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Ricoh Production Print Solutions
MiędzynarodowaUmowa Licencyjna na
Próbne Używanie
Część 1 -Warunki ogólne
PPOOBBIIEERRAANNIIEE,, IINNSSTTAALLOOWWAANNIIEE,, KKOOPPIIOOWWAANNIIEE OORRAAZZ UUŻŻYYWWAANNIIEE PPRROOGGRRAAMMUU OOZZNNAA--
CCZZAA ZZGGOODDĘĘ NNAA WWAARRUUNNKKII NNIINNIIEEJJSSZZEEJJ UUMMOOWWYY.. ZZAAAAKKCCEEPPTTOOWWAANNIIEE PPRRZZEEZZ UUŻŻYYTT--
KKOOWWNNIIKKAA WWAARRUUNNKKÓÓWW TTAAKKIIEEJJ UUMMOOWWYY WW IIMMIIEENNIIUU OOSSOOBBYY TTRRZZEECCIIEEJJ ((FFIIZZYYCCZZNNEEJJ
LLUUBB PPRRAAWWNNEEJJ)) OOZZNNAACCZZAA,, ŻŻEE UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKK GGWWAARRAANNTTUUJJEE PPOOSSIIAADDAANNIIEE UUPPRRAAWW--
NNIIEEŃŃ DDOO PPOODDPPOORRZZĄĄDDKKOOWWAANNIIAA TTAAKKIIEEJJ OOSSOOBBYY ((FFIIZZYYCCZZNNEEJJ LLUUBB PPRRAAWWNNEEJJ)) TTYYMMŻŻEE
WWAARRUUNNKKOOMM.. JJEEŚŚLLII UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKK NNIIEE WWYYRRAAŻŻAA ZZGGOODDYY NNAA TTEE WWAARRUUNNKKII::

• NNIIEE BBĘĘDDZZIIEE PPOOBBIIEERRAAĆĆ,, IINNSSTTAALLOOWWAAĆĆ,, KKOOPPIIOOWWAAĆĆ AANNII UUŻŻYYWWAAĆĆ PPRROOGGRRAAMMUU;;

• NNIIEEZZWWŁŁOOCCZZNNIIEE ZZWWRRÓÓCCII PPRROOGGRRAAMM PPRRZZEEZZ UUŻŻYYTTKKOOWWAANNIIKKAA PPRRAAWWAA DDOO UUŻŻYYWWAA--
NNIIAA PPRROOGGRRAAMMUU ((DDOOKKUUMMEENNTT PPooEE)) PPOODDMMIIOOTTOOWWII,, OODD KKTTÓÓRREEGGOO JJEE NNAABBYYŁŁ,, .. JJEE--
ŚŚLLII PPRROOGGRRAAMM ZZOOSSTTAAŁŁ PPOOBBRRAANNYY,, UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKK MMUUSSII SSKKOONNTTAAKKTTOOWWAAĆĆ SSIIĘĘ ZZ
PPOODDMMIIOOTTEEMM,, OODD KKTTÓÓRREEGGOO GGOO NNAABBYYŁŁ..

“RPPS” lub Ricoh Production Print Solutions LLC jednym z podmiotów zależnych spółki Ricoh
Company, Ltd.

“Informacje licencyjne” (“LI”) mają formę dokumentu zawierającego informacje specyficzne
dla Programu. Informacje licencyjne Programumożna znaleźć w pliku umieszczonym w katalo-
gu Programu, używając komend systemowych. Dokument ten może być również dołączony
do Programu w postacie broszury. Informacje licencyjnemożna także znaleźć http://www.info-
print.com/licenses.

“Program” to następujące elementy, w tym ich wersje oryginalne oraz wszystkie pełne lub
częściowe kopie: 1) instrukcje i dane w formie zapisu maszynowego, 2) komponenty, 3) dane
audio-wizualne (takie jak obrazy, tekst, nagrania czy zdjęcia), 4) odpowiedniemateriały licen-
cyjne oraz 5) dokumenty lub klucze do licencjonowanego korzystania wraz z dokumentacją.

Termin “UŻYTKOWNIK” i “UŻYTKOWNIKA” odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej.

CCzzęęśśćć 11 -- WWaarruunnkkii ooggóóllnnee,, eewweennttuuaallnnaa CCzzęęśśćć 22 -- WWaarruunnkkii ssppeeccyyffiicczznnee ddllaa ppoosszzcczzeeggóóll--
nnyycchh kkrraajjóóww,, ddookkuummeenntt ““IInnffoorrmmaaccjjee lliicceennccyyjjnnee”” oorraazz ddookkuummeenntt .. SSttaannoowwiiąą oonnee kkoommpplleett--
nnąą uummoowwęęmmiięęddzzyy UUżżyyttkkoowwnniikkiieemm aa RRPPPPSS ww zzaakkrreessiiee uużżyywwaanniiaa PPrrooggrraammuu.. ZZaassttęęppuujjee
oonnaa wwsszzeellkkiiee wwcczzeeśśnniieejjsszzee ppiisseemmnnee lluubb uussttnnee uussttaalleenniiaa mmiięęddzzyy SSttrroonnaammii ww zzaakkrreessiiee
uużżyywwaanniiaa PPrrooggrraammuu.. WWaarruunnkkii CCzzęęśśccii 22 oorraazz ddookkuummeennttuu ““IInnffoorrmmaaccjjee lliicceennccyyjjnnee”” mmooggąą
zzaassttęęppoowwaaćć lluubb mmooddyyffiikkoowwaaćć wwaarruunnkkii CCzzęęśśccii 11..

1. UUpprraawwnniieenniiaa

LLiicceennccjjaa

Program jest własnością RPPS lub dostawcy RPPS. Jest on chroniony prawem autorskim i
podlega licencjonowaniu, nie sprzedaży.
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RPPS przyznaje Użytkownikowi niewyłączną licencję na używanie nabytego zgodnie z pra-
wem Programu.

Użytkownik ma prawo do 1) próbnego używania Programu wyłącznie do celów wewnętrz-
nych, testowania oraz do celów demonstracyjnych zarówno w wersji próbnej, jak i po zaku-
pie oraz 2) tworzenia i instalowania rozsądnej ilości kopiii, w tym kopii zapasowej,
potrzebnych do takiego użytkowania. Warunki niniejszej licencji mają zastosowanie do każ-
dej wykonanej przez Użytkownika kopii Programu. Użytkownik zobowiązuje się do odtwo-
rzenia na każdej pełnej lub częściowej kopii Programu wszelkich zapisów dotyczących
praw autorskich oraz praw własności.

PPRROOGGRRAAMM MMOOŻŻEE PPOOSSIIAADDAAĆĆ ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE DDEEZZAAKKTTYYWWUUJJĄĄCCEE UUNNIIEEMMOOŻŻLLII--
WWIIAAJJĄĄCCEE UUŻŻYYWWAANNIIEE PPRROOGGRRAAMMUU PPOO ZZAAKKOOŃŃCCZZEENNIIUU OOKKRREESSUU PPRRÓÓBBNNEEGGOO UUŻŻYY--
WWAANNIIAA.. UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKK NNIIEE BBĘĘDDZZIIEE PPOODDEEJJMMOOWWAAŁŁ PPRRÓÓBB ZZMMIIAANNYY TTEEGGOO
ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA LLUUBB PPRROOGGRRAAMMUU.. UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKK PPOOWWIINNIIEENN ZZAACCHHOOWWAAĆĆ ŚŚRROODD--
KKII OOSSTTRROOŻŻNNOOŚŚCCII,, AABBYY NNIIEE DDOOPPUUŚŚCCIIĆĆ DDOO UUTTRRAATTYY DDAANNYYCCHH,, WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEEJJ ZZ
ZZAAPPRRZZEESSTTAANNIIAA KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA ZZ PPRROOGGRRAAMMUU..

Użytkownik zobowiązuje się 1) prowadzić ewidencję wszystkich kopii Programu oraz 2) za-
pewnić, że każda osoba używająca Program (lokalnie lub zdalnie) jest do tego upoważnio-
na i będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy.

Użytkownik nie może 1) używać, kopiować, modyfikować ani dystrybuować Programu, z
wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie; 2) deasemblować ani dekompilo-
wać Programu ani też dokonywać jego translacji w inny sposób, z wyjątkiem sytuacji do-
zwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa ani też 3) udzielać dalszych
licencji na Program, wynajmować go ani wydzierżawiać.

Okres próbnego używania rozpoczyna się w momencie wyrażenia przez Użytkownika zgo-
dy na warunki niniejszej Umowy, a kończy się 1) z dniem określonym w informacjach licen-
cyjnych lub 2) kiedy program sam się automatycznie dezaktywuje. Nie pobiera się opłaty
za użytkowanie Programu w czasie trwania okresu próbnego użytkowania. Jeżeli RPPS nie
określi w informacjach licencyjnych, że Użytkownik może zachować Program, wtedy Użyt-
kownik może zniszczyć Program i wszystkie jego kopie w przeciągu 10 dni od zakończenia
okresu próbnego używania. Jeżeli RPPS określi, że Użytkownik może zachować Program,
a Użytkownik się na to zdecyduje, wtedy Program będzie podlegał innej umowie licencyj-
nej, która zostanie w tym czasie dostarczona Użytkownikowi. Dodatkowomożliwe będzie
pobranie opłaty.

RPPS może wypowiedzieć umowę licencyjnąUżytkownika, jeśli Użytkownik nie będzie
przestrzegać warunków niniejszej Umowy. W takiej sytuacji Użytkownik jest zobowiązany
zniszczyć wszelkie kopie Programu oraz dokumentów PoE dla Programu.

2. BBrraakk ggwwaarraannccjjii

ZZ ZZAASSTTRRZZEEŻŻEENNIIEEMM GGWWAARRAANNCCJJII WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCYYCCHH ZZ BBEEZZWWZZGGLLĘĘDDNNIIEE OOBBOOWWIIĄĄZZUU--
JJĄĄCCYYCCHH PPRRZZEEPPIISSÓÓWW PPRRAAWWAA,, NNIIEE UUDDZZIIEELLAA WWZZGGLLĘĘDDEEMM NNIINNIIEEJJSSZZEEGGOO PPRROOGGRRAA--
MMUU II EEWWEENNTTUUAALLNNEEGGOO WWSSPPAARRCCIIAA TTEECCHHNNIICCZZNNEEGGOO ŻŻAADDNNYYCCHH GGWWAARRAANNCCJJII II
WWAARRUUNNKKÓÓWW,, WW SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNOOŚŚCCII DDOOMMNNIIEEMMAANNYYCCHH GGWWAARRAANNCCJJII LLUUBB WWAARRUUNN--
KKÓÓWW PPRRZZYYDDAATTNNOOŚŚCCII HH AANNDDLLOOWWEEJJ,, PPRRZZYYDDAATTNNOOŚŚCCII DDOO OOKKRREEŚŚLLOONNEEGGOO CCEELLUU II
NNIIEENNAARRUUSSZZAANNIIAA PPRRAAWW AAUUTTOORRSSKKIICCHH..RRPPPPSS--

Wyłączenie to stosuje się także do programistów i dostawców.RPPS

Producenci, użytkownicy i wydawcy Programówmogą dostarczyć swoje gwarancje.-RPPS
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RPPS nie dostarcza pomocy technicznej, o ile nie ustalono inaczej.RPPS

3. OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii
W przypadku RPPS ogranicza się jedynie do 1) odpowiedzialności za uszczerbek na zdro-
wiu (łącznie ze śmiercią) oraz za szkody wyrządzone w nieruchomościach lub majątku ru-
chomym, a 2) w przypadku innych rzeczywiście poniesionych szkód - do wysokości opłat
za Program, będący przedmiotem roszczenia.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie także do programistów i do-
stawców Programów RPPS. Wskazany powyżej zakres odpowiedzialności stanowi całość
odpowiedzialności ponoszonej przez RPPS.

WW ŻŻAADDNNYYMM RRAAZZIIEE RRPPPPSS,, PPRROOGGRRAAMMIIŚŚCCII AANNII DDOOSSTTAAWWCCYY NNIIEE BBĘĘDDĄĄ PPOONNOOSSIIĆĆ OODD--
PPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOOŚŚCCII WW NNAASSTTĘĘPPUUJJĄĄCCYYCCHH PPRRZZYYPPAADDKKAACCHH,, NNAAWWEETT JJEEŚŚLLII ZZOOSSTTAALLII
PPOOIINNFFOORRMMOOWWAANNII OO MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚCCII IICCHH WWYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA::

11.. UUTTRRAATTAA LLUUBB UUSSZZKKOODDZZEENNIIEE DDAANNYYCCHH;;

22.. SSZZKKOODDYY SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNEE,, PPOOŚŚRREEDDNNIIEE AANNII SSZZKKOODDYY,, KKTTÓÓRRYYCCHH NNIIEE MMOOŻŻNNAA BBYYŁŁOO
PPRRZZEEWWIIDDZZIIEEĆĆ PPRRZZYY ZZAAWWIIEERRAANNIIUU UUMMOOWWYY;;

33.. UUTTRRAATTAA ZZYYSSKKÓÓWW,, KKOONNTTAAKKTTÓÓWW HHAANNDDLLOOWWYYCCHH,, DDOOCCHHOODDÓÓWW,, RREEPPUUTTAACCJJII
((GGOOOODDWWIILLLL)) AANNII PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH OOSSZZCCZZĘĘDDNNOOŚŚCCII..

UUSSTTAAWWOODDAAWWSSTTWWAA NNIIEEKKTTÓÓRRYYCCHH KKRRAAJJÓÓWW NNIIEE DDOOPPUUSSZZCCZZAAJJĄĄWWYYŁŁĄĄCCZZEENNIIAA
LLUUBB OOGGRRAANNIICCZZEENNIIAA OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOOŚŚCCII ZZAA SSZZKKOODDYY UUBBOOCCZZNNEE LLUUBB SSZZKKOODDYY,,
KKTTÓÓRRYYCCHH NNIIEE MMOOŻŻNNAA BBYYŁŁOO PPRRZZEEWWIIDDZZIIEEĆĆ PPRRZZYY ZZAAWWIIEERRAANNIIUU UUMMOOWWYY,, WW ZZWWIIĄĄZZ--
KKUU ZZ CCZZYYMM WW OODDNNIIEESSIIEENNIIUU DDOO NNIIEEKKTTÓÓRRYYCCHH UUŻŻYYTTKKOOWWNNIIKKÓÓWW PPOOWWYYŻŻSSZZEE WWYY--
ŁŁĄĄCCZZEENNIIEE LLUUBB OOGGRRAANNIICCZZEENNIIEE MMOOŻŻEE NNIIEE MMIIEEĆĆ ZZAASSTTOOSSOOWWAANNIIAA..

4. PPoossttaannoowwiieenniiaa ooggóóllnnee

1. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie pozostają bez wpływu na uprawnienia przy-
sługujące konsumentom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszej
Umowy, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełnąmoc prawną i
skuteczność.

3. Użytkownik nie ma prawa eksportować Programu.

4. Użytkownik zezwala RPPS na przechowywanie informacji kontaktowych oraz na korzys-
tanie z nich, włączając w to imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy poczty elektro-
nicznej, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Informacje takie będą
przetwarzane i wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością i mogą być udo-
stępnione wykonawcom, Partnerom Handlowym lub cesjonariuszomRPPS jeśli informacje
te mają związek z prowadzoną przez nich działalnością, w tym w celu utrzymywania kontak-
tu z Użytkownikiem (np. w celu przetwarzania zamówień, promocji i prowadzenia badań
marketingowych).

5. Wszelkie roszczenia związane z realizacją niniejszej Umowy ulegają przedawnieniu po
upływie dwóch lat od powstania przyczyny takich roszczeń, chyba że bezwzględnie obo-
wiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

6. Ani Użytkownik, ani RPPS nie odpowiadają za niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków,
jeśli przyczyny takiego niedopełnienia leżały poza ich kontrolą.
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7. Niniejsza Umowa nie daje osobom trzecim jakichkolwiek praw ani też podstawy do ro-
szczeń, a RPPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie osób trzecich wo-
bec Użytkownika, chyba że zezwalają na to warunki powyższego paragrafu “Ograniczenie
odpowiedzialności” w części dotyczącej uszczerbku na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) lub
szkód wyrządzonych w nieruchomościach lub w majątku ruchomym, za które RPPS ponosi
odpowiedzialność prawną.

5. OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż
OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo

Strony przyjmują, iż zastosowanie będzie mieć prawo kraju, w którym została nabyta licen-
cja na Program, oraz wyrażają zgodę na stosowanie takiego prawa przy interpretowaniu
oraz egzekwowaniu wszelkich praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszej Umowy
lub mających z nią jakikolwiek związek, bez odwoływania się zasad kolizji przepisów
prawnych.

Nie ma zastosowania Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

JJuurryyssddyykkccjjaa

Wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania RPPS podlegająwłaściwym sądom kraju, w któ-
rym została nabyta licencja na Program.

Część 2 -Warunki specyficzne dla
poszczególnych krajów
KONTYNENT AMERYKAŃSKI

AARRGGEENNTTYYNNAA:: OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55))::
Do tego paragrafu zostaje dodany następujący wyjątek: Wszelkie spory sądowe wynikłe z
niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Powszechny Sąd Gospodarczy (Ordi-
nary Commercial Court) miasta Buenos Aires.

BBRRAAZZYYLLIIAA:: OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55))::
Do tego paragrafu zostaje dodany następujący wyjątek: Wszelkie spory sądowe wynikłe z
niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd miasta Rio de Janeiro.
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KKAANNAADDAA:: OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Następujący tekst zastępuje punkt 1 pierwszego akapitu tego paragrafu:
1) odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz fizyczne szkody
w majątku ruchomym i nieruchomym spowodowane zaniedbaniemRPPS;
WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44)):: Następujący tekst zastępuje warunki punktu 7:
7. Niniejsza Umowa nie daje osobom trzecim jakichkolwiek praw ani też podstawy do ro-
szczeń, a RPPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie osób trzecich wo-
bec Użytkownika, chyba że zezwalają na to warunki powyższego paragrafu “Ograniczenie
odpowiedzialności” w części dotyczącej uszczerbku na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) lub
szkód fizycznych w nieruchomościach lub w majątku ruchomym spowodowanych niedbal-
stwem RPPS za które RPPS ponosi odpowiedzialność prawną.”
OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55)):: Tekst “prawo kraju,
w którym została nabyta licencja na Program” w podsekcji “Obowiązujące ustawodaw-
stwo” zostaje zastąpiony tekstem:
prawo prowincji Ontario”

PPEERRUU:: OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Na końcu tego paragrafu dodaje się następujący tekst:
Zgodnie z art. 1328 Peruwiańskiego Kodeksu Cywilnego, ograniczenia i wykluczenia wy-
szczególnione w tym paragrafie nie będą stosowane w przypadku szkód spowodowanych
przez RPPS z premedytacją (“dolo”) lub w wyniku rażącego niedbalstwa (“cupla
inexcusable”).

SSTTAANNYY ZZJJEEDDNNOOCCZZOONNEE:: WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44))::

Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
Produkt ten stanowi lub obejmuje komercyjne oprogramowanie komputerowe i dokumenta-
cją takiego oprogramowania, przygotowane wyłącznie na koszt własny. Zgodnie z postano-
wieniami dokumentu Federal Acquisition Regulation 12.212 w odniesieniu do agencji
cywilnych oraz dokumentu Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 w odnie-
sieniu do agencji wojskowych, pracowników agencji rządowych USA obowiązują postano-
wienia dołączonej Międzynarodowej Umowy Licencyjnej IBM na Program (IPLA -
International Program License Agreement) w przypadku oprogramowania oraz warunki li-
cencyjne wyszczególnione w dokumentacji produktu w przypadku sprzętu.
OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55))::
“Tekst prawo kraju, w którym została nabyta licencja” na Program w podsekcji “Obowiązu-
jące ustawodawstwo” zostaje zastąpiony tekstem:
prawo Stanu Nowy Jork Stanów Zjednoczonych Ameryki.



7

AZJA WSCHODNIA

AAUUSSTTRRAALLIIAA:: BBrraakk GGwwaarraannccjjii ((PPaarraaggrraaff 22))::

Zostaje dodany następujący tekst:
Mimo że RPPS zakłada brak gwarancji, Użytkownik posiada pewne prawa na mocy ustawy
Trade Practices Act z 1974 roku lub innych przepisów. Prawa te ograniczają się wyłącznie
do zakresu dozwolonego w obowiązującymprawie.
OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33)):: Zostaje dodany następujący tekst:
W przypadku, gdy RPPS dopuszcza się naruszenia warunków lub gwarancji wynikających
z ustawy Trade Practices Act z 1974 roku, odpowiedzialność RPPS' ogranicza się do napra-
wy lub wymiany towarów albo dostarczenia ich odpowiedników. Żadne z tych ograniczeń
nie ma zastosowania w przypadkach, gdy warunki te lub gwarancje odnoszą się do prawa
do sprzedaży, niezakłóconego posiadania oraz bezspornego prawa własności, lub gdy to-
wary nabyto jedynie do użytku osobistego, domowego lub do użytku w gospodarstwie
domowym.

OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55)):: “Tekst prawo kraju,
w którym została nabyta licencja” na Program w podsekcji “Obowiązujące ustawodaw-
stwo” zostaje zastąpiony tekstem:
prawo Stanu lub Terytorium, gdzie została nabyta licencja na Program
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WWIIEETTNNAAMM:: OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55))::
Tekst “prawo kraju, w którym została nabyta licencja” na Program w podsekcji “Obowiązu-
jące ustawodawstwo” zostaje zastąpiony tekstem: prawo Stanu Nowy Jork Stanów Zjedno-
czonych Ameryki.

Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
AArrbbiittrraażż
Spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą ostatecznie rozstrzygane na
podstawie obowiązujących w momencie wystąpienia sporu reguł arbitrażu Międzynarodo-
wego Centrum Arbitrażu w Singapurze (“reguł SIAC” - Singapore International Arbitration
Center). Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla obu Stron bez możliwości ich
zaskarżenia, zostaną przygotowane w formie pisemnej oraz będą zawierać podsumowania
faktów i wnioski prawne.

Sprawę będzie rozstrzygać trzech arbitrów, przy czym każda ze Stron uczestniczących w
sporze ma prawo wyznaczenia jednego arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Stro-
ny wyznaczy trzeciego arbitra, który będzie przewodniczyćw postępowaniu. W przypadku
wakatu przewodniczącego postępowania stanowisko to zajmie przewodniczący SIAC. Inne
wakaty zostaną obsadzone osobami wyznaczonymi odpowiednio przez Strony. Postępo-
wanie będzie kontynuowane od momentu, w którym zostało przerwane na skutek pojawie-
nia się wakatu.
W sytuacji, gdy jedna ze Stron odmówi wyznaczenia arbitra lub próba wyznaczenia takiego
arbitra w ciągu 30 dni od daty wyznaczenia arbitra przez drugą Stronę nie powiedzie się,
pierwszy wyznaczony arbiter będzie wyłącznym arbitrem, pod warunkiem jednakże, że zos-
tał on wyznaczony w sposób właściwy i obowiązujący.
Językiem postępowania będzie język angielski. W języku angielskim będą redagowane
wszelkie dokumenty prezentowanew czasie postępowania. Wersja angielska niniejszej
Umowy ma znaczenie rozstrzygające nad wszelkimi innymi ich wersjami językowymi.

CCHHIINNYY ((SSPPEECCJJAALLNNYY RREEGGIIOONN AADDMMIINNIISSTTRRAACCYYJJNNYY HHOONNGGKKOONNGG II SSPPEECCJJAALLNNYY RREEGGIIOONN
AADDMMIINNIISSTTRRAACCYYJJNNYY MMAAKKAAUU)):: OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż
((PPaarraaggrraaff 55))::

“Tekst prawo kraju, w którym została nabyta licencja” na Program w podsekcji “Obowiązu-
jące ustawodawstwo” zostaje zastąpiony tekstem:
prawo Chin (Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong).
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IINNDDIIEE:: OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Następujący tekst zastępuje warunki punktów 1 i 2 pierwszego akapitu:
1) odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz szkody w mająt-
ku ruchomym i nieruchomym, o ile powstały one w wyniku niedbalstwa RPPS' oraz 2) w
przypadku wszelkich innych rzeczywiście poniesionych szkód wynikających z jakiejkolwiek
sytuacji spowodowanej niewywiązaniem się przez RPPS ze zobowiązań określonych
przedmiotem niniejszej Umowy, odpowiedzialność RPPS' ogranicza się do opłaty wniesio-
nej przez Użytkownika za pojedynczy Program stanowiący przedmiot roszczenia.
WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44)):: Warunki punktu 5 zostają zastąpione przez następujący tekst:
Jeśli żadna sprawa nie zostanie wniesiona ani inne działanie prawne nie zostaną podjęte w
ciągu trzech lat po powstaniu podstaw roszczeniowych w zakresie dowolnego roszczenia
którejkolwiek ze Stron wobec drugiej Strony, wówczas Strona, której to dotyczy zrzeka się
praw do takiego roszczenia, zaś druga Strona zostaje zwolniona ze swych zobowiązań w
zakresie takiego roszczenia.

OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55)):: Do tego paragrafu
zostaje dodany następujący tekst:
AArrbbiittrraażż
Spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą ostatecznie rozstrzygane w
postępowaniu arbitrażowym, które zostanie przeprowadzonew Bangalore w Indiach zgod-
nie z prawem indyjskim obowiązującym w momencie wystąpienia sporu. Orzeczenia arbi-
trażu będą ostateczne i wiążące dla obu Stron bez możliwości ich zaskarżenia, zostaną
przygotowane w formie pisemnej oraz będą zawierać podsumowania faktów i wnioski
prawne.

Sprawę będzie rozstrzygać trzech arbitrów, przy czym każda ze Stron uczestniczących w
sporze ma prawo wyznaczenia jednego arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Stro-
ny wyznaczy trzeciego arbitra, który będzie przewodniczyćw postępowaniu. W przypadku
braku przewodniczącego wyznaczy go prezes Rady Adwokackiej Indii (Bar Council of In-
dia). Inne wakaty zostaną obsadzone osobami wyznaczonymi odpowiednio przez Strony.
Postępowanie będzie kontynuowane od momentu, w którym zostało przerwane na skutek
pojawienia się wakatu.
W sytuacji, gdy jedna ze Stron odmówi wyznaczenia arbitra lub próba wyznaczenia takiego
arbitra w ciągu 30 dni od daty wyznaczenia arbitra przez drugą Stronę nie powiedzie się,
pierwszy wyznaczony arbiter będzie wyłącznym arbitrem, pod warunkiem jednakże, że zos-
tał on wyznaczony w sposób właściwy i obowiązujący.
Językiem postępowania będzie język angielski. W języku angielskim będą redagowane
wszelkie dokumenty prezentowanew czasie postępowania. Wersja angielska niniejszej
Umowy ma znaczenie rozstrzygające nad wszelkimi innymi ich wersjami językowymi.

JJAAPPOONNIIAA:: WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44))::

Następujący tekst zostaje wstawiony po punkcie 5:
Jakiekolwiek wątpliwości związane z niniejszą Umową będą na początku rozstrzygane
przez obie Strony w dobrej wierze oraz przy zachowaniu zasad obopólnego zaufania.

MMAALLEEZZJJAA:: OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::

Słowo SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNEE w punkcie 2 trzeciego akapitu zostaje usunięte.



10

NNOOWWAA ZZEELLAANNDDIIAA:: BBrraakk GGwwaarraannccjjii ((PPaarraaggrraaff 22))::

Zostaje dodany następujący tekst:
Chociaż RPPS wskazuje na brak gwarancji, Użytkownik posiada pewne prawa na mocy
ustawy Consumer Guarantees Act z 1993 roku lub innych przepisów, które nie mogą zostać
wyłączone ani ograniczone. Ustawa Consumer Guarantees Act z 1993 roku nie ma zasto-
sowania w przypadku jakichkolwiek dostarczanych przez RPPS towarów, jeśli zakup tych
towarów został dokonany przez Użytkownika w celu prowadzenia przez niego działalności
gospodarczej w rozumieniu tej ustawy.

OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33)):: Zostaje dodany następujący tekst:
W przypadku, gdy Programy zostały nabyte w celu innym niż prowadzenie działalności w
rozumieniu ustawy Consumer Guarantees Act z 1993 roku, ograniczenia zawarte w tym pa-
ragrafie podlegają ograniczeniom zawartym w tejże ustawie.

CCHHIIŃŃSSKKAA RREEPPUUBBLLIIKKAA LLUUDDOOWWAA:: ,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55))::
Tekst “prawo kraju, w którym została nabyta licencja” na Program w podsekcji “Obowiązu-
jące ustawodawstwo” zostaje zastąpiony tekstem:
prawo stanu Nowy Jork Stanów Zjednoczonych Ameryki (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to
sprzeczne z wymogami prawa miejscowego).
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FFIILLIIPPIINNYY:: OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Następujący tekst zastępuje warunki punktu 2 trzeciego akapitu:
2. szkód szczególnych (włącznie z wartością szkody i nawiązką), moralnych, pośrednich
lub szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy lub
OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55)):: Do tego paragrafu
zostaje dodany następujący tekst:
AArrbbiittrraażż
Spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą ostatecznie rozstrzygane w
postępowaniu arbitrażowym, które zostanie przeprowadzonew Metro Manila na Filipinach
zgodnie z prawem Filipin obowiązującym w momencie wystąpienia sporu. Orzeczenia arbi-
trażu będą ostateczne i wiążące dla obu Stron bez możliwości ich zaskarżenia, zostaną
przygotowane w formie pisemnej oraz będą zawierać podsumowania faktów i wnioski
prawne.

Sprawę będzie rozstrzygać trzech arbitrów, przy czym każda ze Stron uczestniczących w
sporze ma prawo wyznaczenia jednego arbitra. Dwóch arbitrów wyznaczonych przez Stro-
ny wyznaczy trzeciego arbitra, który będzie przewodniczyćw postępowaniu. W przypadku
wakatu przewodniczącego postępowania stanowisko to zajmie prezes Centrum Rozstrzy-
gania Sporów na Filipinach (PhilippineDispute Resolution Center Inc). Inne wakaty zostaną
obsadzone osobami wyznaczonymi odpowiednio przez Strony. Postępowanie będzie kon-
tynuowane od momentu, w którym zostało przerwane na skutek pojawienia się wakatu.
W sytuacji, gdy jedna ze Stron odmówi wyznaczenia arbitra lub próba wyznaczenia takiego
arbitra w ciągu 30 dni od daty wyznaczenia arbitra przez drugą Stronę nie powiedzie się,
pierwszy wyznaczony arbiter będzie wyłącznym arbitrem, pod warunkiem jednakże, że zos-
tał on wyznaczony w sposób właściwy i obowiązujący.
Językiem postępowania będzie język angielski. W języku angielskim będą redagowane
wszelkie dokumenty prezentowanew czasie postępowania. Wersja angielska niniejszej
Umowy ma znaczenie rozstrzygające nad wszelkimi innymi ich wersjami językowymi.

SSIINNGGAAPPUURR:: OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Słowa “SSPPPPEECCJJAALLNNYY” i “EEKKOONNOOMMIICCZZNNYY”zostają usunięte z punktu 2 paragrafu 3.
WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44)):: Następujący tekst zastępuje warunki punktu 7:
Z uwzględnieniem praw przysługującychdostawcom i programistom RPPS' określonych w
powyższym paragrafie 4 (“Ograniczenie odpowiedzialności”), osobie, która nie jest stroną
niniejszej Umowy, nie przysługują żadne prawa w ramach ustawy Contracts (Right of Third
Parties) Act w zakresie egzekwowanie jakichkolwiekwarunków Umowy.

EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA ( EMEA)

BBrraakk ggwwaarraannccjjii ((PPaarraaggrraaff 22))::

W Unii Europejskiej zostaje dodany następujący fragment na początku paragrafu:
W Unii Europejskiej klientom przysługują prawa na mocy stosownych krajowych aktów
prawnych w zakresie sprzedaży artykułów konsumpcyjnych. Prawa te pozostają bez wpły-
wu na postanowienia Paragrafu 2.
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OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
W Austrii, Danii, Finlandii, Grecji, we Włoszech, w Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii,
Szwecji i Szwajcarii następujący tekst zastępuje w całości warunki tego paragrafu:
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące prawo stanowi inaczej:

1. Odpowiedzialność RPPS za szkody i straty, które mogą być spowodowane wywiązywa-
niem się ze zobowiązańwynikających z niniejszej Umowy lub z nimi związanych albo
powstały wskutek innych przyczyn związanych z niniejsząUmową, jest ograniczona do
rekompensaty tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste, będące bezpośrednią i
natychmiastową konsekwencją niewywiązania się z tych zobowiązań (jeśli wina RPPS
zostanie udowodniona) lub takiej przyczyny, w kwocie nieprzekraczającej kwoty zapła-
conej za Program. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowań z ty-
tułu uszczerbku na zdrowiu (w tym śmierci) i szkód w majątku ruchomym i
nieruchomym, za które firma ponosi prawną odpowiedzialność.

2. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowań z tytułu uszczerbku na
zdrowiu (w tym śmierci) i szkód w majątku ruchomym i nieruchomym, za które RPPS
ponosi prawną odpowiedzialność.

3. WW ŻŻAADDNNYYMM PPRRZZYYPPAADDKKUU RRPPPPSS AANNII PPRROOGGRRAAMMIIŚŚCCII NNIIEE NNIIEE BBĘĘDDĄĄ PPOONNOOSSIIĆĆ
OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOOŚŚCCII WW NNAASSTTĘĘPPUUJJĄĄCCYYCCHH PPRRZZYYPPAADDKKAACCHH:: 11)) UUTTRRAATTYY LLUUBB
UUSSZZKKOODDZZEENNIIAA DDAANNYYCCHH;; 22)) SSZZKKÓÓDD UUBBOOCCZZNNYYCCHH II PPOOŚŚRREEDDNNIICCHH OORRAAZZ JJAA--
KKIICCHHKKOOLLWWIIEEKK SSZZKKÓÓDD,, KKTTÓÓRRYYCCHH NNIIEE MMOOŻŻNNAA BBYYŁŁOO PPRRZZEEWWIIDDZZIIEEĆĆ PPRRZZYY ZZAA--
WWIIEERRAANNIIUU UUMMOOWWYY;; 33)) UUTTRRAACCOONNYYCCHH ZZYYSSKKÓÓWW,, NNAAWWEETT JJEEŚŚLLII UUTTRRAATTAA BBYYŁŁAA
BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIĄĄ KKOONNSSEEKKWWEENNCCJJĄĄ ZZDDAARRZZEENNIIAA BBĘĘDDĄĄCCEEGGOO PPRRZZYYCCZZYYNNĄĄ
SSZZKKOODDYY,, OORRAAZZ 44)) UUTTRRAATTYY TTRRAANNSSAAKKCCJJII,, DDOOCCHHOODDÓÓWW,, RREEPPUUTTAACCJJII ((GGOOOODD--
WWIILLLL)) OORRAAZZ PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH OOSSZZCCZZĘĘDDNNOOŚŚCCII,, BBEEZZ WWZZGGLLĘĘDDUU NNAA TTOO,, CCZZYY
RRPPPPSS,, DDOOSSTTAAWWCCYY II RREESSEELLEERRZZYY RRPPPPSS ZZOOSSTTAALLII PPOOIINNFFOORRMMOOWWAANNII OO MMOOŻŻLLII--
WWOOŚŚCCII WWYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA TTAAKKIICCHH SSTTRRAATT LLUUBB SSZZKKÓÓDD..

4. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności uzgodnione w niniejszym dokumenciema
zastosowanie nie tylko do czynności wykonywanych przez RPPS ale również do czyn-
ności wykonywanych przez dostawców oraz programistów i odpowiadamaksymalnej
kwocie, za którą wspólną odpowiedzialność ponoszą RPPS oraz dostawcy i
programiści.
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OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
We Francji i w Belgii następujący tekst zastępuje w całości warunki tego paragrafu:
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące prawo stanowi inaczej:

1. Odpowiedzialność RPPS za szkody i straty, które mogą być spowodowane wywiązywa-
niem się ze zobowiązańwynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, jest
ograniczona do rekompensaty tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste, będące
bezpośrednią i natychmiastową konsekwencją niewywiązania się z tych zobowiązań
(jeśli wina RPPS zostanie udowodniona) w kwocie nieprzekraczającej ceny zapłaconej
za Program, który spowodował szkody.

2. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do odszkodowań z tytułu uszczerbku na
zdrowiu (w tym śmierci) i szkód w majątku ruchomym i nieruchomym, za które RPPS
ponosi prawną odpowiedzialność.

3. WW ŻŻAADDNNYYMM PPRRZZYYPPAADDKKUU RRPPPPSS AANNII PPRROOGGRRAAMMIIŚŚCCII NNIIEE BBĘĘDDĄĄ PPOONNOOSSIIĆĆ OODDPPOO--
WWIIEEDDZZIIAALLNNOOŚŚCCII WW NNAASSTTĘĘPPUUJJĄĄCCYYCCHH PPRRZZYYPPAADDKKAACCHH:: 11)) UUTTRRAATTYY LLUUBB UUSSZZ--
KKOODDZZEENNIIAA DDAANNYYCCHH;; 22)) SSZZKKÓÓDD UUBBOOCCZZNNYYCCHH II PPOOŚŚRREEDDNNIICCHH OORRAAZZ
JJAAKKIICCHHKKOOLLWWIIEEKK SSZZKKÓÓDD,, KKTTÓÓRRYYCCHH NNIIEE MMOOŻŻNNAA BBYYŁŁOO PPRRZZEEWWIIDDZZIIEEĆĆ PPRRZZYY
ZZAAWWIIEERRAANNIIUU UUMMOOWWYY;; 33)) UUTTRRAACCOONNYYCCHH ZZYYSSKKÓÓWW,, NNAAWWEETT JJEEŚŚLLII UUTTRRAATTAA BBYYŁŁAA
BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIĄĄ KKOONNSSEEKKWWEENNCCJJĄĄ ZZDDAARRZZEENNIIAA BBĘĘDDĄĄCCEEGGOO PPRRZZYYCCZZYYNNĄĄ
SSZZKKOODDYY,, OORRAAZZ 44)) UUTTRRAATTYY TTRRAANNSSAAKKCCJJII,, DDOOCCHHOODDÓÓWW,, RREEPPUUTTAACCJJII ((GGOOOODD--
WWIILLLL)) OORRAAZZ PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH OOSSZZCCZZĘĘDDNNOOŚŚCCII,, BBEEZZ WWZZGGLLĘĘDDUU NNAA TTOO,, CCZZYY
RRPPPPSS,, DDOOSSTTAAWWCCYY II RREESSEELLEERRZZYY RRPPPPSS ZZOOSSTTAALLII PPOOIINNFFOORRMMOOWWAANNII OO MMOOŻŻLLII--
WWOOŚŚCCII WWYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA TTAAKKIICCHH SSTTRRAATT LLUUBB SSZZKKÓÓDD..

4. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności uzgodnione w niniejszym dokumenciema
zastosowanie nie tylko do czynności wykonywanych przez RPPS, ale również do czyn-
ności wykonywanych przez dostawców oraz programistów RPPS i odpowiada maksy-
malnej kwocie, za którą wspólną odpowiedzialność ponoszą RPPS oraz dostawcy i
programiści.
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OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo,, jjuurryyssddyykkccjjaa ii aarrbbiittrraażż ((PPaarraaggrraaff 55))::
OObboowwiiąązzuujjąąccee uussttaawwooddaawwssttwwoo
Tekst “prawo kraju, w którym Użytkownik nabył licencję” na Program zostaje zastąpiony tek-
stem: 1) “prawo Austrii” ww AAllbbaanniiii,, AArrmmeenniiii,, AAzzeerrbbeejjddżżaanniiee,, BBiiaałłoorruussii,, BBoośśnnii ii HHeerrccee--
ggoowwnniinniiee,, BBuułłggaarriiii,, CChhoorrwwaaccjjii,, GGrruuzzjjii,, nnaa WWęęggrrzzeecchh,, ww KKaazzaacchhssttaanniiee,, KKiirrggiissttaanniiee,,
BByyłłeejj JJuuggoossłłoowwiiaańńsskkiieejj RReeppuubblliiccee MMaacceeddoonniiii,, MMoołłddaawwiiii,, PPoollssccee,, RRuummuunniiii,, RRoossjjii,, SSłłoo--
wwaaccjjii,, SSłłoowweenniiii,, TTaaddżżyykkiissttaanniiee,, TTuurrkkmmeenniissttaanniiee,, UUkkrraaiinniiee,, UUzzbbeekkiissttaanniiee,, FFeeddeerraaccyyjjnneejj
RReeppuubblliiccee JJuuggoossłłaawwiiii 2) prawo Francji” ww AAllggiieerriiii,, BBeenniinniiee,, BBuurrkkiinnaa FFaassoo,, KKaammeerruunniiee,,
nnaa WWyyssppaacchh ZZiieelloonneeggoo PPrrzzyylląąddkkaa,, ww RReeppuubblliiccee ŚŚrrooddkkoowweejj AAffrryykkii,, CCzzaaddzziiee,, nnaa KKoommoo--
rraacchh,, ww RReeppuubblliiccee KKoonnggaa,, DDżżiibbuuttii,, DDeemmookkrraattyycczznneejj RReeppuubblliiccee KKoonnggaa,, GGwwiinneeii RRóówwnnii--
kkoowweejj,, GGaabboonniiee,, GGaammbbiiii,, GGwwiinneeii,, GGwwiinneeii--BBiissssaauu,, nnaa WWyybbrrzzeeżżuu KKoośśccii SSłłoonniioowweejj,, ww
LLiibbaanniiee,, nnaa MMaaddaaggaasskkaarrzzee,, ww MMaallii,, MMaauurreettaanniiii,, MMaarrookkuu,, NNiiggrrzzee,, SSeenneeggaalluu,, TTooggoo ii TTuu--
nneezzjjii 3) “prawo Finlandii” ww EEssttoonniiii,, ŁŁoottwwiiee ii LLiittwwiiee“4) “prawo Wielkiej Brytanii” ww AAnnggoollii,,
BBaahhrraajjnniiee,, BBoottsswwaanniiee,, BBuurruunnddii,, EEggiippcciiee,, EErrttyyrreeii,, EEttiiooppiiii,, GGhhaanniiee,, JJoorrddaanniiee,, KKeennjjii,, KKuu--
wweejjcciiee,, LLiibbeerriiii,, MMaallaawwii,, MMaallcciiee,, MMoozzaammbbiikkuu,, NNiiggeerriiii,, OOmmaanniiee,, PPaakkiissttaanniiee,, KKaattaarrzzee,,
RRwwaannddzziiee,, WWyyssppaacchh ŚŚwwiięętteeggoo TToommaasszzaa,, AArraabbiiii SSaauuddyyjjsskkiieejj,, SSiieerrrraa LLeeoonnee,, SSoommaalliiii,,
TTaannzzaanniiii,, UUggaannddzziiee,, ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh EEmmiirraattaacchh AArraabbsskkiicchh,, ZZjjeeddnnoocczzoonnyymm KKrróóllee--
ssttwwiiee,, JJeemmeenniiee,, ZZaammbbiiii ii ZZiimmbbaabbwwee oraz 5) “prawo Afryki Południowej” ww AAffrryyccee
PPoołłuuddnniioowweejj.

JJuurryyssddyykkccjjaa

Do tego paragrafu zostają dodane następujące wyjątki:
1) WW AAuussttrriiii wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy i z nią związane, włącznie ze
sporami dotyczącymi jej istnienia, będzie rozstrzygać sąd w Wiedniu (Centrum); 2) ww AAnn--
ggoollii,, BBaahhrraajjnniiee,, BBoottsswwaanniiee,, BBuurruunnddii,, EEggiippcciiee,, EErryyttrreeii,, EEttiiooppiiii,, GGhhaanniiee,, JJoorrddaanniiii,, KKeenniiii,,
KKuuwweejjcciiee,, LLiibbeerriiii,, MMaallaawwii,, nnaa MMaallcciiee,, ww MMoozzaammbbiikkuu,, NNiiggeerriiii,, OOmmaanniiee,, PPaakkiissttaanniiee,, KKaa--
ttaarrzzee,, RRwwaannddzziiee,, nnaa WWyyssppiiee ŚŚwwiięętteeggoo TToommaasszzaa,, ww AArraabbiiii SSaauuddyyjjsskkiieejj,, SSiieerrrraa LLeeoonnee,,
SSoommaalliiii,, TTaannzzaanniiii,, UUggaannddzziiee,, ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh EEmmiirraattaacchh AArraabbsskkiicchh,, JJeemmeenniiee,, ZZaammbbiiii ii
ZZiimmbbaabbwwee wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej realizacją,
włącznie z postępowaniem w trybie doraźnym, będą przekazywane pod wyłączną jurysdyk-
cję sądów angielskich; 3) ww BBeellggiiii ii LLuukksseemmbbuurrgguu wszelkie spory wynikające z niniejszej
Umowy lub związane z jej interpretacją albo realizacją będą rozstrzygane wyłącznie na mo-
cy prawa i w sądzie stolicy kraju, gdzie jest zarejestrowane biuro Użytkownika i/lub znajduje
się jego siedziba handlowa; 4) wwee FFrraannccjjii,, AAllggiieerriiii,, BBeenniinniiee,, BBuurrkkiinnaa FFaassoo,, KKaammeerruunniiee,,
nnaa WWyyssppaacchh ZZiieelloonneeggoo PPrrzzyylląąddkkaa,, ww RReeppuubblliiccee ŚŚrrooddkkoowweejj AAffrryykkii,, CCzzaaddzziiee,, nnaa KKoommoo--
rraacchh,, ww RReeppuubblliiccee KKoonnggaa,, DDżżiibbuuttii,, DDeemmookkrraattyycczznneejj RReeppuubblliiccee KKoonnggaa,, GGwwiinneeii RRóówwnnii--
kkoowweejj,, GGaabboonniiee,, GGaammbbiiii,, GGwwiinneeii,, GGwwiinneeii--BBiissssaauu,, nnaa WWyybbrrzzeeżżuu KKoośśccii SSłłoonniioowweejj,, ww
LLiibbaanniiee,, nnaa MMaaddaaggaasskkaarrzzee,, ww MMaallii,, MMaauurreettaanniiii,, MMaarrookkuu,, NNiiggrrzzee,, SSeenneeggaalluu,, TTooggoo ii TTuu--
nneezzjjii wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej naruszeniem lub rea-
lizacją, w tym postępowanie w trybie doraźnym, będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd
Gospodarczy w Paryżu; 5) w RRoossjjii wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub zwią-
zane z jej interpretacją, naruszeniem, rozwiązaniem i nieważnością będą rozstrzygane
przez Moskiewski Sąd Arbitrażowy; 6) ww AAffrryyccee PPoołłuuddnniioowweejj obie Strony zgadzają się
przekazywać wszelkie spory związane z niniejsząUmową pod jurysdykcjęWysokiego Try-
bunału (High Court) w Johannesburgu; 7) ww TTuurrccjjii wszelkie spory wynikające z niniejszej
Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Sądy Istanbul Central (Sultanahmet) i
Dyrektoriaty Egzekucji (Execution Directorates) w Istambule w Republice Tureckiej; 8) we
wszystkich następujących krajach wszelkie roszczenia prawne wynikające z niniejszej
Umowy są rozstrzygane przed odpowiedni sąd w a) Atenach dla GGrreeccjjii, b) Tel Awiwie-Jaffie
dla IIzzrraaeellaa, c) Mediolanie dla WWłłoocchh, d) Lizbonie dla PPoorrttuuggaalliiii i e) Madrycie dla HHiisszzppaanniiii
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oraz 9) ww WWiieellkkiieejj BBrryyttaanniiii obie Strony zgadzają się przekazywać wszelkie spory odnoszą-
ce się do niniejszej Umowy pod jurysdykcję sądów angielskich.
AArrbbiittrraażż
WW AAllbbaanniiii,, AArrmmeenniiii,, AAzzeerrbbeejjddżżaanniiee,, BBiiaałłoorruussii,, BBoośśnnii ii HHeerrcceeggoowwiinniiee,, BBuułłggaarriiii,, CChhoorr--
wwaaccjjii,, GGrruuzzjjii,, WWęęggrraacchh,, KKaazzaacchhssttaanniiee,, KKiirrggiissttaanniiee,, BByyłłeejj JJuuggoossłłoowwiiaańńsskkiieejj RReeppuubblliiccee
MMaacceeddoonniiii,, MMoołłddaawwiiii,, PPoollssccee,, RRuummuunniiii,, RRoossjjii,, SSłłoowwaaccjjii,, SSłłoowweenniiii,, TTaaddżżyykkiissttaanniiee,, TTuurrkk--
mmeenniissttaanniiee,, UUkkrraaiinniiee,, UUzzbbeekkiissttaanniiee,, FFeeddeerraaccyyjjnneejj RReeppuubblliiccee JJuuggoossłłaawwiiaa wszelkie spo-
ry wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej naruszeniem i wypowiedzeniem będą
ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Zasadami Postępowania Arbitrażowego i Ugodowego
Międzynarodowego Centrum Arbitrażu przy Federalnej Izbie Gospodarczej (International
Arbitral Center of the Federal Economic Chamber) w Wiedniu (Vienna Rules). Arbitraż bę-
dzie miał miejsce w Wiedniu, w Austrii. Obowiązującym językiem postępowania będzie ję-
zyk angielski. Orzeczenia arbitrów będą ostateczne i wiążące dla obu Stron. Oznacza to,
że zgodnie z artykułem 598(2) Austriackiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (Austrian
Code of Civil Procedure), Strony rezygnują ze stosowania artykułu 595(1) punkt 7 tego Ko-
deksu. Tym niemniej powyższe warunki w żadnym stopniu nie ograniczają prawa RPPS do
wszczęcia postępowania przed dowolnym właściwym sądem w kraju instalacji.
WW EEssttoonniiii,, nnaa ŁŁoottwwiiee ii LLiittwwiiee wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą osta-
tecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym, które zostanie przeprowadzonew Hel-
sinkach w Finlandii, zgodnie z prawem arbitrażowym obowiązującym w Finlandii w
momencie wystąpienia sporu. Każda ze Stron wyznaczy jednego arbitra. Następnie arbitrzy
wspólnie wyznaczą przewodniczącego. Jeśli arbitrzy nie będą w stanie porozumieć się co
do wyboru przewodniczącego, arbitra wyznaczy Centralna Izba Handlowa w Helsinkach.

AAUUSSTTRRIIAA:: WWaarruunnkkii ooggóóllnnee ((PPaarraaggrraaff 44))::

Do punktu 4 zostaje dodany następujący tekst:
Na potrzeby niniejszej klauzuli informacje kontaktowe obejmują też informacje o Kliencie
będącym osobą prawną, na przykład dane o przychodach oraz inne informacje finansowe.

NNIIEEMMCCYY:: OOggrraanniioocczzoonnaa ggwwaarraannccjjaaOOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Do tego paragrafu zostaje dodany następujący akapit:
Ograniczenia i wyłączenia zamieszczone w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania
do szkód spowodowanych umyślnie przez RPPS lub wynikających z rażącego
zaniedbania.

WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44)):: Warunki punktu 5 zostają zastąpione przez następujący tekst:
Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy podlegają przepisowi o przedawnieniu
po trzech latach, z wyjątkiem postanowień paragrafu 2 (Brak gwarancji) niniejszej Umowy.
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WWĘĘGGRRYY:: OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Na końcu tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie nie bę-
dzie mieć zastosowania do odpowiedzialności za naruszenie umowy skutkujące uszczerb-
kiem na zdrowiu (w tym śmiercią), które zostało spowodowane celowo, rażącym
niedbalstwem lub przestępstwem.
Strony akceptują ograniczenia odpowiedzialności oraz stwierdzają, że paragraf 314.(2) Wę-
gierskiego Prawa Cywilnegoma zastosowanie w zakresie, w jakim cena zakupu, jak rów-
nież inne korzyści z obecnej Umowy równoważą to ograniczenie odpowiedzialności.
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IIRRLLAANNDDIIAA:: BBrraakk GGwwaarraannccjjii ((PPaarraaggrraaff 22))::

Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
Z wyjątkiem wyraźnie określonych warunków oraz paragrafu 12 ustawy Sale of Goods Act z
1893 roku (z późniejszymi zmianami z ustawy Sale of Goods and Supply of Services Act z
1980 roku ("ustawa z 1980 roku")), wszystkie warunki i gwarancje (wyraźne, domniemane,
bezwzględnie obowiązujące i inne) zostają niniejszymwyłączone, w tym, bez ograniczenia,
wszelkie warunki domniemane w ustawie Sale of Goods Act z 1893 roku z późniejszymi
zmianami z ustawy z 1980 roku (w tym unikanie wątpliwości, paragraf 39 ustawy z 1980).
OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Warunki tego paragrafu zostają w całości zastąpione przez następujący tekst:
Na potrzeby tego paragrafu termin Uchybienie oznacza czyn, oświadczenie, zaniedbanie
lub niedbalstwo ze strony RPPS związane z przedmiotem Umowy, za które RPPS ponosi
prawną odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub
deliktowej. Jeśli wystąpi pewna liczba Uchybień, które łącznie spowodują zasadniczo tę sa-
mą stratę lub szkodę (bądź łącznie przyczynią się do zasadniczo tej samej straty lub szko-
dy), to takie Uchybienia będą traktowane jako jedno Uchybienie, do którego doszło tego
samego dnia, kiedy miało miejsce ostatnie takie Uchybienie.

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności spowodowanychUchybieniem, w wyni-
ku których Użytkownik doznał szkody, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania odszkodo-
wania od RPPS. Niniejszy paragraf wyznacza zakres odpowiedzialności RPPS' i wyłączne
zadośćuczynienie przysługujące Użytkownikowi.

1. RPPS ponosi nieograniczonąodpowiedzialność za (a) śmierć oraz uszczerbek na zdro-
wiu spowodowane niedbalstwem RPPS oraz (b) fizyczne uszkodzenie dóbr material-
nych wynikające z niedbalstwa RPPS z wyjątkiem Sytuacji, w których RPPS nie ponosi
odpowiedzialności, określonych poniżej.

2. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianychw powyższym punkcie 1, łączna odpowiedzialność
RPPS' za szkody rzeczywiste, poniesione w wyniku Uchybienia nie może w żadnym ra-
zie przekroczyć wyższej z wymienionych kwot: 125 000 EUR; lub 2) 125% kwoty zapła-
conej za Program bezpośrednio związany z Uchybieniem. Limity te mają również
zastosowanie w przypadku wszystkich dostawców i programistów RPPS'. Wyznaczają
one limit, do którego RPPS oraz dostawcy i programiści są wspólnie odpowiedzialni.

SSyyttuuaaccjjee,, ww kkttóórryycchh RRPPPPSS nniiee ppoonnoossii ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii
Niezależnie od odpowiedzialności wyszczególnionej w punkcie 1, w żadnych okolicznoś-
ciach ani RPPS, ani dostawcy czy programiści RPPS nie będą odpowiedzialni za następu-
jące straty, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia: strata lub
uszkodzenie danych;

1. 1. UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH;

2. utrata celowa, nie wynikająca z bezpośrednich przyczyn oraz utrata z jakiegoś powodu;

3. utrata zysków, kontaktów handlowych, dochodów, reputacji (goodwill) lub przewidywa-
nych oszczędności.
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WWŁŁOOCCHHYY:: WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44))::

Do tego paragrafu zostaje dodany następujący tekst:
RPPS i Użytkownik (każdy zwany dalej Stroną) będą przestrzegać wszystkich zobowiązań
wynikających ze stosownych przepisów prawa i/lub norm w zakresie ochrony danych oso-
bowych. Każda ze Stron będzie zabezpieczać i chronić drugą Stronę przed wszelkimi stra-
tami, roszczeniami, kosztami i wydatkami poniesionymi, bezpośrednio lub pośrednio, w
konsekwencji naruszenia przez drugą Stronę wzmiankowanych przepisów i/lub norm.

SSŁŁOOWWAACCJJAA:: OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33))::
Na końcu ostatniego akapitu zostaje dodany następujący tekst:
Ograniczenia te mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie są zabronione na mocy §§ 373-
386 Słowackiego Kodeksu Handlowego.

WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44)):: Następujący tekst zastępuje warunki punktu 5:
SSTTRROONNYY ZZGGAADDZZAAJJĄĄ SSIIĘĘ,, ŻŻEE ZZGGOODDNNIIEE ZZ DDEEFFIINNIICCJJĄĄ SSTTOOSSOOWWNNEEGGOO PPRRAAWWAA
MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO WWSSZZEELLKKIIEE DDZZIIAAŁŁAANNIIAA PPRRAAWWNNEE II IINNNNEE ZZWWIIĄĄZZAANNEE ZZ NNAARRUUSSZZEE--
NNIIEEMM WWAARRUUNNKKÓÓWW NNIINNIIEEJJSSZZEEJJ UUMMOOWWYY MMUUSSZZĄĄ ZZOOSSTTAAĆĆ PPOODDJJĘĘTTEE NNIIEE PPÓÓŹŹNNIIEEJJ
NNIIŻŻWW CCZZTTEERRYY LLAATTAA OODD DDAATTYY WWYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA PPOODDSSTTAAWW RROOSSZZCCZZEENNIIAA..

SSZZWWAAJJCCAARRIIAA:: WWaarruunnkkii ooggóóllnnee (( 44))::

Do punktu 4 zostaje dodany następujący tekst:
Na potrzeby niniejszej klauzuli informacje kontaktowe obejmują też informacje o Kliencie
będącym osobą prawną, na przykład dane o przychodach oraz inne informacje finansowe.



19

WWIIEELLKKAA BBRRYYTTAANNIIAA:: BBrraakk ggwwaarraannccjjii ((PPaarraaggrraaff 22))::

Następujący tekst zastępuje pierwsze zdanie w czwartym akapicie tego paragrafu:
ZZ WWYYŁŁĄĄCCZZEENNIIEEMM WWSSZZEELLKKIICCHH BBEEZZWWZZGGLLĘĘDDNNIIEE OOBBOOWWIIĄĄZZUUJJĄĄCCYYCCHH GGWWAARRAANNCCJJII,,
KKTTÓÓRREE NNIIEE MMOOGGĄĄ ZZOOSSTTAAĆĆ WWYYŁŁĄĄCCZZOONNEE RRPPPPSS NNIIEE DDAAJJEE ŻŻAADDNNEEJJ GGWWAARRAANNCCJJII
WWYYRRAAŹŹNNEEJJ CCZZYY DDOOMMNNIIEEMMAANNEEJJ,, WW SSZZCCZZEEGGÓÓLLNNOOŚŚCCII DDOOMMNNIIEEMMAANNEEJJ GGWWAARRAANN--
CCJJEEJJ ZZAADDOOWWAALLAAJJĄĄCCEEJJ JJAAKKOOŚŚCCII,, PPRRZZYYDDAATTNNOOŚŚCCII DDOO OOKKRREEŚŚLLOONNEEGGOO CCEELLUU II
NNIIEENNAARRUUSSZZAANNIIAA PPRRAAWW AAUUTTOORRSSKKIICCHH WW OODDNNIIEESSIIEENNIIUU DDOO PPRROOGGAAMMUU..

OOggrraanniicczzeenniiee ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii ((PPaarraaggrraaff 33)):: Warunki tego paragrafu zostają w całości
zastąpione przez następujący tekst:
Na potrzeby tego paragrafu termin Uchybienie oznacza czyn, oświadczenie, zaniedbanie
lub niedbalstwo ze strony RPPS związane z przedmiotem Umowy, za które RPPS ponosi
prawną odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub
deliktowej. Jeśli wystąpi pewna liczba Uchybień, które łącznie spowodują zasadniczo tę sa-
mą stratę lub szkodę (bądź łącznie przyczynią się do zasadniczo tej samej straty lub szko-
dy), to takie Uchybienia będą traktowane jako jedno Uchybienie.
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności spowodowanychUchybieniem, w wyni-
ku których Użytkownik doznał szkody, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania odszkodo-
wania od RPPS. Niniejszy paragraf wyznacza zakres odpowiedzialności RPPS' i wyłączne
zadośćuczynienie przysługujące Użytkownikowi.

1. RPPS ponosi nieograniczonąodpowiedzialność za:

1) śmierć lub uszkodzenia ciała ludzkiego spowodowane niedbalstwem ze strony
RPPS;

2) jakiekolwiek naruszenie zobowiązań wynikających z paragrafu 12 ustawy Sale of
Goods Act z 1979 roku lub z paragrafu 2 ustawy Supply of Goods and Services Act
z 1982 roku, jak również wszelkich nowelizacji lub przywrócenia dowolnego z tych
paragrafów;

3) za fizyczne uszkodzenie dóbr materialnych wynikające z niedbalstwa RPPS z wy-
jątkiem SSyyttuuaaccjjii,, ww kkttóórryycchh RRPPPPSS nniiee ppoonnoossii ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośścciiokreślonych
poniżej.

2. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianychw powyższym punkcie 1, łączna odpowiedzialność
RPPS' za szkody rzeczywiste, poniesione w wyniku Uchybienia nie może w żadnym ra-
zie przekroczyć wyższej z wymienionych kwot: 75 000 GBP lub 2) 125% kwoty zapłaco-
nej za Program bezpośrednio związany z Uchybieniem. Niniejsze ograniczenia odnosza
się również do RPPS' dostawców i programistów. Wyznaczają one limit, do którego
RPPS oraz dostawcy i programiści są wspólnie odpowiedzialni.

SSyyttuuaaccjjee,, ww kkttóórryycchh RRPPPPSS nniiee ppoonnoossii ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii
Niezależnie od odpowiedzialności wyszczególnionej w punkcie 1, w żadnych okolicznoś-
ciach ani RPPS, ani dostawcy czy programiści RPPS nie będą odpowiedzialni za następu-
jące straty, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia: strata lub
uszkodzenie danych;

1. 1. UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH;

2. szkody szczególne, pośrednie oraz szkody, których nie można było przewidzieć;
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3. utrata zysków, kontaktów handlowych, dochodów, reputacji (goodwill) lub przewidywa-
nych oszczędności.
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