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Umowa licencyjna na Oprogramowanie 

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową. Kopiując, instalując lub korzystając z całości bądź 
dowolnej części oprogramowania (jak zdefiniowano poniżej) użytkownik (w dalszej części zwany 
„Klientem”) akceptuje wszystkie warunki niniejszej umowy. Jeśli Klient nie zgadza się na warunki tej 
umowy, nie ma prawa do korzystania z oprogramowania. 

Klienta może wiązać ze spółką Adobe inna bezpośrednia umowa zawarta na piśmie (np. umowa licencji 
grupowej), która uzupełnia lub zastępuje całość lub część niniejszej umowy. Oprogramowanie nie jest 
sprzedawane, a jedynie udzielana jest na nie licencja na warunkach niniejszej umowy. Korzystanie 
z niektórych materiałów i usług spółki Adobe i niepochodzących od spółki Adobe zawartych 
w Oprogramowaniu lub dostępnych za jego pośrednictwem może podlegać dodatkowym warunkom 
i postanowieniom. Informacje prawne na temat materiałów niepochodzących od spółki Adobe 
są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/thirdparty_pl. 

Oprogramowanie może powodować automatyczne nawiązywanie przez komputer klienta połączeń 
z Internetem. Oprogramowanie może także wymagać aktywowania lub zarejestrowania. Dodatkowe 
informacje na temat aktywacji, połączenia z Internetem i ochrony prywatności zmieszczono 
w punktach 14 i 16. 

1. Definicje. 

1.1 „Adobe”, „nas” lub „nasz” oznacza Adobe Systems Incorporated, spółkę prawa stanu Delaware, 
z siedzibą pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 – jeżeli niniejsza umowa została 
zawarta przez Klienta przebywającego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; w przeciwnym 
wypadku „Adobe” oznacza Adobe Systems Software Ireland Limited, z siedzibą pod adresem: 
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. 

1.2 „Adobe Online Services” oznacza treści i usługi udostępniane w witrynach internetowych lub w inny 
sposób przez spółkę Adobe bądź jej podmioty stowarzyszone. 

1.3 „Komputer kompatybilny” oznacza komputer z zalecanym systemem operacyjnym i o zalecanej 
konfiguracji sprzętowej, zgodnie z informacjami podanymi w Dokumentacji. 

1.4 „Komputer” oznacza urządzenie wirtualne lub fizyczne, które przyjmuje informacje w postaci 
cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu uzyskania określonego rezultatu na podstawie sekwencji 
instrukcji; w szczególności pojęcie to obejmuje komputery stacjonarne, laptopy, tablety, urządzenia 
przenośne, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia podłączone do Internetu i produkty sprzętowe, 
na których mogą działać różne aplikacje użytkowe, rozrywkowe lub inne. 

1.5 „Pliki treści” oznaczają wszelkie próbki i obrazy, dźwięki, utwory artystyczne lub pliki w pakiecie 
z lub przewidziane przez Adobe w oprogramowaniu Adobe, a nie przez osobę trzecią. 

1.6 „Klient” oznacza osobę fizyczną zawierającą niniejszą umowę i osobę prawną, która nabyła 
Oprogramowanie i w której imieniu jest ono używane – na przykład pracodawcę osoby zawierającej 
umowę. 

1.7 „Dokumentacja” oznacza wszelkie objaśniające lub pisemne materiały dostarczone wraz 
z Oprogramowaniem, ale bez żadnej treści sporządzonej przez osoby trzecie. 

1.8 „Sieć wewnętrzna” oznacza prywatną, chronioną prawami własności sieć dostępną jedynie 
pracownikom i poszczególnym podwykonawcom (takim jak np. pracownicy tymczasowi) danej spółki 
lub podobnej instytucji. Sieć wewnętrzna nie obejmuje Internetu ani innych społeczności sieciowych 
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dostępnych ogółowi, takich jak grupy członków i abonentów, stowarzyszenia i temu podobne 
organizacje. 

1.9 „Okres obowiązywania licencji” oznacza okres czasu, przez jaki Klient jest uprawniony do korzystania 
z Oprogramowania i jest określony w stosownej dokumentacji zamówienia (czyli w zleceniu sprzedaży, 
pokwitowaniu zakupu lub innym potwierdzeniu zakupu). 

1.10 „Plik wyjściowy” oznacza plik wyjściowy utworzony przez Klienta przy użyciu Oprogramowania. 

1.11 „Dozwolona liczba” oznacza jeden (1), o ile ważna licencja udzielona przez Adobe (np. licencja 
grupowa) nie zawiera innych ustaleń. 

1.12 „Oprogramowanie” oznacza wszystkie pliki, dane, informacje, treści, czcionki i dokumenty 
oprogramowania dostarczone z lub w związku z niniejszą Umową oraz wszelkie zmodyfikowane wersje 
i kopie, a także aktualizacje i uaktualnienia oraz dodatki do takich informacji, przekazane w dowolnym 
czasie Klientowi przez Adobe, w zakresie, w jakim nie jest przekazane na odrębnych warunkach (łącznie 
„Aktualizacje”). 

2. Licencja na oprogramowanie; członkostwo. 

2.1 Licencja na oprogramowanie. Niniejszy punkt 2.1 ma zastosowanie do Klientów, którzy zakupili 
licencję na Oprogramowanie, ale nie zakupili licencji lub usługi opartej na członkostwie. 

2.1.1 Udzielenie licencji. Pod warunkiem, że Klient będzie nieprzerwanie przestrzegał postanowień 
niniejszej umowy i wnosił należne opłaty licencyjne, Adobe udziela Klientowi niewyłącznej 
i ograniczonej licencji na zainstalowanie i używanie Oprogramowania (a) na terytorium lub w regionie, 
w którym Klient nabył Oprogramowanie od Adobe lub od autoryzowanego partnera handlowego 
Adobe, bądź też określonym w inny sposób w dokumentacji zamówienia („Terytorium”); (b) w okresie 
obowiązywania takiej licencji („Okres obowiązywania licencji”; (c) zgodnie z Typem licencji 
i na Dozwolonej liczbie komputerów kompatybilnych Klienta zgodnie z opisem w Dokumentacji; oraz 
(d) w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy i warunkami określonymi w stosownej 
Dokumentacji. O ile w niniejszej umowie, stosownej Dokumentacji lub w momencie zakupu nie 
wskazano inaczej, Okres obowiązywania licencji jest ograniczony do 12 miesięcy od daty zakupu. 
Po upływie lub wcześniejszym zakończeniu Okresu obowiązywania licencji, Klient nie ma prawa 
korzystać z Oprogramowania i niektóre jego części lub całość Oprogramowania mogą przestać działać 
bez uprzedzenia. 

2.1.2 Typy licencji. 

2.1.2.1 Oprogramowanie bez numeru seryjnego. Oprogramowanie lub części Oprogramowania 
udostępnione bez numeru seryjnego lub i oznaczone jako Wersje zapoznawcze Oprogramowania, 
wersje próbne, wersje startowe, próbki produktów, wersje nieprzeznaczone do sprzedaży 
lub ewaluacyjne (łącznie „Oprogramowanie próbne”) można instalować i wykorzystywać wyłącznie 
na Komputerach kompatybilnych w Okresie obowiązywania licencji w celach demonstracyjnych, 
próbnych i szkoleniowych, pod warunkiem że Pliki wyjściowe lub inne materiały utworzone w ramach 
takiego wykorzystania będą przeznaczone tylko do celów wewnętrznych, niekomercyjnych 
i nieprodukcyjnych. Oprogramowanie bez numeru seryjnego lub Oprogramowanie próbne są 
udostępniane w stanie, w jakim się znajdują („as-is”). Dostęp do plików wyjściowych, które powstały 
przy wykorzystaniu takiego Oprogramowania i użycie takich plików odbywa się na wyłączne ryzyko 
Klienta. 

2.1.2.2 Wydanie subskrypcyjne. W przypadku Oprogramowania udostępnianego na zasadzie subskrypcji 
(„Wydanie subskrypcyjne”) Klient może zainstalować Wydanie subskrypcyjne i korzystać z niego 
wyłącznie na Dozwolonej liczbie komputerów kompatybilnych w Okresie obowiązywania licencji. 
Z uwzględnieniem ograniczenia, jakim jest Dozwolona liczba komputerów kompatybilnych dla Wydania 
subskrypcyjnego, Adobe może zezwolić Klientowi na zainstalowanie i używanie najnowszej poprzedniej 
wersji Wydania subskrypcyjnego i bieżącej wersji Wydania subskrypcyjnego na tym samym Komputerze 



kompatybilnym w Okresie obowiązywania licencji. Klient wyraża zgodę na dokonanie przez Adobe 
zmiany typu Oprogramowania (np. konkretnych składników, wersji, platform, języków) zawartego 
w Wydaniu subskrypcyjnym. Adobe może dokonać takiej zmiany w dowolnym momencie i nie będzie 
ponosić w związku taką zmianą odpowiedzialności względem Klienta. Aby móc nieprzerwanie korzystać 
z Wydania subskrypcyjnego, użytkownik musi: (a) umożliwić okresowe nawiązywanie połączenia 
z Internetem w celu aktywowania, odnawiania i weryfikowania ważności licencji; (b) wnosić na rzecz 
Adobe lub autoryzowanego partnera handlowego Adobe okresowe opłaty subskrypcyjne; (c) wyrazić 
zgodę na warunki subskrypcji oraz dodatkowe warunki i postanowienia zamieszczone na stronie 
http://www.adobe.com/go/paymentterms_pl lub przekazane w momencie zakupu. Jeśli Adobe nie 
otrzyma okresowej opłaty subskrypcyjnej lub nie będzie mieć możliwości okresowego weryfikowania 
ważności licencji, Oprogramowanie może bez dodatkowego powiadomienia dezaktywować się 
do czasu otrzymania przez Adobe płatności lub zweryfikowania ważności licencji. 

2.1.3 Korzystanie z Oprogramowania na komputerze przenośnym lub domowym. Z zastrzeżeniem 
ważnych ograniczeń określonych w punkcie 2.1.4, główny użytkownik Komputera kompatybilnego 
z Oprogramowaniem zainstalowanym zgodnie z postanowieniami punktu 2.1 („Główny 
użytkownik”) może zainstalować dodatkowy egzemplarz Oprogramowania do swojego wyłącznego 
użytku na komputerze przenośnym lub na Komputerze kompatybilnym w swoim domu, pod 
warunkiem że Oprogramowanie zainstalowane na przenośnym lub domowym Komputerze 
kompatybilnym nie będzie wykorzystywane w tym same czasie, co Oprogramowanie zainstalowane 
na głównym Komputerze kompatybilnym. 

2.1.4 Ograniczenia ubocznego korzystania z Oprogramowania przez licencjobiorców grupowych. 
Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane w ramach programu lub umowy licencji grupowej Adobe 
(np. Adobe Volume Licensing) przez dowolnego licencjobiorcę innego niż edukacyjny licencjobiorca 
grupowy, druga kopia Oprogramowania sporządzona na podstawie punktu 2.1.3 może być 
wykorzystywana jedynie na rzecz i w związku z działalnością takiego licencjobiorcy grupowego. 

2.1.5 Platforma z możliwością wyboru systemu operacyjnego przy uruchamianiu. Licencja zezwala 
na używanie Oprogramowania w konkretnym systemie operacyjnym. Klient jest zobowiązany 
do zakupienia odrębnej licencji na używanie Oprogramowania w każdym systemie operacyjnym, 
w którym je uruchamia. Na przykład, jeśli Klient zamierza zainstalować Oprogramowanie zarówno 
w systemie operacyjnym Mac, jak i Windows, na urządzeniu, na którym można uruchamiać oba te 
systemy (tj. platformie z możliwością wyboru systemu operacyjnego przy uruchamianiu), powinien 
nabyć dwie odrębne licencje na Oprogramowanie. Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy Klient 
otrzymał na jednym nośniku dwie wersje Oprogramowania, przeznaczone dla różnych systemów 
operacyjnych. 

2.1.6 Rozpowszechnianie z serwera. Klient ma prawo kopiować obraz Oprogramowania 
na serwer(y) plików Komputera kompatybilnego w sieci wewnętrznej Klienta („Serwer”) w celu 
umożliwienia pobrania i instalowania Oprogramowania na Komputerach kompatybilnych w tej samej 
Sieci wewnętrznej i użytkowania w sposób dozwolony zgodnie z punktem 2. 

2.1.7 Wykorzystanie serwera. 

2.1.7.1 Zgodnie z postanowieniami odrębnego dokumentu zakupu lub Dokumentacji 
i z uwzględnieniem ograniczeń licencji określonych w niniejszej umowie, Klient może zainstalować 
Oprogramowanie na serwerze wyłącznie w celu umożliwienia dostępu do Oprogramowania osobom 
korzystającym z Komputera kompatybilnego w tej samej Sieci wewnętrznej („Użytkownikom 
sieciowym”). Klient jest zobowiązany do zakupienia licencji na używanie Oprogramowania dla każdego 
Użytkownika sieciowego, który ma dostęp do Oprogramowania.  

2.1.7.2 W szczególności powyższe postanowienie nie zezwala Klientowi na instalowanie 
Oprogramowania ani dostęp do Oprogramowania (bezpośredni lub za pośrednictwem poleceń, danych 
lub instrukcji): (a) na komputerze niebędącym częścią Sieci wewnętrznej Klienta; (b) zabrania się 
również stosowania Oprogramowania do obsługi grup roboczych w sieci WWW i świadczenia 
ogólnodostępnych usług z serwerów WWW; (c) przez osoby fizyczne lub prawne nieposiadające ważnej 
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licencji udzielonej przez Adobe na używanie, pobieranie, kopiowanie lub inne wykorzystanie 
Oprogramowania; (d) jako składnika systemu, organizacji pracy lub usług, dostępnych dla więcej niż 
Dozwolonej liczby użytkowników; lub (e) do przeprowadzania operacji, które nie są inicjowane przez 
indywidualnego użytkownika (np. w celu przetwarzania przy użyciu zautomatyzowanego serwera). 

2.2 Usługi elektroniczne Adobe i udostępniany kod. Jeśli licencja Klienta obejmuje dostęp do Usług 
elektronicznych Adobe, interfejsów programowania aplikacji („API”), kodu przykładowej aplikacji, 
pakietu programistycznego („SDK”) lub innego kodu udostępnianego, korzystanie przez Klienta z Usług 
elektronicznych, API, kodu przykładowej aplikacji, SDK lub innego kodu udostępnianego podlega 
stosownym dodatkowym warunkom. 

2.3 Pliki treści. O ile nie zaznaczono inaczej w plikach typu „Czytaj mnie”, Dokumentacji lub innych 
licencjach skojarzonych z Plikami treści, Klient jest uprawniony do używania, wyświetlania, 
modyfikowania, powielania i rozpowszechniania Plików treści. Zabrania się jednak dystrybucji Plików 
treści jako samodzielnych produktów (np. w sytuacji, gdy Pliki treści miałyby stanowić główną wartość 
przedmiotu dystrybucji), natomiast Klient nie może rościć sobie praw do znaków towarowych w Plikach 
treści ani dziełach pochodnych opracowanych na ich podstawie. Żadne z postanowień niniejszego 
punktu nie wpływają na prawa własności do Oprogramowania określone w punkcie 3. 

3. Prawa własności intelektualnej. 

Oprogramowanie oraz wszelkie wykonane przez Klienta kopie Oprogramowania stanowią własność 
intelektualną Adobe Systems Incorporated i jej dostawców. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy 
Oprogramowania stanowią wartościową tajemnicę handlową i informacje poufne Adobe Systems 
Incorporated oraz jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawem, w tym m.in. prawem 
autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach oraz postanowieniami innych 
międzynarodowych umów. Niniejsza Umowa nie przenosi na Klienta żadnych praw, w szczególności 
praw własności intelektualnej, innych niż wyraźnie w niej wskazane. Wszelkie prawa nieudzielone 
wyraźnie pozostają zastrzeżone dla Adobe i dostawców Adobe. 

4. Ograniczenia i wymagania. 

4.1 Prawa własności. Każda sporządzona przez Klienta zgodnie z umową kopia Oprogramowania i/lub 
Dokumentacji musi zawierać te same informacje o prawach autorskich i inne zastrzeżenia, 
co umieszczone na lub w Oprogramowaniu. 

4.2 Zobowiązania dotyczące używania. Klient zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w sposób 
inny niż dozwolony na mocy niniejszej umowy, a także w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub 
Dokumentacją. 

4.3 Zakaz odtwarzania kodu źródłowego. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wyraźnie dozwolone 
na mocy punktu 16.1, Klient nie będzie korzystał z technik odtwarzania kodu źródłowego, 
dekompilował, dezasemblował ani w inny sposób próbował odtworzyć kodu źródłowego 
Oprogramowania. 

4.4 Zakaz osobnego użytkowania części składowych. W skład Oprogramowania mogą wchodzić różne 
aplikacje i komponenty. Oprogramowanie może umożliwiać dostęp do różnych Usług elektronicznych 
Adobe, obsługiwać różne platformy i języki oraz może być udostępniane Klientowi na wielu nośnikach 
i w wielu egzemplarzach. Niemniej Oprogramowanie zostało opracowane i udostępnione Klientowi jako 
jeden produkt przeznaczony do całościowego zastosowania na Komputerach kompatybilnych, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. O ile w Dokumentacji nie zaznaczono inaczej, Klient nie jest 
zobowiązany do instalowania wszystkich części Oprogramowania, ale nie może wydzielać 
poszczególnych części z Oprogramowania celem zastosowania ich na różnych komputerach. 

4.5 Zakaz zbywania. Zabrania się Klientowi wypożyczania, dzierżawienia, sprzedaży, sublicencjonowania, 
cedowania i przenoszenia praw Klienta do Oprogramowania (w szczególności do Oprogramowania 



pobranego z Internetu) oraz zezwalania na kopiowanie jakiejkolwiek części Oprogramowania 
do komputera należącego do innej osoby fizycznej lub prawnej, z wyjątkiem przypadków, w których 
niniejsza umowa na to wyraźnie zezwala. Klient nie może korzystać z Oprogramowania ani oferować 
go na zasadzie sprzedaży usługi. Punkt 16.6.3 zawiera wyjątek odnoszący się wyłącznie 
do oprogramowania czcionki. 

4.6 Terytorium. Klient ma prawo używać Oprogramowania i korzystać z Usług elektronicznych 
Adobe na terytorium i w sposób zgodny z zasadami aktywacji opisanymi na stronie 
http://www.adobe.com/go/activation_pl. W razie stwierdzenia korzystania przez użytkownika 
z Oprogramowania poza terytorium Adobe może odebrać tę licencję. 

5. Aktualizacje. 

Jeśli Oprogramowanie jest Aktualizacją wcześniejszej wersji oprogramowania Adobe („Wcześniejsza 
wersja”), Klient może korzystać z takiej Aktualizacji pod warunkiem zachowania Wcześniejszej wersji. 
Korzystanie z tej Aktualizacji równolegle z Wersją wcześniejszą jest dozwolone wyłącznie na tym samym 
Komputerze kompatybilnym, na którym jest zainstalowana i wykorzystywana Wcześniejsza wersja. 
Wszelkie zobowiązania Adobe do zapewnienia wsparcia dotyczącego Wcześniejszych wersji w Okresie 
obowiązywania licencji mogą wygasać z chwilą udostępnienia tej Aktualizacji. Nie jest dozwolone żadne 
inne wykorzystanie Aktualizacji. Licencje na dodatkowe Aktualizacje mogą być udzielane Klientowi 
przez Adobe na innych lub dodatkowych warunkach. 

6. Ograniczona gwarancja. 

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w odrębnej umowie między Adobe a licencjobiorcą 
Oprogramowania, spółka Adobe zapewnia osobę fizyczną lub prawną, która jako pierwsza nabędzie 
licencję na Oprogramowanie z przeznaczeniem do używania zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 
że Oprogramowanie będzie funkcjonować co do zasady zgodnie z odpowiednim podręcznikiem 
użytkownika Oprogramowania przez krótszy z następujących okresów: (a) okres dziewięćdziesięciu (90) 
dni albo (b) Okres obowiązywania licencji liczony od otrzymania Oprogramowania („Okres gwarancji”); 
pod warunkiem że Oprogramowanie będzie używane na Komputerze kompatybilnym. Nieznaczne 
odchylenia w funkcjonowaniu Oprogramowania od opisu w podręczniku użytkownika nie są podstawą 
do roszczeń gwarancyjnych. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do następujących 
komponentów, które są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek gwarancji ze 
strony Adobe: (i) poprawki; (ii) oprogramowanie czcionki; (iii) Wersje zapoznawcze oprogramowania, 
wersje próbne, wersje startowe, próbki produktów, i egzemplarze Oprogramowania nieprzeznaczone 
do odsprzedaży; (iv) witryny internetowe, Usługi elektroniczne Adobe, Usługi elektroniczne podmiotów 
trzecich; (v) certyfikaty cyfrowe (patrz punkt 16); oraz (vi) wszelkie oprogramowanie udostępniane 
przez Adobe bezpłatnie do pobrania z witryny internetowej Adobe. Wszystkie roszczenia gwarancyjne 
wraz z dowodem zakupu należy zgłaszać do Działu Obsługi Klienta Adobe w Okresie gwarancji. 
Dodatkowe informacje na temat roszczeń gwarancyjnych są dostępne pod adresem 
http://www.adobe.com/go/support_pl. Całkowita odpowiedzialność spółki Adobe i jej podmiotów 
stowarzyszonych w związku z takimi roszczeniami gwarancyjnymi oraz uprawnienia Klienta z tytułu 
gwarancji ograniczone są do zapewnienia wsparcia użytkownikowi Oprogramowania na podstawie 
roszczenia, wymiany Oprogramowania lub – jeśli w opinii Adobe udzielenie wsparcia ani wymiana 
Oprogramowania nie są praktycznie uzasadnione – do zwrotu Klientowi ewentualnej opłaty licencyjnej, 
jaką zapłacił za Oprogramowanie (jeśli dotyczy). Ograniczona gwarancja, o której mowa w niniejszym 
punkcie, przyznaje Klientowi konkretne prawa. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa 
ustawowe, różne w zależności od jurysdykcji. Adobe nie ma na celu ograniczenia uprawnień 
gwarancyjnych Klienta w zakresie niedozwolonym przez prawo. Oświadczenia właściwe dla 
konkretnych jurysdykcji zamieszczono w punkcie 16. 

http://www.adobe.com/go/activation_pl
http://www.adobe.com/go/support_pl


7. Zastrzeżenie. 

Ograniczona gwarancja opisana w punkcie 6 i wszelkie ustawowe gwarancje i rekompensaty, które 
z mocy prawa nie podlegają wyłączeniom lub ograniczeniom, są jedynymi gwarancjami udzielanymi 
na Oprogramowanie i deklarowanymi środkami zaradczymi. Z wyjątkiem gwarancji oraz 
rekompensat oferowanych i ustawowych Adobe, jej podmioty stowarzyszone, dostawcy i Organy 
Certyfikacyjne (zdefiniowane poniżej) wykluczają wszelkie gwarancje, oświadczenia, deklaracje 
i warunki, wyrażone jawnie lub dorozumiane, wynikające z prawa stanowionego, prawa 
zwyczajowego, przyjętej praktyki, zastosowania lub innych przesłanek, w odniesieniu do wszelkich 
kwestii, w tym w szczególności wydajności, bezpieczeństwa, nienaruszania praw podmiotów 
trzecich, integracji, przydatności handlowej, możliwości niezakłóconego używania, zadowalającej 
jakości i przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Z wyjątkiem produktów objętych 
powyższymi oferowanymi i ustawowymi gwarancjami oraz środkami zaradczymi wszelkie 
oprogramowanie i witryny internetowe, Usługi elektroniczne i usługi Organów Certyfikacyjnych 
oferowane przez Adobe lub podmioty trzecie są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują, wraz 
z wszelkimi usterkami. Niniejsze zastrzeżenie dotyczące gwarancji może być nieważne w niektórych 
jurysdykcjach. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe ustawowe uprawnienia gwarancyjne, które 
nie podlegają ograniczeniom ani zastrzeżeniom. Adobe nie ma na celu ograniczenia uprawnień 
gwarancyjnych Klienta w zakresie niedozwolonym przez prawo. Postanowienia punktów 7 i 8 
pozostaną w mocy pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy, niezależnie od podstaw takiego 
wygaśnięcia, co nie będzie jednak implikować ani tworzyć nieprzerwanego prawa korzystania z 
Oprogramowania po wygaśnięciu niniejszej umowy. 

8. Ograniczenie odpowiedzialności. 

Z wyjątkiem wyłącznych oferowanych przez Adobe powyżej oraz wszelkich środków zaradczych, 
które z mocy prawa nie podlegają wyłączeniom ani ograniczeniom, Adobe, podmioty 
stowarzyszone, dostawcy Adobe i Organy Certyfikacyjne nie będą w żadnym wypadku ponosili 
odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty, szkody, roszczenia lub koszty dowolnego 
rodzaju, w tym za szkody wynikowe, pośrednie lub uboczne, utratę zysków lub oszczędności, szkody 
wynikające z przerw w prowadzeniu działalności, uszkodzenie ciała lub brak należytej staranności, 
lub za roszczenia wysunięte przez osoby trzecie, nawet jeżeli przedstawiciel Adobe został 
poinformowany o możliwości wystąpienia takiej straty, szkody, roszczenia lub kosztów. W każdym 
wypadku ewentualna łączna odpowiedzialność spółki Adobe, jej podmiotów stowarzyszonych, 
dostawców i Organów Certyfikacyjnych na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nią jest 
ograniczona do ewentualnej kwoty zapłaconej za Oprogramowanie. Niniejsze ograniczenie 
odpowiedzialności będzie mieć zastosowanie nawet w wypadku zasadniczego bądź istotnego 
naruszenia lub naruszenia zasadniczych bądź istotnych warunków niniejszej umowy. Postanowienia 
niniejszej umowy nie ograniczają odpowiedzialności Adobe wobec Klienta w przypadku śmierci lub 
uszkodzenia ciała spowodowanego zaniedbaniem Adobe lub z tytułu świadomego wprowadzenia 
w błąd (oszustwa). Adobe występuje w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych, dostawców 
i Organów Certyfikacyjnych w celu zrzeczenia się, wyłączenia lub ograniczenia zakresu zobowiązań, 
gwarancji lub odpowiedzialności, ale tylko w tym zakresie i tylko w tym celu. 

Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie w zakresie, w jakim są dozwolone 
przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji Klienta. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności 
może być nieważne w niektórych jurysdykcjach. Klientowi mogą przysługiwać prawa, których nie 
można uchylić na mocy przepisów o ochronie konsumentów i innych praw. Adobe nie ma na celu 
ograniczenia uprawnień gwarancyjnych i odszkodowawczych przysługujących Klientowi w zakresie 
niedozwolonym przez prawo. Oświadczenia właściwe dla konkretnych jurysdykcji zamieszczono 
w punkcie 16. 



9. Zasady dotyczące eksportu. 

Oprogramowanie i korzystanie przez Klientów z Oprogramowania podlega prawu USA i prawu 
międzynarodowemu, ograniczeniom oraz przepisom dotyczącym importu, eksportu i korzystania 
z Oprogramowania. Klient zgadza się przestrzegać obowiązujących praw, ograniczeń i przepisów. 

10. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów. 

10.1 Jeśli Klient jest rezydentem na terenie Ameryki Północnej, wchodzi w relacje ze spółką 
Adobe Systems Incorporated zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, a Oprogramowanie podlega 
prawom stanu Kalifornia w USA. Jeśli Klient jest rezydentem lub ma siedzibę na terenie kraju poza 
Ameryką Północną, wchodzi w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, 
a Oprogramowanie podlega prawu Irlandii. Dla Klientów w Australii Adobe Systems Software Ireland 
Limited działa jako autoryzowany agent Adobe Trading Australia Pty Ltd. i zawiera niniejszą umowę 
w charakterze agenta Adobe Trading Australia Pty Ltd. Klientowi mogą na mocy obowiązującego prawa 
przysługiwać dodatkowe uprawnienia. Nie jest intencją Adobe ograniczanie tych uprawnień w sposób 
sprzeczny z prawem. Niniejsza umowa nie podlega następującym przepisom, których zastosowanie 
ulega niniejszym wyraźnemu wyłączeniu: (a) przepisom prawa kolizyjnego obowiązującym 
w jakiejkolwiek jurysdykcji; (b) przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach 
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów; (c) przepisom Jednolitej Ustawy o Transakcjach na Informacjach 
Komputerowych (UCITA) w postaci, w jakiej są egzekwowane w jakiejkolwiek jurysdykcji. Klient może 
rozwiązywać spory z Adobe na zasadzie indywidualnej i nie może występować przeciwko Adobe jako 
powód lub strona w pozwie zbiorowym lub łącznym. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Klient 
zgadza się, że w wypadku nieuprawnionego dostępu Klienta lub innych osób do Oprogramowania bądź 
nieuprawnionego korzystania z niego w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Adobe 
ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń w trybie nakazowym (lub o inny 
środek prawny we właściwym trybie przyspieszonym) w dowolnej jurysdykcji. 

10.2 Klient postara się rozwiązać wszelkie wątpliwości i spory najpierw w sposób nieformalny, 
kontaktując się z Adobe. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od złożenia wniosku, 
wszelkie roszczenia Adobe lub Klienta dotyczące niniejszych warunków lub Oprogramowania będą 
rozstrzygane na drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, chyba że Klient będzie dochodzić swoich 
roszczeń w sądzie rozstrzygającym w trybie uproszczonym, o ile jego roszczenia się do tego kwalifikują. 

10.3 Jeśli Klient jest rezydentem Ameryki Północnej, Środkowej lub Południowej, arbitrażem 
administrować będzie spółka JAMS w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia zgodnie z własnymi 
zasadami i procedurami arbitrażowymi. Jeśli Klient jest rezydentem Australii, Nowej Zelandii, Japonii, 
Chin kontynentalnych, Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, Specjalnego Regionu 
Administracyjnego Makau, Tajwanu, Korei Południowej, Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, Nepalu lub 
państwa należącego do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), wówczas 
arbitrażem administrować będzie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Singapurze (Singapore 
International Arbitration Centre – „SIAC”) zgodnie z własnymi regułami arbitrażu, przy czym reguły 
te zostają włączone do niniejszego punktu przez odwołanie. W każdym innym przypadku spory będą 
rozstrzygane przez londyński Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (LCIA) w Londynie zgodnie z zasadami 
arbitrażu LCIA. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego sędziego arbitrażowego wybranego wspólnie 
przez Klienta i Adobe. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale każdy świadek, którego 
językiem ojczystym nie jest język angielski, ma prawo zeznawać w swoim języku ojczystym, co będzie 
symultanicznie tłumaczone na język angielski (na koszt strony, którą świadek reprezentuje). Wynik 
arbitrażu jest wykonalny na mocy prawa w dowolnym sądzie właściwym dla danej strony i może zostać 
do takiego sądu zaskarżony. 

11. Postanowienia ogólne. 

Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy będzie nieważna lub niewykonalna, pozostanie to bez 
wpływu na pozostałą część niniejszej umowy, która będzie nadal ważna i wykonalna zgodnie z jej 



warunkami. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisu upoważnionego 
pracownika Adobe. Do interpretacji niniejszej umowy będzie służyła jej wersja angielska. Niniejsza 
umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Adobe a Klientem w odniesieniu do oprogramowania 
i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, rozmowy, zobowiązania i informacje oraz materiały 
reklamowe dotyczące oprogramowania. 

12. Informacja dla Użytkowników końcowych podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych 
(U.S. Government End Users). 

12.1 Licencjonowanie Technologii Adobe przez amerykańską administrację rządową. Klient deklaruje, 
że licencjonowanie Oprogramowania Adobe na potrzeby administracji rządowej USA lub jej 
wykonawców, będzie odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w tytule 48 CFR, artykule 12.212 
(dla departamentów cywilnych) lub w tytule 48, w artykułach 227.7202-1 i 227.7202-4 (dla 
Departamentu Obrony) oraz w tytule 48 CFR, w artykule 52.227-19. W odniesieniu do Użytkowników 
końcowych podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych Adobe zobowiązuje się przestrzegać 
wszystkich odnośnych przepisów prawa dotyczących równych szans, w tym – jeżeli mają zastosowanie – 
przepisów Zarządzenia nr 11246 (Executive Order 11246), z późn. zm., sekcji 402 ustawy z 1974 r. 
O rehabilitacji społecznej weteranów wojny w Wietnamie (Vietnam Era Veterans Readjustment 
Assistance Act, 38 USC 4212), sekcji 503 ustawy z 1973 r. o rehabilitacji (Rehabilitation Act 1973), 
z późn. zm., oraz części 60-1 do 60-60, 60-250 oraz 60-741 regulacji 41 CFR. Klauzula zobowiązująca 
do podjęcia działań oraz regulacje zawarte w poprzednim zdaniu, zostają włączone do niniejszej umowy 
na zasadzie odniesienia. 

12.2 Produkty komercyjne. Dla użytkowników końcowych podlegających rządowi Stanów 
Zjednoczonych Oprogramowanie spełnia kryteria „Produktu komercyjnego” zgodnie z definicją tego 
terminu podaną w tytule 48 CFR, artykuł 2.101. Składają się na nie „Komercyjne Oprogramowanie 
Komputerowe” oraz „Dokumentacja Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” zgodnie 
ze znaczeniem, w jakim te terminy występują w art. 12.212 i 227.7202 tytułu 48 CFR, stosownie 
do przypadku. Zgodnie z regulacją 48 CFR, artykuł 12.212, lub tytułem 48 CFR artykuły od 227.7202-1 
do 227.7202-4, w zależności od zastosowania, Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe 
I Dokumentacja Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego zostały objęte licencją udzieloną 
użytkownikom związanym z administracja amerykańską (a) wyłącznie w charakterze Produktów 
komercyjnych, i (b) tylko z takimi prawami jakie zostały udzielone wszystkim innym użytkownikom 
na mocy niniejszej umowy. Nieopublikowane prawa są zastrzeżone na mocy obowiązujących w Stanach 
Zjednoczonych przepisów dotyczących praw autorskich. 

13. Przestrzeganie warunków licencji. 

Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, spółką lub organizacją, niniejszym wyraża zgodę, by – niezależnie 
od kontroli przestrzegania warunków licencji dokonywanej przez Oprogramowanie – nie częściej niż 
raz na dwanaście (12) miesięcy spółka Adobe lub jej upoważniony przedstawiciel dokonali inspekcji 
wszystkich akt, systemów i wyposażenia Klienta, w tym numerów seryjnych i powiązanych informacji, 
w celu zweryfikowania, czy wszelkie Oprogramowanie Adobe wykorzystywane jest zgodnie 
z postanowieniami ważnych licencji udzielonych przez Adobe, przy czym o takiej inspekcji Klient 
zostanie powiadomiony na co najmniej siedem (7) dni roboczych przed jej terminem. Na przykład 
Adobe ma prawo dostępu do akt Klienta, na podstawie których można stwierdzić, czy w instalacjach 
Oprogramowania wprowadzono numery seryjne, a Klient musi niezwłocznie udostępnić takie akta 
spółce Adobe na jej żądanie. Ponadto Klient musi udostępnić Adobe, w ciągu trzydziestu (30) dni 
od złożenia stosownego wniosku przez Adobe, wszystkie akta i informacje, jakich zażąda Adobe w celu 
zweryfikowania zgodności wykorzystania oprogramowania Adobe z licencjami udzielonymi przez 
Adobe. Klient zapewni spółce Adobe wystarczającą pomoc i będzie w uzasadniony sposób 
współpracować z każdą taką inspekcją na podstawie niniejszego ustępu. Jeśli weryfikacja wykaże 
niedobór licencji na Oprogramowanie, Klient niezwłocznie nabędzie wymagane licencje, subskrypcje 
oraz ewentualny obowiązkowy serwis i wsparcie, także za okres miniony. Jeśli niedopłata przekroczy 



5% wartości należnych opłat licencyjnych, to Klient zapłaci Adobe również racjonalnie ustalony koszt 
przeprowadzenia weryfikacji.  

14. Połączenia internetowe i prywatność. 

14.1 Automatyczne połączenia z Internetem. Oprogramowanie może powodować, że komputer Klienta 
będzie automatycznie, bez powiadomienia, nawiązywał połączenie z Internetem i komunikował się 
z witryną internetową Adobe lub domeną Adobe między innymi w celu weryfikacji ważności licencji 
oraz udostępnienia Klientowi dodatkowych informacji, opcji i funkcji. O ile w punkcie 14 nie określono 
inaczej, do wszystkich połączeń z Internetem nawiązywanych automatycznie przez Oprogramowanie 
mają zastosowanie następujące postanowienia: 

14.2 Za każdym razem, gdy Oprogramowanie łączy się z serwerami Adobe za pośrednictwem Internetu, 
określone informacje o Kliencie są zbierane i przesyłane do Adobe w sposób zgodny z zasadami Adobe 
w zakresie ochrony prywatności w Internecie dostępnymi pod adresem 
http://www.adobe.com/go/privacy_pl („Zasady ochrony prywatności”). 

14.3 Aktualizacja. Oprogramowanie może spowodować automatyczne (w regularnych lub 
nieregularnych odstępach czasu) nawiązywanie przez komputer Klienta, bez odrębnego 
powiadomienia, połączenia z Internetem w celu (a) sprawdzania dostępności aktualizacji do pobrania 
i zainstalowania na komputerze oraz (b) automatycznego pobierania i instalowania aktualizacji; oraz 
(c) informowania Adobe o wynikach prób instalacji. 

14.4 Aktywacja. Oprogramowanie może wymagać, aby Klient: (a) uzyskał identyfikator Adobe ID, 
(b) aktywował lub reaktywował Oprogramowanie, (c) zarejestrował Oprogramowanie lub 
(d) zweryfikował ważność członkostwa. Zastosowane w tym celu rozwiązanie techniczne może 
powodować, że komputer Klienta będzie łączył się z Internetem podczas instalowania, uruchamiania lub 
później, w regularnych odstępach czasu, nie informując o tym Klienta. Po nawiązaniu połączenia 
Oprogramowanie zbierze i prześle informacje do Adobe, tak jak opisano to na stronie 
http://www.adobe.com/go/activation_pl („Warunki aktywacji”). Adobe może także przekazywać 
do Oprogramowania lub Klienta informacje związane z licencją, subskrypcją lub członkostwem Klienta. 
Adobe może wykorzystywać takie informacje do wykrywania prób użycia produktów i usług w sposób 
oszukańczy bądź niezgodny z licencją, warunkami subskrypcji lub członkostwa i zapobiegania takim 
próbom. Nieaktywowanie bądź niezarejestrowanie Oprogramowania, brak weryfikacji ważności 
subskrypcji lub członkostwa lub wykrycie przez Adobe próby oszukańczego lub niezgodnego 
z uprawnieniami użycia Oprogramowania może spowodować ograniczenie dostępności funkcji 
Oprogramowania, brak możliwości korzystania z Oprogramowania bądź wcześniejsze zakończenie lub 
zawieszenie subskrypcji lub Członkostwa. 

14.5 Dezaktywacja. Klient może zdezaktywować i odinstalować Oprogramowanie z komputera w celu 
zainstalowania i aktywowania Oprogramowania na innym komputerze zgodnie z niniejszą umową 
(„Dezaktywacja”) i dodatkowymi informacjami opisanymi na stronie 
http://www.adobe.com/go/activation_pl. Do dezaktywacji wymagane jest połączenie z Internetem. 

14.6 Certyfikaty cyfrowe. W Oprogramowaniu stosowane są certyfikaty cyfrowe (zob. punkt 16) 
ułatwiające Klientowi identyfikację pobieranych plików (np. aplikacji i treści) do podpisywania 
i sprawdzania dokumentów PDF (Portable Document Format) oraz do sprawdzania ważności 
certyfikowanych dokumentów PDF. Podczas sprawdzania ważności certyfikatu cyfrowego komputer 
Klienta może nawiązać połączenie z Internetem. 

14.7 Dane dot. wykorzystywania aplikacji komputerowych. Klient ma możliwość dzielenia się z Adobe 
informacjami na temat sposobu używania aplikacji komputerowych Adobe przez Klienta. Ta opcja jest 
domyślnie włączona. Informacja ta jest powiązana z kontem Adobe Klienta i pozwala nam zapewnić 
Klientowi bardziej spersonalizowane doświadczenia, a także pomaga nam poprawić jakość i funkcje 
produktu. Klient może zmienić swoje preferencje w dowolnej chwili na stronie Adobe Account 
Management. Więcej informacji na temat danych dot. wykorzystywania aplikacji komputerowych 
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podano pod adresem https://helpx.adobe.com/pl/x-productkb/global/desktop-app-usage-information-
faq.html lub na stronach, które zastąpią ją w przyszłości. 

15. Komunikacja miedzy węzłami równorzędnymi. 

Oprogramowanie może bez odrębnego powiadamiania wykorzystać połączenie Klienta z siecią lokalną 
do automatycznego nawiązywania połączeń z innymi programami Adobe, a tym samym ujawnić w sieci 
lokalnej swoją gotowość do komunikacji z innymi programami Adobe. W ramach takich połączeń może 
być przesyłany adres IP stacji Klienta w sieci lokalnej. 

16. Postanowienia szczególne i wyjątki. 

Niniejszy punkt zawiera postanowienia szczególne związane z pewnymi produktami i komponentami 
Oprogramowania, a także nieliczne wyjątki od powyższych warunków i zasad. O ile jakiekolwiek 
postanowienie niniejszego punktu będzie pozostawać w sprzeczności z innymi warunkami niniejszej 
umowy, warunki i postanowienia niniejszego punktu będą mieć charakter rozstrzygający. 

16.1 Brak ograniczeń uprawnień ustawowych; postanowienia właściwe dla Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; informacje wymagane prawnie w Australii. 

16.1.1 Niniejsza umowa nie powoduje ograniczenia praw ustawowych przysługujących jakiejkolwiek 
stronie, w tym będącej nabywcą indywidualnym. W przypadku nabywców z Nowej Zelandii, którzy 
zakupili Oprogramowanie do celów osobistych lub domowych (a nie do celów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej) niniejsza umowa podlega postanowieniom ustawy 
o gwarancjach dla klientów (Consumer Garantees Act). 

16.1.2 Jeśli Klient nabył Oprogramowanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jest 
rezydentem EOG i jest konsumentem (tj. używa Oprogramowania do celów prywatnych, niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą), to punkt 6 (Ograniczona gwarancja) nie ma zastosowania do zakupu 
i użytkowania Oprogramowania przez Klienta. W takim przypadku Adobe gwarantuje, że przez 
okres 2 lat od zakupu Oprogramowanie będzie zapewniało funkcje opisane w odpowiednim 
podręczniku użytkownika („uzgodnione funkcje”), pod warunkiem używania go na Komputerze 
kompatybilnym. Odstępstwa od uzgodnionej funkcjonalności niebędące odstępstwami zasadniczymi 
nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje Oprogramowania, 
z którego Klient korzysta jako z wersji zapoznawczej, próbnej, startowej, demonstracyjnej ani 
oprogramowania czcionki. Nie obejmuje także awarii oprogramowania spowodowanych jego 
modyfikacją przez Klienta. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy powiadomić o nim Dział Obsługi 
Klienta Adobe we wspomnianym okresie 2 lat, przedstawiając szczegółowy dowód zakupu 
Oprogramowania. Adobe w porozumieniu z Klientem zweryfikuje, czy w Oprogramowaniu występuje 
defekt, a w razie potrzeby poinformuje Klienta, że błąd wystąpił, ponieważ Klient nie zainstalował 
Oprogramowania prawidłowo (w takim przypadku spółka Adobe udzieli Klientowi stosownej pomocy). 
Jeśli w Oprogramowaniu występuje defekt, Klient może zażądać od firmy Adobe zwrotu zapłaconej 
kwoty lub naprawionego bądź zastępczego egzemplarza Oprogramowania. Do żądania musi być 
dołączony dowód zakupu. Jeśli roszczenie gwarancyjne jest uzasadnione, spółka Adobe spełni żądanie 
Klienta, dostarczając naprawione bądź zastępcze Oprogramowanie, jeśli jednak taki sposób spełnienia 
żądania będzie nieracjonalny z punktu widzenia firmy Adobe, spółka Adobe zwróci Klientowi zapłaconą 
kwotę. W sprawie pomocy dotyczącej obsługi roszczeń gwarancyjnych należy zwracać się do Działu 
Obsługi Klienta Adobe. 

Należy zwrócić uwagę, że postanowienia punktu 8 (Ograniczenie odpowiedzialności) pozostają w mocy 
w odniesieniu do wszelkich roszczeń zgłaszanych przez Klienta w związku z używaniem 
Oprogramowania. Niezależnie od tego, jeśli spółka Adobe naruszy warunki niniejszej umowy, będzie 
ponosić odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, które w racjonalnym zakresie można było 
przewidzieć. Klienta informuje się niniejszym o konieczności podjęcia wszelkich racjonalnych kroków 
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mających na celu uniknięcie i ograniczenie szkód, w szczególności tworzenie kopii zapasowych 
Oprogramowania i własnych danych komputerowych. 

Niniejsza umowa, a w szczególności punkt 16.1.2, opisuje uprawnienia (w tym uprawnienia ustawowe) 
Klienta przysługujące w razie wystąpienia problemów z użytkowaniem Oprogramowania. 
Jeśli uprawnienia ustawowe będą większe od opisanych tutaj, to będą mieć moc obowiązującą. 

16.1.3 Żadne z postanowień niniejszej umowy (w tym punkt 4.3) nie ogranicza niepodlegających 
uchyleniu praw do dekompilacji Oprogramowania, jakie przysługują Klientowi z mocy obowiązujących 
przepisów. Na przykład Klienci w Unii Europejskiej (UE) mają w określonych warunkach prawo 
do dekompilacji Oprogramowania, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia jego współdziałania z innym 
oprogramowaniem, a Klient wcześniej zwrócił się pisemnie do Adobe o udostępnienie informacji 
niezbędnych do uzyskania takiego współdziałania, natomiast spółka Adobe nie udostępniła takich 
informacji. Ponadto dekompilacja może być dokonywana tylko przez Klienta lub inną osobę 
uprawnioną do używania kopii Oprogramowania w imieniu Klienta. Adobe ma prawo ustalić zasadne 
warunki przed przekazaniem takich informacji. Wszelkie takie informacje przekazane przez Adobe oraz 
wszelkie informacje uzyskane przez Klienta w drodze powyższego zezwolenia mogą być 
wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do celów określonych w niniejszej umowie i nie mogą być 
ujawniane żadnym osobom trzecim, ani wykorzystywane do tworzenia jakiegokolwiek 
oprogramowania zasadniczo podobnego w wyglądzie i działaniu do Oprogramowania, ani też do innych 
działań naruszających prawa autorskie Adobe i jej licencjodawców. 

16.1.4 Jeśli Klient nabywa Oprogramowanie w Australii, obowiązuje następujące postanowienie, 
niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy stanowiących inaczej: 

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW W AUSTRALII: 

Produkty Adobe objęte są gwarancjami, które na mocy australijskich przepisów o sprzedaży 
konsumenckiej nie podlegają wyłączeniu. Konsument jest uprawniony do wymiany produktu lub zwrotu 
pieniędzy za produkt w wypadku jego poważnej wady oraz do odszkodowania za inne szkody lub straty, 
które w racjonalnym zakresie można było przewidzieć. Ponadto konsument jest uprawniony 
do naprawy lub wymiany produktów, których jakość jest niedopuszczalnie niska, mimo że fakt ten nie 
powoduje poważnej wady produktu. Nasze oprogramowanie jest ponadto objęte 90-dniową 
ograniczoną gwarancją udzieloną przez Adobe Systems Software Ireland Limited z siedzibą pod 
adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin, Irlandia, tak jak określono to w niniejszej 
Umowie. Jeśli w okresie 90 dni od dostarczenia produktu do konsumenta nasz produkt zasadniczo nie 
będzie miał cech i nie będzie realizował funkcji opisanych w Dokumentacji użytkownika, należy 
zadzwonić do Działu Obsługi Klienta Adobe pod numer 1 800 614 863 i podać informacje o produkcie, 
jego numer seryjny oraz dane dowodu zakupu. W takim przypadku konieczne może być odesłanie 
produktu (oprogramowania) na podany przez nas adres, na koszt konsumenta. Świadczenia z tytułu tej 
gwarancji uzupełniają pozostałe prawa i możliwe środki zaradcze przysługujące konsumentowi z mocy 
prawa. 

16.2 Dodatkowe warunki dotyczące Wersji zapoznawczej Oprogramowania. Niniejszy punkt stosuje się 
do Oprogramowania będącego oprogramowaniem w wersji zapoznawczej lub w wersji beta („Wersja 
zapoznawcza Oprogramowania”). Wersja zapoznawcza Oprogramowania nie stanowi ostatecznego 
produktu Adobe, może zawierać defekty, błędy oraz powodować inne problemy, które mogą 
skutkować awariami sytemu lub innymi awariami oraz utratą danych. Adobe ma prawo nie zdecydować 
się na wprowadzenie Wersji zapoznawczej Oprogramowania do obrotu handlowego. Jeżeli Klient 
otrzymał Wersję zapoznawczą Oprogramowania na podstawie odrębnej umowy, takiej jak Umowa 
licencyjna na Wersję zapoznawczą Oprogramowania Adobe Systems Incorporated, korzystanie 
z Oprogramowania przez Klienta również podlega takiej umowie. Na wezwanie Adobe lub w chwili 
wprowadzenia takiego Oprogramowania do obrotu handlowego Klient niezwłocznie zwróci lub zniszczy 
wszystkie kopie Wersji zapoznawczej Oprogramowania. Klient korzysta z Wersji zapoznawczej 
Oprogramowania na własne ryzyko. Warunki ograniczonej gwarancji oraz ograniczenia 
odpowiedzialności, którym podlega Wersja zapoznawcza Oprogramowania, zawarto w punktach 6 i 8. 



16.3 Oprogramowanie dla placówek oświatowych. Jeżeli Oprogramowanie jest Oprogramowaniem dla 
placówek oświatowych (Oprogramowaniem wytworzonym i rozpowszechnianym jedynie dla 
użytkowników – placówek oświatowych), Klientowi nie wolno korzystać z Oprogramowania, chyba 
że w swojej jurysdykcji zalicza się on do kategorii użytkowników – placówek oświatowych. Warunki 
kwalifikujące do tej kategorii podano na stronie http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_pl. Dane 
autoryzowanych partnerów handlowych Adobe współpracujących z ośrodkami akademickimi znajdują 
się na stronie http://www.adobe.com/go/store_pl, w części Buying Adobe Products Worldwide 
(Produkty Adobe na świecie). 

16.4 Usługi elektroniczne. 

16.4.1 Świadczone przez podmioty trzecie. Oprogramowanie może zapewniać Klientowi dostęp 
do witryn internetowych utrzymywanych przez podmioty trzecie i udostępniających towary, informacje, 
oprogramowanie i usługi („Usługi elektroniczne podmiotów trzecich”). Dostęp Klienta do Usług 
elektronicznych podmiotów trzecich i korzystanie z nich podlega zasadom, warunkom, zastrzeżeniom 
i powiadomieniom zamieszczonym na odpowiednich stronach lub w inny sposób związanych 
z Usługami elektronicznymi podmiotów trzecich. Adobe nie ma wpływu na Usługi elektroniczne 
podmiotów trzecich, nie poleca takich usług ani nie przyjmuje za nie odpowiedzialności. Porozumienia 
pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim w przedmiocie Usług elektronicznych podmiotów trzecich, 
w tym w przedmiocie zasad ochrony prywatności przez taki podmiot, wykorzystania danych 
osobowych, dostarczania towarów i usług oraz płatności za nie oraz w przedmiocie wszelkich innych 
zasad, warunków, zapewnień i oświadczeń związanych z takim porozumieniem, dotyczą wyłącznie 
Klienta i takiego podmiotu trzeciego. Usługi elektroniczne podmiotów trzecich mogą nie być dostępne 
we wszystkich językach i dla rezydentów wszystkich krajów, natomiast Adobe może w dowolnym czasie 
i z dowolnego powodu zmieniać zasady dostępności dowolnych Usług elektronicznych podmiotów 
trzecich lub zaprzestać ich świadczenia. 

16.4.2 O ile spółka Adobe, jej podmioty stowarzyszone lub podmiot trzeci w sposób wyraźny nie 
postanowią inaczej w odrębnej umowie, Klient korzysta z Usług elektronicznych Adobe i Usług 
elektronicznych podmiotów trzecich na własne ryzyko, zgodnie z ograniczeniami gwarancji 
i odpowiedzialności zawartymi w punktach 7 i 8. 

16.5 Certyfikaty cyfrowe. 

16.5.1 Wykorzystanie. Certyfikaty cyfrowe są wystawiane przez niezależne organy certyfikacyjne 
(„Organy Certyfikacyjne”) lub mogą być certyfikatami samopodpisanymi. 

16.5.2 Warunki umowy. Za nabywanie i wykorzystywanie certyfikatów cyfrowych oraz za uznawanie 
ich wiarygodności odpowiada Klient oraz Organ Certyfikacyjny. Przed uznaniem wiarygodności 
jakiegokolwiek certyfikowanego dokumentu, podpisu cyfrowego lub usługi Organu Certyfikacyjnego 
należy zapoznać się z warunkami, na jakich odpowiedni Organ Certyfikacyjny świadczy usługi, w tym 
na przykład z umowami subskrypcyjnymi, umowami z podmiotami polegającymi na certyfikatach, 
zasadami wydawania certyfikatów i oświadczeniami na temat praktyk postępowania. 

16.5.3 Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości. Klient przyjmuje do wiadomości, że (a) ze względu 
na konfigurację lub czynniki zewnętrzne Oprogramowanie może potwierdzić ważność podpisu, mimo 
że certyfikat cyfrowy został unieważniony lub utracił własność zanim został zweryfikowany; (b) możliwe 
jest naruszenie bezpieczeństwa lub integralności certyfikatu cyfrowego wskutek działania lub 
zaniechania podmiotu podpisującego dokument, odpowiedniego Organu Certyfikacyjnego lub innego 
podmiotu trzeciego; i (c) certyfikat może być certyfikatem samopodpisanym, niewystawionym przez 
żaden Organ Certyfikacyjny. Odpowiedzialność za decyzję o uznaniu wiarygodności certyfikatu 
spoczywa wyłącznie na Kliencie. O ile Organ Certyfikacyjny nie udzielił Klientowi odrębnej pisemnej 
gwarancji, Klient korzysta z certyfikatów cyfrowych na własne wyłączne ryzyko. 

16.5.4 Beneficjenci będący podmiotami trzecimi. Klient zgadza się na to, że Organy Certyfikacyjne, 
na których polega, będąc podmiotami trzecimi, są jednocześnie beneficjentami niniejszej umowy i mają 
prawo do jej egzekwowania we własnym imieniu tak samo, jak spółka Adobe. 
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16.5.5 Odpowiedzialność odszkodowawcza. Klient zobowiązuje się zwolnić Adobe i wszystkie właściwe 
Organy Certyfikacyjne (o ile warunki współpracy z nimi nie stanowią inaczej) z odpowiedzialności 
odszkodowawczej w przypadku powstania jakichkolwiek zobowiązań, strat, pozwów, szkód lub 
roszczeń (w tym wszystkich uzasadnionych wydatków, kosztów i honorariów dla prawników) w związku 
z korzystaniem przez użytkownika z usług takich organów lub poleganiem na takich usługach, w tym 
między innymi (a) poleganiem na certyfikatach po upływie daty ich ważności lub na certyfikatach, które 
zostały unieważnione; (b) w związku z niewłaściwą weryfikacją certyfikatu; (c) korzystaniem z certyfikatu 
w sposób inny niż dozwolony w odpowiednich warunkach i postanowieniach, niniejszej umowy lub 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (d) niewłaściwym osądem co do wiarygodności usług 
lub certyfikatów wystawcy; lub (e) niewykonaniem zobowiązań wynikających z warunków świadczenia 
usług. 

16.6 Oprogramowanie czcionki (z wyłączeniem czcionek dostępnych z Typekit). W przypadku 
Oprogramowania zawierającego oprogramowanie czcionki: 

16.6.1 Klient może korzystać z oprogramowania czcionki w połączeniu z Oprogramowaniem 
zainstalowanym na Komputerach kompatybilnych, w rozumieniu punktu 2, oraz przesyłać 
oprogramowanie czcionki do urządzeń wyjściowych podłączonych do Komputerów kompatybilnych. 

16.6.2 Jeżeli Dozwolona liczba komputerów nie przekracza pięciu (5), Klient może wprowadzić 
oprogramowanie czcionki do pamięci (dysk twardy lub RAM) jednego urządzenia wyjściowego 
podłączonego do co najmniej jednego takiego komputera, tak aby oprogramowanie czcionki było 
programem rezydentnym takiego urządzenia wyjściowego, oraz do pamięci jednego dodatkowego 
urządzenia wyjściowego dla każdej Dozwolonej liczby komputerów stanowiącej wielokrotność liczby 
pięć. 

16.6.3 Klient może przenieść kopię czcionki (czcionek) użytej (użytych) w konkretnym pliku do drukarki 
handlowej lub biura, a takie biuro będzie mogło używać czcionki (czcionek) do przetwarzania plików 
Klienta, pod warunkiem że takie biuro posiada ważną licencję na korzystanie z określonego 
oprogramowania czcionki. 

16.6.4 Klient może osadzić kopie oprogramowania czcionki w dokumentach elektronicznych w celu ich 
drukowania, przeglądania i edytowania. Niniejsza licencja w sposób jawny ani niejawny nie nadaje 
użytkownikowi innych praw do osadzania. 

16.6.5 Wyjątkiem od powyższego postanowienia są czcionki wymienione na stronie 
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_pl, które zostały włączone do Oprogramowania wyłącznie 
na potrzeby realizacji interfejsu użytkownika Oprogramowania i nie są przeznaczone do umieszczania 
w jakichkolwiek plikach wynikowych. Takie wymienione czcionki nie podlegają licencji udzielonej 
w punkcie 16.6. Klient zgadza się nie kopiować, nie przenosić, nie aktywować ani nie używać takich 
wymienionych czcionek (bezpośrednio lub za pomocą jakichkolwiek narzędzi do zarządzania 
czcionkami) w lub z jakimikolwiek aplikacjami, programami lub plikami innymi niż Oprogramowanie. 

16.7 Oprogramowanie może zawierać rozwiązanie techniczne umożliwiające Klientowi aktywowanie 
określonych funkcji dokumentów zapisanych w formacie PDF przy wykorzystaniu poświadczenia 
cyfrowego umieszczonego w Oprogramowaniu („Klucz”). Klient zobowiązuje się nie odkodowywać, nie 
podejmować prób odkodowania, nie kontrolować, nie dezaktywować, nie usuwać, nie używać ani nie 
rozpowszechniać Klucza w jakimkolwiek celu. 

16.8 Apple. Jeśli Oprogramowanie zostało pobrane ze sklepu Apple iTunes Application Store 
(„Aplikacja”), Klient przyjmuje do wiadomości następujące warunki dodatkowe i wyraża na nie zgodę: 
(a) spółka Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację ani za jej zawartość; (b) wykorzystanie 
Aplikacji przez Klienta jest dozwolone na mocy licencji niepodlegającej cesji wyłącznie na dowolnych 
urządzeniach iPhone™, iPad™ lub iPod Touch™ będących własnością Klienta lub znajdujących się pod 
kontrolą Klienta, zgodnie z Warunkami świadczenia usług sklepu Application Store; (c) spółka Apple nie 
jest w żaden sposób zobowiązana do zapewnienia serwisu i wsparcia dotyczącego Aplikacji; 
(d) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo Apple nie podlega żadnym 
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zobowiązaniom gwarancyjnym względem Aplikacji, zaś Adobe nie będzie ponosić odpowiedzialności 
z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, szkód, kosztów, wydatków lub zobowiązań, jakie można byłoby 
przypisać niedotrzymaniu warunków jakiejkolwiek gwarancji określonej w niniejszej umowie; (e) spółka 
Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi 
Aplikacji lub posiadania/używania Aplikacji przez Klienta, w tym w szczególności: (i) roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności za produkt; (ii) roszczeń dotyczących niespełniania przez Oprogramowanie 
obowiązujących wymogów prawnych; (iii) roszczeń z tytułu uprawnień konsumenckich; (f) spółka Apple 
nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek roszczeniami podmiotów trzecich z tytułu 
domniemanego naruszania przez Oprogramowanie praw własności intelektualnej podmiotów trzecich; 
oraz (g) spółka Apple i jej podmioty podporządkowane są w odniesieniu do każdego Oprogramowania 
beneficjentami niniejszej Umowy będącymi podmiotami trzecimi, a spółka Apple jako taki beneficjent 
będzie uprawniona do egzekwowania przestrzegania umowy przez Klienta. 

Wszelkie pytania związane z niniejszą umową lub prośby o dodatkowe informacje należy zgłaszać 
na adresy podane w informacjach kontaktowych załączonych do niniejszego produktu, kierując 
je do placówki Adobe obsługującej dany region. 

Nazwa niniejszego Oprogramowania, Adobe, Acrobat oraz wszystkie powiązane tytuły i logo 
są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated 
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich 
odpowiednich właścicieli. 
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	1. Definicje.
	1.1 „Adobe”, „nas” lub „nasz” oznacza Adobe Systems Incorporated, spółkę prawa stanu Delaware, z siedzibą pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 – jeżeli niniejsza umowa została zawarta przez Klienta przebywającego w Stanach Zjednoczo...
	1.2 „Adobe Online Services” oznacza treści i usługi udostępniane w witrynach internetowych lub w inny sposób przez spółkę Adobe bądź jej podmioty stowarzyszone.
	1.3 „Komputer kompatybilny” oznacza komputer z zalecanym systemem operacyjnym i o zalecanej konfiguracji sprzętowej, zgodnie z informacjami podanymi w Dokumentacji.
	1.4 „Komputer” oznacza urządzenie wirtualne lub fizyczne, które przyjmuje informacje w postaci cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu uzyskania określonego rezultatu na podstawie sekwencji instrukcji; w szczególności pojęcie to obejmuje komputer...
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	1.7 „Dokumentacja” oznacza wszelkie objaśniające lub pisemne materiały dostarczone wraz z Oprogramowaniem, ale bez żadnej treści sporządzonej przez osoby trzecie.
	1.8 „Sieć wewnętrzna” oznacza prywatną, chronioną prawami własności sieć dostępną jedynie pracownikom i poszczególnym podwykonawcom (takim jak np. pracownicy tymczasowi) danej spółki lub podobnej instytucji. Sieć wewnętrzna nie obejmuje Internetu ani ...
	1.9 „Okres obowiązywania licencji” oznacza okres czasu, przez jaki Klient jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania i jest określony w stosownej dokumentacji zamówienia (czyli w zleceniu sprzedaży, pokwitowaniu zakupu lub innym potwierdzeniu zak...
	1.10 „Plik wyjściowy” oznacza plik wyjściowy utworzony przez Klienta przy użyciu Oprogramowania.
	1.11 „Dozwolona liczba” oznacza jeden (1), o ile ważna licencja udzielona przez Adobe (np. licencja grupowa) nie zawiera innych ustaleń.
	1.12 „Oprogramowanie” oznacza wszystkie pliki, dane, informacje, treści, czcionki i dokumenty oprogramowania dostarczone z lub w związku z niniejszą Umową oraz wszelkie zmodyfikowane wersje i kopie, a także aktualizacje i uaktualnienia oraz dodatki do...

	2. Licencja na oprogramowanie; członkostwo.
	2.1 Licencja na oprogramowanie. Niniejszy punkt 2.1 ma zastosowanie do Klientów, którzy zakupili licencję na Oprogramowanie, ale nie zakupili licencji lub usługi opartej na członkostwie.
	2.1.1 Udzielenie licencji. Pod warunkiem, że Klient będzie nieprzerwanie przestrzegał postanowień niniejszej umowy i wnosił należne opłaty licencyjne, Adobe udziela Klientowi niewyłącznej i ograniczonej licencji na zainstalowanie i używanie Oprogramow...
	2.1.2 Typy licencji.
	2.1.2.1 Oprogramowanie bez numeru seryjnego. Oprogramowanie lub części Oprogramowania udostępnione bez numeru seryjnego lub i oznaczone jako Wersje zapoznawcze Oprogramowania, wersje próbne, wersje startowe, próbki produktów, wersje nieprzeznaczone do...
	2.1.2.2 Wydanie subskrypcyjne. W przypadku Oprogramowania udostępnianego na zasadzie subskrypcji („Wydanie subskrypcyjne”) Klient może zainstalować Wydanie subskrypcyjne i korzystać z niego wyłącznie na Dozwolonej liczbie komputerów kompatybilnych w O...
	2.1.3 Korzystanie z Oprogramowania na komputerze przenośnym lub domowym. Z zastrzeżeniem ważnych ograniczeń określonych w punkcie 2.1.4, główny użytkownik Komputera kompatybilnego z Oprogramowaniem zainstalowanym zgodnie z postanowieniami punktu 2.1 (...
	2.1.4 Ograniczenia ubocznego korzystania z Oprogramowania przez licencjobiorców grupowych. Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane w ramach programu lub umowy licencji grupowej Adobe (np. Adobe Volume Licensing) przez dowolnego licencjobiorcę innego ni...
	2.1.5 Platforma z możliwością wyboru systemu operacyjnego przy uruchamianiu. Licencja zezwala na używanie Oprogramowania w konkretnym systemie operacyjnym. Klient jest zobowiązany do zakupienia odrębnej licencji na używanie Oprogramowania w każdym sys...
	2.1.6 Rozpowszechnianie z serwera. Klient ma prawo kopiować obraz Oprogramowania na serwer(y) plików Komputera kompatybilnego w sieci wewnętrznej Klienta („Serwer”) w celu umożliwienia pobrania i instalowania Oprogramowania na Komputerach kompatybilny...
	2.1.7 Wykorzystanie serwera.
	2.1.7.1 Zgodnie z postanowieniami odrębnego dokumentu zakupu lub Dokumentacji i z uwzględnieniem ograniczeń licencji określonych w niniejszej umowie, Klient może zainstalować Oprogramowanie na serwerze wyłącznie w celu umożliwienia dostępu do Oprogram...
	2.1.7.2 W szczególności powyższe postanowienie nie zezwala Klientowi na instalowanie Oprogramowania ani dostęp do Oprogramowania (bezpośredni lub za pośrednictwem poleceń, danych lub instrukcji): (a) na komputerze niebędącym częścią Sieci wewnętrznej ...
	2.2 Usługi elektroniczne Adobe i udostępniany kod. Jeśli licencja Klienta obejmuje dostęp do Usług elektronicznych Adobe, interfejsów programowania aplikacji („API”), kodu przykładowej aplikacji, pakietu programistycznego („SDK”) lub innego kodu udost...
	2.3 Pliki treści. O ile nie zaznaczono inaczej w plikach typu „Czytaj mnie”, Dokumentacji lub innych licencjach skojarzonych z Plikami treści, Klient jest uprawniony do używania, wyświetlania, modyfikowania, powielania i rozpowszechniania Plików treśc...

	3. Prawa własności intelektualnej.
	Oprogramowanie oraz wszelkie wykonane przez Klienta kopie Oprogramowania stanowią własność intelektualną Adobe Systems Incorporated i jej dostawców. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Oprogramowania stanowią wartościową tajemnicę handlową i info...

	4. Ograniczenia i wymagania.
	4.1 Prawa własności. Każda sporządzona przez Klienta zgodnie z umową kopia Oprogramowania i/lub Dokumentacji musi zawierać te same informacje o prawach autorskich i inne zastrzeżenia, co umieszczone na lub w Oprogramowaniu.
	4.2 Zobowiązania dotyczące używania. Klient zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w sposób inny niż dozwolony na mocy niniejszej umowy, a także w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub Dokumentacją.
	4.3 Zakaz odtwarzania kodu źródłowego. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wyraźnie dozwolone na mocy punktu 16.1, Klient nie będzie korzystał z technik odtwarzania kodu źródłowego, dekompilował, dezasemblował ani w inny sposób próbował odtworzyć ...
	4.4 Zakaz osobnego użytkowania części składowych. W skład Oprogramowania mogą wchodzić różne aplikacje i komponenty. Oprogramowanie może umożliwiać dostęp do różnych Usług elektronicznych Adobe, obsługiwać różne platformy i języki oraz może być udostę...
	4.5 Zakaz zbywania. Zabrania się Klientowi wypożyczania, dzierżawienia, sprzedaży, sublicencjonowania, cedowania i przenoszenia praw Klienta do Oprogramowania (w szczególności do Oprogramowania pobranego z Internetu) oraz zezwalania na kopiowanie jaki...
	4.6 Terytorium. Klient ma prawo używać Oprogramowania i korzystać z Usług elektronicznych Adobe na terytorium i w sposób zgodny z zasadami aktywacji opisanymi na stronie http://www.adobe.com/go/activation_pl. W razie stwierdzenia korzystania przez uży...

	5. Aktualizacje.
	Jeśli Oprogramowanie jest Aktualizacją wcześniejszej wersji oprogramowania Adobe („Wcześniejsza wersja”), Klient może korzystać z takiej Aktualizacji pod warunkiem zachowania Wcześniejszej wersji. Korzystanie z tej Aktualizacji równolegle z Wersją wcz...

	6. Ograniczona gwarancja.
	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w odrębnej umowie między Adobe a licencjobiorcą Oprogramowania, spółka Adobe zapewnia osobę fizyczną lub prawną, która jako pierwsza nabędzie licencję na Oprogramowanie z przeznaczeniem do używania zgodnie z warun...

	7. Zastrzeżenie.
	Ograniczona gwarancja opisana w punkcie 6 i wszelkie ustawowe gwarancje i rekompensaty, które z mocy prawa nie podlegają wyłączeniom lub ograniczeniom, są jedynymi gwarancjami udzielanymi na Oprogramowanie i deklarowanymi środkami zaradczymi. Z wyjątk...

	8. Ograniczenie odpowiedzialności.
	Z wyjątkiem wyłącznych oferowanych przez Adobe powyżej oraz wszelkich środków zaradczych, które z mocy prawa nie podlegają wyłączeniom ani ograniczeniom, Adobe, podmioty stowarzyszone, dostawcy Adobe i Organy Certyfikacyjne nie będą w żadnym wypadku p...
	Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie w zakresie, w jakim są dozwolone przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji Klienta. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności może być nieważne w niektórych jurysdykcjach. Klientowi mogą przysług...

	9. Zasady dotyczące eksportu.
	Oprogramowanie i korzystanie przez Klientów z Oprogramowania podlega prawu USA i prawu międzynarodowemu, ograniczeniom oraz przepisom dotyczącym importu, eksportu i korzystania z Oprogramowania. Klient zgadza się przestrzegać obowiązujących praw, ogra...

	10. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów.
	10.1 Jeśli Klient jest rezydentem na terenie Ameryki Północnej, wchodzi w relacje ze spółką Adobe Systems Incorporated zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, a Oprogramowanie podlega prawom stanu Kalifornia w USA. Jeśli Klient jest rezydentem lub ma ...
	10.2 Klient postara się rozwiązać wszelkie wątpliwości i spory najpierw w sposób nieformalny, kontaktując się z Adobe. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od złożenia wniosku, wszelkie roszczenia Adobe lub Klienta dotyczące ninie...
	10.3 Jeśli Klient jest rezydentem Ameryki Północnej, Środkowej lub Południowej, arbitrażem administrować będzie spółka JAMS w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia zgodnie z własnymi zasadami i procedurami arbitrażowymi. Jeśli Klient jest rezydent...

	11. Postanowienia ogólne.
	Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy będzie nieważna lub niewykonalna, pozostanie to bez wpływu na pozostałą część niniejszej umowy, która będzie nadal ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy ...

	12. Informacja dla Użytkowników końcowych podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych (U.S. Government End Users).
	12.1 Licencjonowanie Technologii Adobe przez amerykańską administrację rządową. Klient deklaruje, że licencjonowanie Oprogramowania Adobe na potrzeby administracji rządowej USA lub jej wykonawców, będzie odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w t...
	12.2 Produkty komercyjne. Dla użytkowników końcowych podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych Oprogramowanie spełnia kryteria „Produktu komercyjnego” zgodnie z definicją tego terminu podaną w tytule 48 CFR, artykuł 2.101. Składają się na nie „Komerc...

	13. Przestrzeganie warunków licencji.
	Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, spółką lub organizacją, niniejszym wyraża zgodę, by – niezależnie od kontroli przestrzegania warunków licencji dokonywanej przez Oprogramowanie – nie częściej niż raz na dwanaście (12) miesięcy spółka Adobe lub jej up...

	14. Połączenia internetowe i prywatność.
	14.1 Automatyczne połączenia z Internetem. Oprogramowanie może powodować, że komputer Klienta będzie automatycznie, bez powiadomienia, nawiązywał połączenie z Internetem i komunikował się z witryną internetową Adobe lub domeną Adobe między innymi w ce...
	14.2 Za każdym razem, gdy Oprogramowanie łączy się z serwerami Adobe za pośrednictwem Internetu, określone informacje o Kliencie są zbierane i przesyłane do Adobe w sposób zgodny z zasadami Adobe w zakresie ochrony prywatności w Internecie dostępnymi ...
	14.3 Aktualizacja. Oprogramowanie może spowodować automatyczne (w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu) nawiązywanie przez komputer Klienta, bez odrębnego powiadomienia, połączenia z Internetem w celu (a) sprawdzania dostępności aktualizacji...
	14.4 Aktywacja. Oprogramowanie może wymagać, aby Klient: (a) uzyskał identyfikator Adobe ID, (b) aktywował lub reaktywował Oprogramowanie, (c) zarejestrował Oprogramowanie lub (d) zweryfikował ważność członkostwa. Zastosowane w tym celu rozwiązanie te...
	14.5 Dezaktywacja. Klient może zdezaktywować i odinstalować Oprogramowanie z komputera w celu zainstalowania i aktywowania Oprogramowania na innym komputerze zgodnie z niniejszą umową („Dezaktywacja”) i dodatkowymi informacjami opisanymi na stronie ht...
	14.6 Certyfikaty cyfrowe. W Oprogramowaniu stosowane są certyfikaty cyfrowe (zob. punkt 16) ułatwiające Klientowi identyfikację pobieranych plików (np. aplikacji i treści) do podpisywania i sprawdzania dokumentów PDF (Portable Document Format) oraz do...
	14.7 Dane dot. wykorzystywania aplikacji komputerowych. Klient ma możliwość dzielenia się z Adobe informacjami na temat sposobu używania aplikacji komputerowych Adobe przez Klienta. Ta opcja jest domyślnie włączona. Informacja ta jest powiązana z kont...

	15. Komunikacja miedzy węzłami równorzędnymi.
	Oprogramowanie może bez odrębnego powiadamiania wykorzystać połączenie Klienta z siecią lokalną do automatycznego nawiązywania połączeń z innymi programami Adobe, a tym samym ujawnić w sieci lokalnej swoją gotowość do komunikacji z innymi programami A...

	16. Postanowienia szczególne i wyjątki.
	Niniejszy punkt zawiera postanowienia szczególne związane z pewnymi produktami i komponentami Oprogramowania, a także nieliczne wyjątki od powyższych warunków i zasad. O ile jakiekolwiek postanowienie niniejszego punktu będzie pozostawać w sprzecznośc...
	16.1 Brak ograniczeń uprawnień ustawowych; postanowienia właściwe dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego; informacje wymagane prawnie w Australii.
	16.1.1 Niniejsza umowa nie powoduje ograniczenia praw ustawowych przysługujących jakiejkolwiek stronie, w tym będącej nabywcą indywidualnym. W przypadku nabywców z Nowej Zelandii, którzy zakupili Oprogramowanie do celów osobistych lub domowych (a nie ...
	16.1.2 Jeśli Klient nabył Oprogramowanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jest rezydentem EOG i jest konsumentem (tj. używa Oprogramowania do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą), to punkt 6 (Ograniczona gwarancja) ni...
	Należy zwrócić uwagę, że postanowienia punktu 8 (Ograniczenie odpowiedzialności) pozostają w mocy w odniesieniu do wszelkich roszczeń zgłaszanych przez Klienta w związku z używaniem Oprogramowania. Niezależnie od tego, jeśli spółka Adobe naruszy warun...
	Niniejsza umowa, a w szczególności punkt 16.1.2, opisuje uprawnienia (w tym uprawnienia ustawowe) Klienta przysługujące w razie wystąpienia problemów z użytkowaniem Oprogramowania. Jeśli uprawnienia ustawowe będą większe od opisanych tutaj, to będą mi...
	16.1.3 Żadne z postanowień niniejszej umowy (w tym punkt 4.3) nie ogranicza niepodlegających uchyleniu praw do dekompilacji Oprogramowania, jakie przysługują Klientowi z mocy obowiązujących przepisów. Na przykład Klienci w Unii Europejskiej (UE) mają ...
	16.1.4 Jeśli Klient nabywa Oprogramowanie w Australii, obowiązuje następujące postanowienie, niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy stanowiących inaczej:
	INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW W AUSTRALII:
	Produkty Adobe objęte są gwarancjami, które na mocy australijskich przepisów o sprzedaży konsumenckiej nie podlegają wyłączeniu. Konsument jest uprawniony do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy za produkt w wypadku jego poważnej wady oraz do odszkod...
	16.2 Dodatkowe warunki dotyczące Wersji zapoznawczej Oprogramowania. Niniejszy punkt stosuje się do Oprogramowania będącego oprogramowaniem w wersji zapoznawczej lub w wersji beta („Wersja zapoznawcza Oprogramowania”). Wersja zapoznawcza Oprogramowani...
	16.3 Oprogramowanie dla placówek oświatowych. Jeżeli Oprogramowanie jest Oprogramowaniem dla placówek oświatowych (Oprogramowaniem wytworzonym i rozpowszechnianym jedynie dla użytkowników – placówek oświatowych), Klientowi nie wolno korzystać z Oprogr...
	16.4 Usługi elektroniczne.
	16.4.1 Świadczone przez podmioty trzecie. Oprogramowanie może zapewniać Klientowi dostęp do witryn internetowych utrzymywanych przez podmioty trzecie i udostępniających towary, informacje, oprogramowanie i usługi („Usługi elektroniczne podmiotów trzec...
	16.4.2 O ile spółka Adobe, jej podmioty stowarzyszone lub podmiot trzeci w sposób wyraźny nie postanowią inaczej w odrębnej umowie, Klient korzysta z Usług elektronicznych Adobe i Usług elektronicznych podmiotów trzecich na własne ryzyko, zgodnie z og...
	16.5 Certyfikaty cyfrowe.
	16.5.1 Wykorzystanie. Certyfikaty cyfrowe są wystawiane przez niezależne organy certyfikacyjne („Organy Certyfikacyjne”) lub mogą być certyfikatami samopodpisanymi.
	16.5.2 Warunki umowy. Za nabywanie i wykorzystywanie certyfikatów cyfrowych oraz za uznawanie ich wiarygodności odpowiada Klient oraz Organ Certyfikacyjny. Przed uznaniem wiarygodności jakiegokolwiek certyfikowanego dokumentu, podpisu cyfrowego lub us...
	16.5.3 Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości. Klient przyjmuje do wiadomości, że (a) ze względu na konfigurację lub czynniki zewnętrzne Oprogramowanie może potwierdzić ważność podpisu, mimo że certyfikat cyfrowy został unieważniony lub utracił własnoś...
	16.5.4 Beneficjenci będący podmiotami trzecimi. Klient zgadza się na to, że Organy Certyfikacyjne, na których polega, będąc podmiotami trzecimi, są jednocześnie beneficjentami niniejszej umowy i mają prawo do jej egzekwowania we własnym imieniu tak sa...
	16.5.5 Odpowiedzialność odszkodowawcza. Klient zobowiązuje się zwolnić Adobe i wszystkie właściwe Organy Certyfikacyjne (o ile warunki współpracy z nimi nie stanowią inaczej) z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powstania jakichkolwiek zobo...
	16.6 Oprogramowanie czcionki (z wyłączeniem czcionek dostępnych z Typekit). W przypadku Oprogramowania zawierającego oprogramowanie czcionki:
	16.6.1 Klient może korzystać z oprogramowania czcionki w połączeniu z Oprogramowaniem zainstalowanym na Komputerach kompatybilnych, w rozumieniu punktu 2, oraz przesyłać oprogramowanie czcionki do urządzeń wyjściowych podłączonych do Komputerów kompat...
	16.6.2 Jeżeli Dozwolona liczba komputerów nie przekracza pięciu (5), Klient może wprowadzić oprogramowanie czcionki do pamięci (dysk twardy lub RAM) jednego urządzenia wyjściowego podłączonego do co najmniej jednego takiego komputera, tak aby oprogram...
	16.6.3 Klient może przenieść kopię czcionki (czcionek) użytej (użytych) w konkretnym pliku do drukarki handlowej lub biura, a takie biuro będzie mogło używać czcionki (czcionek) do przetwarzania plików Klienta, pod warunkiem że takie biuro posiada waż...
	16.6.4 Klient może osadzić kopie oprogramowania czcionki w dokumentach elektronicznych w celu ich drukowania, przeglądania i edytowania. Niniejsza licencja w sposób jawny ani niejawny nie nadaje użytkownikowi innych praw do osadzania.
	16.6.5 Wyjątkiem od powyższego postanowienia są czcionki wymienione na stronie http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_pl, które zostały włączone do Oprogramowania wyłącznie na potrzeby realizacji interfejsu użytkownika Oprogramowania i nie są przezn...
	16.7 Oprogramowanie może zawierać rozwiązanie techniczne umożliwiające Klientowi aktywowanie określonych funkcji dokumentów zapisanych w formacie PDF przy wykorzystaniu poświadczenia cyfrowego umieszczonego w Oprogramowaniu („Klucz”). Klient zobowiązu...
	16.8 Apple. Jeśli Oprogramowanie zostało pobrane ze sklepu Apple iTunes Application Store („Aplikacja”), Klient przyjmuje do wiadomości następujące warunki dodatkowe i wyraża na nie zgodę: (a) spółka Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację ani...
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