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NINIEJSZĄ UMOWĘ ORAZ INFORMACJĘ O POUFNOŚCI DOTYCZĄCĄ STEROWNIKA TABLETU 
NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZE ZROZUMIENIEM. NACISKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” 
ALBO KORZYSTAJĄC LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA 
ZAWARCIE NINIEJSZEJ UMOWY I ZGADZA SIĘ Z ZAPISAMI INFORMACJI O POUFNOŚCI 
DOTYCZĄCEJ STEROWNIKA TABLETU. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WSZYSTKIMI 
WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ZAPISAMI INFORMACJI O POUFNOŚCI DOTYCZĄCEJ 
STEROWNIKA TABLETU LUB NIE ZGADZA SIĘ NA ZAWARCIE NINIEJSZEJ UMOWY, NALEŻY 
NACISNĄĆ PRZYCISK „ODMAWIAM”. W RAZIE BRAKU ZGODY NA WARUNKI OKREŚLONE W 
NINIEJSZEJ UMOWIE ORAZ INFORMACJI O POUFNOŚCI DOTYCZĄCEJ STEROWNIKA TABLETU 
UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. 

 

Część I: 

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO  

OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA TABLETU 

 

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy 
Użytkownikiem (osoba fizyczna instalująca Oprogramowanie i podmiot prawny, na rzecz którego taka 
osoba fizyczna działa) („Użytkownik” lub „Użytkownika”) a Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, 
Saitama 349-1148, Japonia („Wacom”). 

1. DEFINICJE 

1.1 „Dokumentacja” oznacza przewodniki oraz instrukcje dotyczące instalacji i korzystania z 
Oprogramowania. 

1.2 „Produkt” oznacza tablet Wacom, wraz z którym Użytkownik otrzymał Oprogramowanie. 

1.3 „Oprogramowanie” oznacza sterownik tabletu Wacom oraz oprogramowanie sprzętowe i 
wszelką właściwą Dokumentację, którą firma Wacom może przekazać Użytkownikowi wraz z Produktem, 
a także wszelkie aktualizacje wymienionych produktów, które firma Wacom udostępnia Użytkownikowi 
według własnego uznania zgodnie z niniejszą Umową. 

2. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE 

2.1 Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika postanowień 
niniejszej Umowy, Wacom niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na: (a) 
korzystanie oraz instalację jednej kopii Oprogramowania, tylko w wersji do odczytu, na jednym 
komputerze lub podobnym urządzeniu, wyłącznie w połączeniu z Produktem; (b) korzystanie z 



Dokumentacji dostarczonej wraz z Oprogramowaniem w celu wspierania uprawnionego korzystania z 
Oprogramowania oraz (c) wykonanie jednej kopii zapasowej Oprogramowania służącej wyłącznie do 
odtworzenia danych na wypadek ich utraty, pod warunkiem, że wszelkie znaki towarowe, informacje o 
prawach autorskich oraz innych prawach własności i zastrzeżonych prawach, legendy oraz symbole 
zawarte w oryginalnej wersji Oprogramowania będą odtworzone w takiej kopii zapasowej. Niezależnie od 
powyższego, jeśli Użytkownik nie ukończył 18 lat, Użytkownik oświadcza, że licencja na Oprogramowanie 
nie będzie oferowana ani udzielana bez akceptacji niniejszej Umowy przez rodzica lub opiekuna. 

2.2 Ograniczenia. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, ani 
korzystać z jakichkolwiek innych praw dotyczących Oprogramowania (wraz z Dokumentacją) w zakresie 
innym niż (i) wyraźnie określono w niniejszej Umowie lub w minimalnym zakresie przewidzianym przez 
obowiązujące przepisy prawne, albo (ii) w celu odzyskania danych w przypadku awarii, weryfikacji błędów 
programu oraz utworzenia kopii zapasowej. Użytkownik nie będzie dokonywał, ani nie zezwoli na 
dokonywanie, nie będzie zachęcał do dokonywania ani umożliwiał osobom trzecim modyfikacji, adaptacji, 
tłumaczenia, dystrybucji, tworzenia utworów pochodnych, ustanawiania zastawu, zmiany licencji, 
udzielania dalszych licencji, wynajmu, wypożyczania lub dzierżawienia Oprogramowania, a także 
wykorzystywania Oprogramowania na potrzeby szkolenia stron trzecich, czasowego współdzielenia na 
zasadach komercyjnych lub wykorzystywania w celu świadczenia usług biura obsługi klienta. Użytkownik 
nie będzie dokonywał, ani nie zezwoli na dokonywanie, nie będzie zachęcał do dokonywania ani 
umożliwiał osobom trzecim stosowania technik inżynierii wstecznej, dezasemblowania lub 
dekompilowania Oprogramowania, podejmowania prób uzyskania kodu źródłowego, algorytmów, metod 
lub technik wykorzystywanych przez Oprogramowanie lub użytych w nim, za wyjątkiem oraz jedynie w 
zakresie, w jakim powyższe ograniczenie jest dozwolone przez stosowne przepisy prawa. Użytkownik nie 
będzie dokonywał, ani nie zezwoli na dokonywanie, nie będzie zachęcał do dokonywania ani umożliwiał 
osobom trzecim korzystania z Oprogramowania w połączeniu z jakimikolwiek produktami stron trzecich. 
Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w powiązaniu z Produktem. Użytkownik nie może 
usuwać ani zmieniać jakichkolwiek znaków handlowych, informacji o prawach autorskich oraz innych 
prawach własności i zastrzeżonych prawach, legend oraz symboli zawartych w Oprogramowaniu. 

2.3 Ograniczenia eksportu. Użytkownik nie może wykorzystywać ani w inny sposób 
eksportować lub reeksportować Oprogramowania w zakresie innym niż jest to dozwolone przepisami 
prawa obowiązującymi w kraju, z którego lub w którym Oprogramowanie zostało przez Użytkownika 
legalnie pozyskane. Jeśli Użytkownik pozyskał Oprogramowanie na terenie Stanów Zjednoczonych lub ze 
Stanów Zjednoczonych, Oprogramowanie nie może być eksportowane lub reeksportowane (a) do krajów, 
na które Stany Zjednoczone nałożyły embargo lub (b) do osób znajdujących się na specjalnej liście osób i 
podmiotów objętych zakazem eksportowym Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (Specially 
Designated Nationals) lub Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (Denied Person or Entity). 
Korzystając z Oprogramowania Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się, nie jest 
obywatelem żadnego z takich krajów ani nie znajduje się na żadnej z takich list. Użytkownik ponadto 
zgadza się, że nie będzie używać Oprogramowania do celów zabronionych przepisami prawa Stanów 
Zjednoczonych lub lokalnej jurysdykcji, w tym między innymi do budowy, projektowania, wytwarzania lub 
produkcji broni rakietowej, nuklearnej, chemicznej lub biologicznej. 

2.4 Zakaz cesji; jednorazowe przeniesienie. Użytkownik nie będzie dokonywał przeniesienia, 
cesji ani delegacji Oprogramowania ani żadnych praw i obowiązków Użytkownika wynikających z 
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Wacom, której 
udzielenie nie zostanie bezzasadnie wstrzymane. Użytkownik może jednakże dokonać jednorazowego 
stałego przeniesienia Oprogramowania oraz wszystkich praw Użytkownika wynikających z niniejszej 
Umowy w związku z przekazaniem Produktu tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich 
poniższych warunków: (a) przeniesienie obejmuje wszystkie komponenty i części Produktu, materiały 
drukowane oraz inne gwarancje dotyczące Produktu, a także wszelkie prawa i zobowiązania Użytkownika 
wynikające z niniejszej Umowy, (b) Użytkownik nie zachowa jakichkolwiek kopii Oprogramowania ani też 
żadnej jego części na jakimkolwiek nośniku lub komputerze oraz (c) strona otrzymująca Oprogramowanie 
przeczytała ze zrozumieniem niniejszą Umowę i zgadza się na jej warunki. Jakiekolwiek przekazanie, 
cesja lub przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszej 
Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego paragrafu będzie nieważne i bezskuteczne. 



2.5 Własność. Oprogramowanie podlega licencjonowaniu, a nie sprzedaży.  Firma Wacom 
oraz jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły prawne oraz udziały w Oprogramowaniu, w tym 
również wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz wszelkie inne 
prawa własności intelektualnej lub przemysłowe związane z Oprogramowaniem, a także wszelkie jego 
ulepszenia, aktualizacje oraz utwory pochodne. Firma Wacom zastrzega sobie wszelkie prawa i udziały 
dotyczące Oprogramowania. Użytkownik nie nabywa żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych praw 
do Oprogramowania poza prawami wyraźnie przyznanymi na podstawie niniejszej Umowy. 

2.6 Brak wsparcia technicznego. Niniejsza Umowa nie zobowiązuje firmy Wacom do 
zapewniania wsparcia technicznego, utrzymania, aktualizacji, modyfikacji, ani dostarczania nowych 
wydań Oprogramowania. 

2.7 Aktualizacje. Firma Wacom według własnego uznania udostępnia Użytkownikowi 
aktualizacje lub nowe wersje Oprogramowania. Postanowienia niniejszej Umowy będą obowiązujące dla 
takich aktualizacji lub nowych wersji dostarczonych Użytkownikowi przez firmę Wacom, zastępujących, 
uzupełniających, modyfikujących lub poprawiających Oprogramowanie, z wyjątkiem przypadków, jeżeli 
takiej aktualizacji lub nowej wersji towarzyszyć będzie odrębny zbiór warunków, w takim przypadku 
warunki te będą obowiązywać w zakresie, w jakim wystąpi sprzeczność z niniejszą Umową, lub będą 
warunkami dodatkowymi do niniejszej Umowy. 

3. GWARANCJE I ŚRODKI PRAWNE DOTYCZĄCZE OPROGRAMOWANIA 

3.1 Ograniczone gwarancje. Firma Wacom gwarantuje, że przez okres (a) 2 (dwóch) lat, jeśli 
Użytkownik mieszka w Europie, Afryce lub w krajach Bliskiego Wschodu lub (b) 90 (dziewięćdziesięciu) 
dni, jeśli Użytkownik mieszka w którymkolwiek kraju innej jurysdykcji (w obydwu przypadkach licząc od 
daty pierwszej instalacji, pobrania lub aktywacji Oprogramowania przez Użytkownika) („Okres Gwarancji”), 
Oprogramowanie będzie działać zgodnie z Dokumentacją, pod warunkiem, że jest ono wykorzystywane 
zgodnie z Dokumentacją oraz warunkami niniejszej Umowy. Jeśli Oprogramowanie nie spełnia 
określonych powyżej gwarancji w Okresie Gwarancji, firma Wacom podejmie uzasadnione z handlowego 
punktu widzenia starania w celu usunięcia takich niezgodności poprzez naprawę lub wymianę 
Oprogramowania bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami. Jeśli firma Wacom uzna, że 
naprawa lub wymiana Oprogramowania jest niewykonalna, byłaby nieproporcjonalnie kosztowna, nie 
może być zrealizowana w rozsądnym terminie lub mogłaby wiązać się z nieuzasadnionymi 
niedogodnościami dla firmy Wacom, firma Wacom może w zamian za naprawę lub wymianę zaoferować 
Użytkownikowi odpowiednią zniżkę lub zwrot wszelkich poniesionych kosztów. 
Oprogramowanie nie jest odporne na błędy i nie zostało zaprojektowane, dopuszczone oraz 
przeznaczone do użytku w ramach działalności wysokiego ryzyka. Jakiekolwiek ustne lub pisemne 
informacje lub zalecenia przekazane przez firmę Wacom, jej agentów lub dystrybutorów oraz 
sprzedawców Produktu nie stanowią gwarancji ani w żaden sposób nie zwiększają zakresu gwarancji 
wyraźnie określonego przez firmę Wacom w niniejszej Umowie. W maksymalnym zakresie 
dopuszczanym przez prawo, ten ustęp określa cały zakres odpowiedzialności oraz zobowiązań firmy 
Wacom oraz wyłączne środki prawne, z których Użytkownik może skorzystać w przypadku niezgodności 
Oprogramowania z wyżej wymienioną gwarancją lub jego wad. 
Firma Wacom nie gwarantuje, że: (a) Oprogramowanie będzie spełniać wymagania Użytkownika, (b) 
Oprogramowanie będzie kompatybilne albo będzie działać na komputerze lub innym urządzeniu, na 
którym Użytkownik je zainstaluje oraz (c) że wady Oprogramowania zostaną usunięte lub działanie 
Oprogramowania nie będzie zakłócane i wolne od błędów. Niniejsza Umowa nie zawiera żadnych 
gwarancji ani zobowiązań firmy Wacom w odniesieniu do Produktu, który jest objęty standardową 
gwarancją na sprzęt Wacom (o ile jej udzielono). 
Firma Wacom nie będzie ponosić żadnych zobowiązań gwarancyjnych określonych w niniejszym ustępie, 
jeśli niezgodność jest spowodowana nieuprawnionym korzystaniem z Oprogramowania, niewłaściwym 
użytkowaniem, nadużyciem, modyfikacją, zaniedbaniem lub przypadkowym uszkodzeniem 
Oprogramowania, a także naprawą lub modyfikacją Oprogramowania niewykonywaną przez firmę 
Wacom. Wymiana lub naprawa Oprogramowania nie przedłuża okresu gwarancji poza pierwotnie 
określony Okres Gwarancji. 



3.2 Zastrzeżenia. POZA GWARANCJAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI W NINIEJSZEJ 
UMOWIE, FIRMA WACOM NIE UDZIELA I NINIEJSZYM KATEGORYCZNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH 
OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO 
OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO, FIRMA 
WACOM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, 
WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI 
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, 
DOKŁADNOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, A TAKŻE 
WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ W TOKU REALIZACJI UMOWY, ZE SPOSOBU 
DZIAŁALNOŚCI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. W ZAKRESIE, W JAKIM LOKALNE PRZEPISY 
PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE W STOSUNKU DO NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ W JAKIM LOKALNIE 
OBOWIAZUJĄCE PRAWO ZABRANIA LUB OGRANICZA MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA LUB 
OGRANICZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE GWARANCJI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
USTERKI OPROGRAMOWANIA PRZEZ FIRMĘ WACOM, JAKIEKOLWIEK WYŁĄCZENIE LUB 
OGRANICZENIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE, KTÓRE JEST SPRZECZNE Z LOKALNIE 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, NIE MA ZASTOSOWANIA I BĘDZIE ZASTĄPIONE 
MINIMALNĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ ZGODNIE Z TAKIMI LOKALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI PRAWA. 

4. ZAKOŃCZENIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE 

Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Ponadto prawa i licencje Użytkownika wynikające z 
niniejszej Umowy wygasają automatycznie i przestają być skuteczne, bez żadnego powiadomienia lub 
działania ze strony spółki Wacom, jeżeli Użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z warunków 
niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik zaprzestanie wszelkiego korzystania z 
Oprogramowania oraz trwale usunie i uniemożliwi odzyskanie Oprogramowania oraz wszystkich jego 
kopii (w tym kopii zapasowej oraz wszelkiej Dokumentacji) z komputera Użytkownika lub podobnego 
urządzenia, na którym zostało ono zainstalowane. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy paragrafy 1, 2.2, 2.5, 
3.2, 4 oraz 5 zachowują ważność. 

5. ZAPISY OGÓLNE 

5.1 Prawo właściwe. Niniejsza Umowa oraz wszystkie kwestie z niej wynikające lub z nią 
związane będą regulowane wewnętrznym ustawodawstwem Japonii, niezależnie od przepisów 
rozstrzygających kolizje między prawem obowiązującym w różnych jurysdykcjach. W stosunku do 
niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów. Jej zastosowanie zostaje wyraźnie wykluczone. W przypadku 
jakiegokolwiek sporu, różnicy zdań lub roszczenia między Stronami, wynikającego z niniejszej Umowy lub 
w odniesieniu do Oprogramowania bądź związanego z niniejszą Umową lub Oprogramowaniem, tego 
rodzaju spór, różnica zdań lub roszczenie może być rozstrzygnięte wyłącznie przez właściwy sąd 
okręgowy w Tokio, przy czym firma Wacom i Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zgadzają się na 
obowiązujące prawo i miejsce rozstrzygania sporu. 

5.2 Ograniczenie odpowiedzialności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo (i) 
żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna jakiekolwiek szkody pośrednie, 
przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, a także za utratę zysków, przychodów, działalności, 
oszczędności, danych, użytkowania lub kosztów zamówień zastępczych poniesionych przez którąkolwiek 
ze stron lub stronę trzecią w ramach umowy lub deliktu, nawet jeśli druga strona została poinformowana o 
możliwości wystąpienia takich szkód lub czy takie szkody można przewidzieć oraz (ii) w żadnym 
przypadku odpowiedzialność firmy Wacom za jakiekolwiek szkody, koszty lub wydatki poniesione przez 
Użytkownika, wynikające z niniejszej Umowy lub w odniesieniu do Oprogramowania bądź związane z 
niniejszą Umową lub Oprogramowaniem, nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez Użytkownika za 
Produkt. Strony przyjmują do wiadomości, że ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym 
paragrafie 5.2 oraz w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz podział ryzyka stanowią zasadniczy 
element transakcji między stronami, bez którego firma Wacom nie zawarłaby niniejszej umowy. Cena 
Produktu określona przez firmę Wacom odzwierciedla podział ryzyka oraz ograniczenie 



odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie. Niezależnie od powyższych postanowień, żadne z 
postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności firmy Wacom wobec Użytkownika w 
przypadku: (i) śmierci lub obrażeń osobowych w zakresie wynikającym z zaniedbania firmy Wacom lub jej 
pracowników lub agentów; lub (ii) jakiegokolwiek nieuczciwego działania lub zaniedbania firmy Wacom 
lub jej pracowników lub agentów; lub (iii) jakiegokolwiek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania 
firmy Wacom; lub (iv) jakiejkolwiek odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na mocy lokalnie 
obowiązującego prawa. 

5.3 Rozdzielność postanowień Umowy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy 
zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, postanowienie takie 
będzie egzekwowane w możliwym zakresie zgodnym z ustalonym zamiarem stron lub, jeśli nie będzie 
możliwe do wyegzekwowania, zostanie uznane za oddzielone i usunięte z niniejszej Umowy, podczas 
gdy pozostała część niniejszej Umowy będzie nadal w pełni obowiązywać. 

5.4 Zgodność z przepisami. Użytkownik będzie w pełni przestrzegać wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym przepisów prawa eksportowego i przepisów lokalnego 
prawa kraju lub regionu, w którym mieszka lub w którym pobrał Oprogramowanie bądź ją użytkuje. Bez 
ograniczania ogólnego charakteru powyższego zapisu Użytkownik i jego przedstawiciele nie mogą 
eksportować, przekazywać lub przesyłać Oprogramowania ani jakiegokolwiek powiązanego z nim 
produktu do żadnego miejsca docelowego, osoby lub podmiotu objętego restrykcjami lub zakazem w 
myśl obowiązującego prawa. 

5.5 Całość Umowy; Postanowienia końcowe. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia 
między stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy lub oświadczenia, pisemne 
lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie tworzy i nie będzie 
interpretowana w taki sposób, aby tworzyła między Użytkownikiem a firmą Wacom relację partnerską, 
typu joint venture, pracodawca-pracownik, agencję lub franczyzodawca-franczyzobiorca. Wszelkie 
nagłówki, podpisy lub tytuły punktów zawarte w niniejszym dokumencie są wstawiane wyłącznie dla 
wygody i w żaden sposób nie określają ani nie wyjaśniają żadnego punktu ani postanowienia w 
niniejszym dokumencie. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek uchybienia lub 
naruszenia niniejszej Umowy może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej i nie będzie stanowić 
zrzeczenia się jakiegokolwiek innego lub kolejnego uchybienia lub naruszenia. 

 

Część II: 

INFORMACJA O POUFNOŚCI DOTYCZĄCA STEROWNIKA TABLETU 

Niniejsza informacja o poufności dotyczy przetwarzania Danych Osobowych przez oprogramowanie 
sterownika tabletu dostarczane przez firmę Wacom Co., Ltd. oraz jej podmioty zależne (określane łącznie 
jako „Grupa Wacom” w związku z korzystaniem ze sterownika tabletu przez Użytkownika. Niniejsza 
informacja o poufności stanowi część polityki prywatności Wacom (https://www.wacom.com/privacy). 

1. Definicje 

1.1 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, do których możemy mieć dostęp 
oddzielnie lub wraz z innymi informacjami i które dotyczą Użytkownika jako zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

1.2 „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która korzysta ze sterownika tabletu.  

1.3 „Wacom” lub „my”, „nasz”, „nas” odnosi się do Grupy Wacom określonej w Polityce 
Prywatności Wacom, odpowiedzialnej za przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika lub danych 
nieosobowych uzyskanych w związku z korzystaniem ze sterownika tabletu przez Użytkownika. Wykaz 

https://www.wacom.com/privacy


podmiotów wchodzących w skład Grupy Wacom można znaleźć na stronie 
https://www.wacom.com/about-wacom 

1.4 „Sterownik tabletu” oznacza i obejmuje różne komponenty oprogramowania obsługujące 
urządzenie Wacom Użytkownika i umożliwiające Użytkownikowi zmianę ustawień oraz dostęp do innych 
istotnych informacji. 

2. Dostęp do łączy i serwisów internetowych zapewniany przez sterownik tabletu 

2.1 Sterownik tabletu zawiera linki do stron Wacom oraz stron internetowych innych 
podmiotów, wykorzystywanych w celach informacyjnych i edukacyjnych. Korzystanie z tych łączy jest 
opcjonalne i nie wpływa na działanie sterownika tabletu lub produktu Wacom Użytkownika. W przypadku 
skorzystania z tych łączy i wejścia na te strony internetowe, wszelkie interakcje z tymi stronami 
internetowymi podlegają odpowiedniej polityce prywatności obowiązującej w danym serwisie.   

2.2 Sterownik tabletu może regularnie sprawdzać, czy na serwerach Wacom są dostępne 
aktualizacje sterownika tabletu lub oprogramowania sprzętowego dla produktu Użytkownika i może 
podpowiadać linki umożliwiające łatwe pobranie i instalację takich aktualizacji sterownika tabletu lub 
oprogramowania sprzętowego. Pobieranie i instalacja takich aktualizacji jest opcjonalna i nie wpływa na 
działanie sterownika tabletu lub produktu Wacom Użytkownika. Ten proces oraz pobieranie aktualizacji 
sterownika tabletu lub innego produktu przez Użytkownika wykorzystuje adres IP komputera Użytkownika 
wyłącznie w celu ułatwienia technicznej realizacji procesu i podlega polityce prywatności Wacom 
dotyczącej strony firmy, która jest dostępna pod adresem www.wacom.com/privacy.  

2.3 Sterownik tabletu może regularnie sprawdzać na serwerach Wacom, czy produkt Wacom 
został zarejestrowany i może wskazywać status rejestracji. Sterownik tabletu może regularnie sprawdzać 
na serwerach Wacom, czy dostępne są odpowiednie filmy instruktażowe dotyczące produktu Wacom 
Użytkownika i może podpowiadać opcję obejrzenia tych filmów. Te procesy nie wpływają na działanie 
sterownika tabletu lub produktu Wacom Użytkownika. Te procesy korzystają z elektronicznego numeru 
seryjnego produktu Użytkownika oraz adresu IP komputera Użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia 
technicznej realizacji procesu i podlegają polityce prywatności Wacom dotyczącej strony firmy, która jest 
dostępna na stronie internetowej firmy Wacom pod adresem www.wacom.com/privacy. 

2.4 Sterownik tabletu dostarcza opcję rejestracji i korzystania z chmury oraz innych serwisów 
online firmy Wacom („Usługi Wacom”). Rejestracja jest opcjonalna i nie wpływa na działanie sterownika 
tabletu lub produktu Wacom Użytkownika. Rejestracja do którejkolwiek z usług Wacom wymaga podania 
określonych danych osobowych. Przetwarzanie tych danych osobowych podlega odrębnym politykom 
prywatności Wacom, które można znaleźć na stronie internetowej firmy Wacom pod adresem 
www.wacom.com/privacy, a także innym stosownym zasadom. 

3. Dane kontaktowe 

Wszelkie pytania, wnioski i wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o poufności należy zgłaszać na 

adres privacy-eula@wacom.com. 

4. Zmiany i aktualizacje niniejszej informacji o poufności 

Niniejsza informacja o poufności może być co jakiś czas weryfikowana. Zmiany wchodzą w życie z chwilą 

ich publikacji przez firmę Wacom oraz udostępnienia za pomocą sterownika tabletu. 

Koniec dokumentu. 

 

© 2023 Wacom Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

https://www.wacom.com/about-wacom
www.wacom.com/privacy
www.wacom.com/privacy
www.wacom.com/privacy


 

KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” PONIŻEJ UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE (1) PRZECZYTAŁ I 

ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ W CAŁOŚCI, (2) ZGADZA SIĘ NA ZAWARCIE NINIEJSZEJ 

UMOWY, (3) PRZECZYTAŁ ZE ZROZUMIENIEM WARUNKI OKREŚLONE W INFORMACJI O 

POUFNOŚCI DOTYCZĄCEJ STEROWNIKA TABLETU, (4) OSOBA, KTÓRA NACIŚNIE TEN 

PRZYCISK MA PRAWO, UPOWAŻNIENIE I TYTUŁ PRAWNY DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY W 

IMIENIU UŻYTKOWNIKA ORAZ (5) NINIEJSZA UMOWA STANOWI WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ I 

EGZEKWOWALNE ZOBOWIĄZANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE (6) NACISKAJĄC TEN 

PRZYCISK UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W INFORMACJI O 

POUFNOŚCI DOTYCZĄCEJ STEROWNIKA TABLETU. 

 


