stronie internetowej Autodesk.
27.
,Oprogramowanie" oznacza program komputerowy lub moduÿ czy re± skÿadnik
programu komputÿrowego, dystrybuowany lub udostÿpniany przez Autodesk. Termin

,,Oprogramowanie moEe takEe odnosiÿ siÿ do funkcji i element6w programu
komputerowego.
28.
,,Warunki ÿednostanowiskowe" oznaczajÿ, ÿe (a) Materiaÿy Licencjonowane sÿ

zainstalowane na pojedynczym Komputerze oraz (ii) Materiaÿy L1cencjonowane nie mogÿ
byÿ instalowane ani uruchamiane, przeglÿdane ani tee w inny spos6b nie uzyskuje siÿ
do nich Dostÿpu z innego Komputera lub przez inny Komputer (rip. za pomocÿ poÿczenia

sieciowego dowolnego typu).
29.

,,student" oznacza osobÿ fizycznÿ, kt6ra (a) w momencie Instalacji Materiaÿ6w

Licencjonowanych jest zapisana (a) w uznanej instytucji nadajÿcej stopnie lub
wystawiajÿcej zaÿwiadczenia na trzy (3) lub wiÿcej godzin zaliczeniowych w ramach
programu edukacyjnego umo±liwiajÿcego zdobycie stopnia lub zaÿwiadczenia lub (b) na
program certyfikacyjny trwajÿcy przynajmniej dziewiÿ (9) miesiÿcy oraz (ii) na
2ÿdanie Autodesk jest w stanie udokumentowaÿ fakt takiego zapisu.
30.

,,subskrypcja oznacza program oferowany na zasadach og61nych przez Autodesk,

zgodnie z kt6rym Autodesk dostarcza subskrybentom programu (miÿdzy innymi)
aktualizacje i nowsze wersje oraz wsparcie innego rodzaju, usÿugi i szkolenia
zwiÿzane z Materiaÿami Autodesk.

31.

,,Warunki Programu subskrypcji" oznaczajÿ warunki subskrypcji podane na

stronie
http://usa.autÿdesk.cÿm/cÿmpany/legal-nÿtices-trademarks/suppÿrt-terms-and-cÿnditiÿn

s albo na innej kolejnej lub uzupeÿniajÿcej stronie Autodesk (do kt6rych adres URL
moEna uzyskaÿ na stronie Autodesk lub na wÿasnq proÿbÿ).
32.

,,Materiaÿy Uzupeÿniajÿce" oznaczajÿ materiaÿy inne ni± Oprogramowanie i

powiÿzana Dokumentacja u±ytkownika, kt6re sÿ dystrybuowane lub udostÿpniane przez
Autodesk do u±ywania wraz z Oprogramowaniem. Materiaÿy Uzupeÿniaÿce obejmujÿ miÿdzy

innymi, bez ogranicze6, (a) treSci, takie jak przykÿadowe rysunkl i projekty, moduÿy
dla rysunk6w i projekt6w oraz przedstawienia element6w stosowanych w rysunkach i
projektach (np. budynki, czÿci budynk6w, wyposaEenie, meble, mosty, ulice,
postacie, tÿa, ustawienia i animacje), (b) materiaÿy pomocnicze, takie jak kody
budynk6w i opisy praktyk budowlanych, (c) narzÿdzia do tworzenia produkt6w
Oprogramowania, takie jak czcionki, oraz (d) Materiaÿy Programisty, interfejsy
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programowania aplikacji (API) oraz inne podobne materiaÿy dla programist6w (w tym
Informacje API).
33.
,,Terytorium" (a) oznacza paÿstwo, pa6stwa, jurysdykcjÿ lub jurysdykcje
wymienione w Identyfikacji Licencji lub (i) je±eli nie istnieje taka Identyfikacja
Licencji albo w Identyfikacji Licencji hie jest podany ±aden kraj ani jurÿsdÿkcja,
oznacza pa6stwo, w kt6rym Licencjobiorca nabywa Materiaÿy Autodesk. Je±eFi Ja6stwo,

kt6re jest wymienione w Dowodzie Licencji albo w kt6rym Licencjobiorca nabywa
Materiaÿy Autodesk jest krajem czÿonkowskim unii Europejskiej lub EuropejsKiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Terytorium oznacza wszystkie kraje unii Europejskiej
i Europejskiego stowarzyszenia wolneg? Handlu
34.

,,odinstalowanie" oznacza usun1ÿcie lub wyÿqczenie egzemplarza Materiaÿ6w

Autodesk z twardego dysku lub innego noÿnika do przechowywania danych dowolnymi
sposobami albo zniszczenie w inny spos6b egzemplarza MateriaT6w Autodesk lub
sprawienie, ±e egzemplarz taki stanie siÿ niezdatny do u±ytku.
35.

, ,,Nowsza Wersja oznacza peÿnq wersj# komercyjnq Materiaÿ6w Licencjonowanych,

(a) ktera nastÿpuje po poprzednim wydaniu Materiaÿ6w Licencjonowanych, uprawniajqcym
do otrzymania Nowszej Wersji, lub je zast#puje (i mo±e zawierae korekty bÿ#d6w,
poprawlÿi, pakiety usÿug oraz aktualizacje i nowe wersje oraz meÿe ulepszae lub
dodawac elementy lub funkcjonalnoÿ poprzedniego wydania) lub inne wydanie
Materiaÿ6w Licencjonowanych, oraz (b) dostarczona zostaÿa Licencjobiorcy, kt6ry
uzyskaÿ uprzednio licencjÿ od Autodesk na wydanie uprawniajqce do otrzymania Nowszej
Wersji lub inne wydanie oraz (c) za kt6rq Autodesk zasadniczo pobiera oddzielnq
opÿatÿ albo kt6rÿ udostÿpnia wyÿcznie klientom w ramach subskrypcji. TO, czy dane
Materlaÿy Autodesk sq Nowszq Wersjq i czy Licencjodawca speÿniÿ warunki uprawniajqce
go do uzyskania licencji na konkretne Materiaÿy Autodesk w formie Nowszej Wersji,
ustala Autodesk.

36.
,,Dokumentacja u±ytkownika" oznacza materiaTy wyjaÿniajqce lub instrukta±owe
dla oprogramowania lub Materiaÿ6w uzupeÿniajÿcych (w tym materiaÿy dotyczqce
u±ywania Oprogramowania lub Materiaÿ6w uzupeÿniajqcych), czy to w postaci drukowanej
czy elektronicznej, kt6re Autodesk lub odsprzedawca wÿqcza do Oprogramowania lub
Materiaÿ6w uzupeÿniajqcych (albo pakietu Oprogramowania lub Material6w
uzupeÿniaÿqcych) albo w inny spos6b dostarcza swym klientom, kiedy i po tym jak
klienci cÿ dokonajq zakupu licencji, nabycia lub Instalacji Oprogramowania lub
Materiaÿ6w uzupeÿniajqcych.

,,

37.
,,Wymagania Wirtualnej sieci Prywatnej oznaczajq, ±e (i) Dost#p do
Materÿaÿ6w Licencjonowanych uzyskuje siÿ przez bezpiecznÿ wirtualnq siee prywatnq
(,,VPN) (ii) maksymalna liczba jednoczesnych u±ytkownik6w pesiadajqcych Dostÿp do
Materiaÿ6w Licencjonowanych (na Warunkach sieciowych lub poprzez VPN) hie przekracza
w ±adnym momencie Dozwolonej Liczby; (iii) Instalacja i Dostÿp do ka±dego
egzemplarza Materiaÿ6w Licencjonowanych dokonywane sq wyÿqcznie przy u±yciu
technicznego urzqdzenia zabezpieczajqcego (o ile takie istnieje) dostarczonego wraz
z Materiaÿami Licencjonowanymi; oraz (iv) poÿqczenie VPN jest bezpieczne i zgodne z
obowiqzujqcymi w danym momencie w brandy standardowymi mechanizmami kodowania i
ochrony.
\

Zaÿqcznik B

Typy Licencji

1.
Licencja Jednostanowiskowa (Indywidualna). Je±eli ÿdentyfikacja Licencji
okreÿla Typ Licencji jako 'Licencj# Jednostanowiskowq lub Licencjÿ Indywidualnq ,
Licencjobiorca mo±e Zainstalowae pojedynczq pierwotnq kepiÿ konkretnej wersji
Materiaÿ6w Licencjonowanych, okreÿlonej we wÿaÿciwej Identyfikacji Licencji, na
jednym (1) Komputerze, na Warunkach Jednostanowiskowych, oraz umo±liwiaÿ Dost#p do
tej kopii Materiaÿ6w Licencjonowanych wyÿqcznie dla Personelu Licencjobiorcy oraz
wyÿcznie dla wewn#trznych Potrzeb Biznesowych Licencjobiorcy° Licencjobiorca mo±e
r6wnie± zainstalowaÿ jednq dodatkowÿ kopiÿ takich Materiaÿ6w Licencjonowanych na
jednym (1) dodatkowym Komputerze, na warunkach Jednostanowiskowych, pod warunkiem,
±e (i) dodatkowa kopia takich Materiaÿ6w Licencjonowanych u±ywana jest przez tÿ samq
osobÿ, kt6ra u±ywa kopii pierwotnej, (ii) taka osoba jest Licecjobiorcq (jeÿeli
Licencjobiorca jest osobq fizycznq) lub pracownikiem Licencjobiorcy; (iii) taka
osoba ma dostÿp do dodatkowej kopii wyÿqcznie w celu wykonywania pracy w miejscu
innym od regularnego stanowiska pracy oraz wyÿqcznie dla Wewnÿtrznych Potrzeb
Biznesowych Licencjobiorcy oraz (iv) kopia pierwotna oraz kopie dodatkowe nie sq
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u±ywane jednoczeÿnie. Licencja Jednostanowiskowa (Indywidualna) udzielana jest na
czas meograniczony, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszej umowie.

2.
Licencja wielokrotna Jednostanowiskowa. Je±eli Identyfikacja Licencji
okreÿla Typ Licencji jako Licencjÿ wielokrotnÿ 3ednostanowiskowÿ , Licencjobiorca
mo±e zainstalowaÿ pierwotne kopie konkretnej wersji Materiaÿ6w Licencjonowanych,
okreÿlonej we wÿaÿciwej Identyfikacji Licencji, na maksymalnie okre31onej Liczbie
Komputer6w, na Warunkach Jednostanowiskowych, oraz umoLliwiaÿ Dostÿp do tej kopii
Materiaÿ6w Licencjonowanych wyÿcznie dla Personelu Licencjobiorcy! wyTÿczn!e dla
Wewnÿtrznych Potrzeb Biznesowych Licencjobiorcy. Licencjobiorca moze rownlez

zainstalowaÿ dodatkowe kopie takich Materiaÿ6w Licencjonowanych na dodatkowych
Komputerach w liczbie Dozwolonej Liczby Komputer6w na warunkach Jednostanowiskowych;
pod warunkiem, ±e (i) ka±da dodatkowa kopia takch Materiaÿ6w Licencjonowanych
uLywana jest przez tÿ samÿ osobÿ, kt6ra u±ywa kopii pierwotnej; (ii) taka osoba jest
Licencjobiorcÿ (je±eli Licencjobiorca jest osobÿ fizycznÿ) lub pracownikiem
Licencjobiorcy; (iii) taka osoba ma dostÿp do dodatkowej kopii wyTÿcznie w celu
wykonywania pracy w miejscu innym od regularnego stanowiska pracy oraz wyÿcznie dla
wewnÿtrznych Potrzeb Biznesowych Licencjobiorcy oraz (iv) kopia pierwotna oraz kopie
dodatkowe nie sÿ u±ywane jednoczeÿnie. Licencja wielokrotna Jednostanowiskowa
udzielana jest na czas nieograniczony, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszej
umowie.

3.
Licencja Sieciowa. Jeÿeli Identyfikacja Licÿncji okreÿla Typ Licencji na
Licencjonowane Materiaÿy jako Licencjÿ Sieciowÿ , Licencjobiorca mole Zainstalowaÿ
kopie konkretnej wersji Materiaÿ6w Licencjonowanych, okre31onej we w]aÿciwej
Identyfikacÿi Licencji, na Komputerze oraz umoLliwiaÿ Dostÿp do tych Materiaÿ6w
Licencjonowanych, na Warunkach sieciowych, wyÿcznie dla Wewnÿtrznych Potrzeb
Biznesowych Licencjobiorcy, jedynie o ile maksymalna liczba r6wnoczesnych
Autoryzowanych uLytkownik6w nie przekroczy Dozwolonej Liczby Autoryzowanych
u±ytkownik6w lub innych wartoÿci ograniczajÿcych ewentualnie okreÿlonych przez
MenedLera Licencÿi Autodesk. Licencjobiorca mole, wedÿug wÿasnego uznania, dokonaÿ
Instalacji MaterlaT6w Licencjonowanych r6wnieL na Serwerze Zapasowym, pod warunkiem,

Le Licencjobiorca bÿdzie miaT dostÿp do Materiaÿ6w Licencÿonowanych z Serwera
Zapasowego jedynie na okres, i wyÿcznie w czasie, gdy podstawowa zainstalowana
kopia Materiaÿ6w Licencjonowanych bÿdzie niedostÿpna oraz na takich samych
warunkach, jakie obowiÿzujÿ w stosunku do pierwotnie zainstalowanej kopii. ,serwer
Zapasowy" oznacza Serwer z zainstalowanÿ drugÿ kopiÿ oprogramowania i Materiaÿ6w

uzupeÿniajÿcych, ale dostÿp do niego nie jest dozwolony, z wyjÿtkiem czasu, gdy
podstawowa zainstalowana kopia Materiaÿ6w Licencjonowanych bÿdzie niedostÿpna i
jedynie na czas, gdy ta podstawowa zainstalowana kopia bÿdzie niedostÿpna. Licencja
sieciowa udzielana jest na czas nieograniczony, o ile nie postanowiono inaczej w
niniejszeÿ Umowie.

4.
Lÿcencja Jednostanowiskowa (Indywidualna) dla Instytucji Edukacyjnych.
Je±eli Identyfikacja Licencji okreÿla Typ ÿicencji jako Licencjÿ Jednostanowiskowÿ
(Indywidualnÿ) dla Instytucji Edukacyjnych , Licencjobiorca mole zainstalowaÿ kopiÿ
konkretnej wersji Materiaÿ6w Licencjonowanych, okreÿlonej we wÿaÿciwej Identyfikacji
Licencji, na ÿednym (1) Komputerze, na warunkach Jednostanowiskowych, z pewnymi
ograniczeniam funkcjonalnymi okreÿlonymi w punkcie 6.3 (Dane bÿdÿce Przedmiotem
zastrzeLeh i ograniczeh), oraz umo±liwiaÿ Dostÿp do tej kopii Materiaÿ6w
Licencjonowanych wyÿcznie studentom, kt6rzy sÿ uznani jako Personel Licencjobiorcy
dla potrzeb Licencji Jednostanowiskowej (Pojedynczej) dla Instytucji Edukacyjnych
oraz Nauczycielom w instytucjach naukowych przyznajÿcych stopnie naukowe lub
wiadectwa licencjackie, wyÿcznie dla cel6w Edukacyjnych i ÿedynie w miejscach i z
mie'scj niedziaTajÿcych w celach komercyjnych, profesjonalnych lub dla czerpania
zysk6w. Licencja Jednostanowiskowa (Indywidualna) dla Instytucÿi Edukacyjnych
udzielana jest na czas nieograniczony, o ile nie postanowiono ÿnaczej w niniejszej
Umowie.

5.
Licencja wielokrotna Jednostanowiskowa dla Instytucji Edukacyjnych. Je±eli
Identyfikacja Licencji okreÿla Typ Licencji jako Licencjÿ wÿelokrotnÿ
Jednostanowiskowÿ (Indywidualnÿ) dla Instytucji Edukacyjnych , Licencjobiorca mo±e
zainstalowaÿ kopie konkretnej wersji Materiaÿ6w Licencjonowanych, okreÿlonej we
w}aÿciwej Identyfikacji Licencji, na maksymalnie okreÿlonej Liczbie Komputer6w, na
warunkach Jednostanowiskowych, z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi okreÿlonymi w
punkcie 6.3 (Dane bÿdÿce Przedmiotem ZastrzeLe6 i Ograniczeh), oraz umoLliwiaÿ
Dostÿp do tej kopii MateriaT6w Licencjonowanych wyÿcznie studentom, a wspomniani
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studenci uwa±ani sq za ,Personel" Licencjobiorcy dla cel6w okreÿlenia Licencji
wielokrotnej 3ednostanowiskowej jako dla Instytucji Edukacyjnej i jedynie z
lokalizacji, kt6rych nie wykorzystuje siÿ dla cel6w komercyjnych, zawodowych czy dla
czerpania zysk6w. Licencja wielokrotna Jednostanowiskowa dla Instytucji Edukacyjnych
udzielana jest na czas nieograniczony, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszej
umowie.

6.
Licencja dla sieci Edukacyjnej. Je±eli Identyfikacja Licencji okreÿla Typ
Licencji jako ,,Licencj9 dla sieci Edukacyjnej," Licencjobiorca mo±e zainstalowaÿ
kopie konkretnej wersjl Materiaÿ6w Licencjonowanych, okreÿlonej we wÿaÿciwej
Identyfikacji Licencji, na pojedynczym serwerze, z pewnymi ograniczeniami
funkcjonalnymi okreÿlonymi w punkcie 6.3 (Dane bÿdqce Przedmiotem Zastrze±e6 i
Ogramcze6), z Dostÿpem do tych Materiaÿ6w Licencjonowanych na wiÿkszej liczbie
Komputer6w, na warunkach sieciowych, oraz umo±liwiaÿ dostÿp do takich kopii
Materiaÿ6w Licencjonowanych wyÿcznie studentom, Nauczycielom i osobom

indywidualnym, a wspomniani studenci uwa±ani sq za ,Personel" Licencjobiorcy dla
cel6w Licencji Sieciowej Edukacyjnej, w instytucjach naukowych przyznajqcych stopnie
naukowe lub ÿwiadectwa licencjackie, wyÿqcznie dla cel6w Edukacyjnych, jedynie o ile
maksymalna liczba r6wnoczesnych Autoryzowanych u±ytkownik6w nie przekroczy
Dozwolonej Liczby Autoryzowanych U±ytkownik6w i jedynie w miejscach i z miejsc
niedziaÿajÿcych w celach komercyjnych, profesjonalnych lub dla czerpania zysk6w.
Licencja.dla sieci Edukacyÿnej udzielana jest na czas nieograniczony, o ile nie
postanowlono inaczej w nlnle]szej Umowle.

7.
Licencja dla student6w. Je±eli Identyfikacja Licencji okreSla Typ Licencji
jako ,,Licencjÿ dla student6w , Licencjobiorca mo±e zainstalowaÿ kopiÿ konkretnej
wersji Materiaÿ6w Licencjonowanych, okreÿlonej we wÿaÿciwej Identyfikacji Licencji,
na jednym (1) Komputerze, na Warunkach Jednostanowiskowych, z pewnymi ograniczeniami
funkcjonalnymi okre31onymi w punkcie 6.3 (Dane bÿdqce Przedmiotem zastrze±e6 i
ogranicze6), oraz umo±liwiaÿ Dostÿp do tej kopii Materiaÿ6w Licencjonowanych
wyÿcznie studentom lub Nauczycielom wyÿqcznie w osobistych celach Edukacyjnych i
jedynie w osobistych lokalizacjach i z osobistych lokalizacji niebÿdÿcych przy tym
laboratoriami ani salami wykÿadowymi i niedziaÿaÿqcymi w celach profesjonalnych lub
dla czerpania zysk6w. Licencja dla student6w udzlelana jest na ograniczony termin
okreÿlony w Identifikacji Licencji. Je±eli terminu takiego nie okreÿlono, termin
wynosi trzydzieÿci szeÿ (36) miesiÿcy od daty Instalacji lub jest innym terminem
okreÿlonym pisemnie przez Autodesk.

8.
Licencja do Indywidualnej Nauki. Je±eli Identyfikacja Licencji okreÿla Typ
Licencji jako ,Licencjÿ do ÿndywidualnej Nauki', Licencjobiorca mo±e zaÿnstalowaÿ
kopiÿ konkretnej wersÿi Materiaÿ6w Licencjonowanych, okreÿlonej we wÿaÿciwej
Identifykacji Lÿcencjÿ, na jednym (1) Komputerze, na WarunkaCh Jednostanowiskowych,
z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi okreÿlonymi w punkcie 6.3 (Dane bÿdqce
Przedmiotem zastrzeÿe6 i Ogranicze6), oraz umo±liwiaÿ Dostÿp do tej kopii Materiaÿ6w
Licencjonowanych wyÿqcznie Licencjobiorcy jako osobie fizycznej wyÿqcznie dla cel6w

Indywidualnej Nauki i jedynie w osobistych lokalizacjach i z osobistych lokalizacji
(np. z domu) niebÿdqcych przy tym laboratoriami ani salami wykÿadowymi i
niedziaÿajqcymi w celach profesjonalnych lub dla czerpania zysk6w. Licencja
Jednostanowiskowa do Indywidualnej Nauki udzielana jest na ograniczony termin
okreÿlony w Identyfikacji Licencji. Je±eli terminu takiego nie okreÿlono, termin
wynosi trzynaÿcie (13) miesiÿcy od daty Instalacji.
9.
Wersja do oceny/Demonstracyjna /Testowa. Je±eli Autodesk okreÿli Typ
Licencji jako weÿsjÿ ,,Demonstracyjnq', ,,DO oceny" lub .Testowq" lub nie do

odsprzeda±y ,,NFR (wszystkie okreÿlane jako ,,Licencja do Oceny") w Dowodzie
Licencji, Licencjobiorca mo±e zainstalowaÿ kopiÿ konkretnej wersji Materiaÿ6w
Licencjonowanych, okreÿlonej we wÿaÿciwej Identyfikacji Licencji, na jednym (1)
Komputerze, na Warunkach Jednostanowiskowych, z pewnymi ograniczeniami

funkcjonalnymi okreÿlonymi w punkcie 6.3 (Dane bÿdqce Przedmiotem Zastrzeÿe6 i
ogranicze6), oraz umo±liwiaÿ Dostÿp do tej kopii Materiaÿ6w Licencjonowanych
wyÿqcznie Personelowi Licencjobiorcy, wyÿqcznie w celach oceny, jedynie o ile
maksymalna liczba r6wnoczesnych Autoryzowanych u±ytkownik6w nie przekroczy jednego
(1) i jedynie w miejscu pracy Licencjobiorcy. Wersja do oceny udzielana jest na
ograniczony termin okreSlony w Dowodzie Licencji. Je±eli terminu takiego nie
okre31ono, termin wynosi trzydzieÿci (30) dni od daty Instalacji lub jest innym
terminem okreÿlonym pisemnie przez Autodesk.
10.
Licencja na okreÿlony/ograniczony okres/licencja na wynajem. Je±eli w
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Identyfikacji Licencji Autodesk okreÿli Typ Licencji jako licencjÿ na okreÿlony
okres lub czas obowiÿzywania wzglÿdnie okreÿlony termin wa±noÿci w ÿrzypadkach
innych, ni± wymienione w B.7, B8 lub B.9, lub jako licencja na wynajem, w6wczas

prawo Licencjobiorcy do zainstalowania i Dostÿpu do Materiaÿ6w Licencjonowanych
ograniczone bÿdzie do okresu, czasu obowiÿzywania lub terminu okreÿlonego w

Identyfikacji Licencji. Instalacja i Dostÿp odpowiadad bÿdÿ przedmiotowl i danemu
Typowi Licencji i Dozwolonej Liczbie. Jeÿeli Autodesk okresli Typ Licencji w
Identyfikacji Licencji jako licencjÿ na okre31ony okres, czas obowiÿzywania lub
termin wa±noÿci, ale ±aden okres, czas obowiÿzywania lub termin lub jako licencja
na wynajem albo data nie zostaÿy okre31one w Dowodzie Licencji, w6wczas okres, czas

obowiÿzywania lub termin wyniosÿ dziewiÿddziesiÿt (90) dni od daty Instalacji.
11.
Licencja Sieciowa na okreÿlonÿ sesjÿ. Je±eli w Identyfikacji Licencji
okreÿlono Rodzaj Licencji jako ,,Licencja Sieciowa na okre31onÿ Sesjÿ ,
Licencÿobiorca mo±e zainstalowad jednÿ (1) kopiÿ okreÿlonego.wydania Materiaÿ6w
Licencjonowanych przeznaczonych w danej Identyfikacji Licencj1 na okreÿlony Komputer
oraz udzielid Dostÿpu do takich Materiaÿ6w Licencjonowanych z wielu Komputer6w
poprzez Aplikacjÿ wparcia wirtualizacji, na zasadzie sieciowej, wyÿcznie dla
Personelu Licencjobiorcy, wyÿcznie na Wewnÿtrzne Potrzeby Biznesowe oraz pod

warunkiem, ±e maksymalna liczba jednoczesnych sesji nie przekroczy Dozwolonej Liczby
lub innych limit6w okreÿlonych przez narzÿdzie zarzÿdzania Licencjÿ Autodesk (je±eli
dotyczy). Dla cel6w takiej Licencji Sieciowej na Okreÿlonÿ Sesjÿ (a) ,,Sesja oznacza
pojedynczÿ interaktywnÿ wymianÿ informacji pomiÿdzy dwoma Komputerami poÿczonymi
poprzez Aplikaÿjÿ Wsparcia Wirtuzalizacji oraz (b) ,Aplikacja/e Wsparcia
Wirtuzalizacji to aplikacje lub metody wsparacia wirtualizacji nale±ÿce do os6b
trzecich i wyraÿnie okreÿlone jako wspierane przez Autodesk w Dokumentacji
Uÿytkownika Materiaÿ6w Licencjonowanych. w odniesieniu do danej Aplikacji wsparcia
Wirtualizacji, Licencjobiorca zobowiÿzuje siÿ do aktywacji wszelkich dostÿpnych
mechanizm6w ÿledzenia sesji, do niewyÿczania takich mechanizm6w ÿledzenia sesji
oraz.do zachowania wszelkich rekord6w generowanych przez taki mechanizm ÿledzenia
sesjÿ. Licencjÿ Sieciowÿ na okreÿlonÿ sesjÿ wydaje siÿ na czas nieokreÿlony, o ile
nie zaznaczono inaczej w niniejszej Umowie.

12.1. Je±eli Oprogramowanie jest narzÿdziem Autodesk Creative Finishing sÿu±ÿcym do
komponowania, cieniowania, edycji i/lub wyka6czania, w tym w miÿdzy innymi gdy jest
to jedna z nastÿpujÿcych zaawansowanych aplikacji Autodesk ®
Flame®Premium,
Autodesk® Inferno®, Autodesk® Flame®, Autodesk® Flare®, Autodesk® Flint®, Autodesk®
Lustre®, Autodesk® Backdraft® Conform, i Autodesk® smoke® Advanced dla Linux:

12.1.1. Definicja Licencji Jednostanowiskowej (Indywidualnej) zostaje wykreÿlona i w
jej miejsce zostaje wstawiona nastÿpujÿcy teKst:
Je±eÿi Identyfikacja Licencji okresla Typ Licencji jako "Licencjÿ Jednostanowiskowÿ"
lub Licencjÿ Indywidualnÿ", Licencjobiorca mo±e Zainstalowaÿ pojedynczÿ pierwotnÿ
kopiÿ konkretnej wersÿi Materiaÿ6w Licencjonowanych, okreÿlonej we wÿaÿciwej
Identyfikacji Lÿcencjÿ, na jednym (1) Komputerze, na warunkach Jednostanowiskowych,
oraz umo±liwiad Dostÿp do tej pierwotnej kopii Materiaÿ6w Licencjonowanych wyÿcznie
dla Personelu Licencjobiorcy oraz wyÿcznie dla wewnÿtrznych Potrzeb Biznesowych
L]cencjobiorcy. Licencja Jednostanowiskowa (Indywidualna) udzielana jest na czas
nÿeogranÿczony, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszej Umowie.

12.1.2 w odniesieniu do Autodesk Wiretap API, 1. Licencjobiorca mo±e Instalowad i
uzyskiwad Dostÿp do takich API na Komputerze nawet w6wczas, gdy licencjonowana kopia
Oprogramowania opisana w punkcie 12.1 nie jest zainstalowana; i 2. Instalacja i
Dostÿp do takiego API hie musi byÿ zwiÿzana jedynie z Instalacjÿ i Dostÿpem do
Oprogramowania przez Licencjobiorcÿ opisanymi w punkcie 12.1.
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