Umowa licencyjna użytkownika końcowego
Sterownik tabletu
Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta między
Użytkownikiem (zarówno osobą instalującą Oprogramowanie, jak i każdą pojedynczą osobą prawną, w
imieniu której ta osoba działa) („Użytkownik”) a spółką Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi,
Saitama 349-1148, Japonia („Spółka Wacom”).
WAŻNE JEST, ABY UŻYTKOWNIK UWAŻNIE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I JĄ ZROZUMIAŁ.
KLIKAJĄC W PRZYCISK „AKCEPTUJ” LUB UŻYTKUJĄC BĄDŹ INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE,
UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZYJĘCIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ
UMOWY. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ
UMOWY LUB NIE ZGADZA SIĘ NA PRZYJĘCIE WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ ZOBOWIĄZAŃ, POWINIEN
KLIKNĄĆ W PRZYCISK „ODRZUĆ”. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE ZAAKCEPTUJE NINIEJSZEJ UMOWY,
NIE MA PRAWA DO UŻYTKOWANIA ANI DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA.
1.

2.

Definicje
1.1

„Dokumentacja" oznacza poradniki użytkownika oraz instrukcje dotyczące instalacji i
użytkowania oprogramowania.

1.2

„Produkt” oznacza Tablet Wacom, z którym Użytkownik otrzymał oprogramowanie.

1.3

„Oprogramowanie” oznacza Sterownik Tabletu i oprogramowanie sprzętowe oraz
dokumentację dostarczoną Użytkownikowi wraz z produktem, a także wszelkie
aktualizacje jednego z wymienionych, dostarczane przez Wacom w ramach niniejszej
Umowy.

Licencja na oprogramowanie

2.1
Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Wacom niniejszym
udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na: (a) użytkowanie i instalację jednej kopii
Oprogramowania, wyłącznie w formie do odczytu maszynowego, na jednym komputerze lub innym
podobnym urządzeniu, wyłącznie w połączeniu z Produktem; (b) korzystanie z Dokumentacji przekazanej
wraz z Oprogramowaniem jako pomoc w użytkowaniu oprogramowania przez Użytkownika w dozwolony
sposób; oraz (c) wykonania 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, oświadcza, że licencja na Oprogramowanie nie będzie
oferowana ani udzielana bez akceptacji niniejszej Umowy przez rodzica lub opiekuna.
2.2
Ograniczenia. Użytkownik nie będzie kopiował ani użytkował Oprogramowania (dotyczy
to również Dokumentacji), z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez niniejszą Umowę lub w celu
odzyskiwania danych, weryfikacji błędów programu i wykonywania kopii zapasowej. Użytkownik nie
będzie modyfikował, tłumaczył, rozpowszechniał, tworzył dzieł pochodnych, zastawiał, zmieniał licencji,
udzielał sublicencji, pożyczał, wynajmował ani dzierżawił Oprogramowania ani też nie będzie użytkował
go do przeprowadzania szkoleń zewnętrznych, „czasowego” korzystania z niego na skalę komercyjną lub
używania go w ramach świadczonych usług, ani też nie będzie pozwalać na to osobom trzecim ani ich do
tego zachęcał. Użytkownik nie będzie odtwarzał kodu źródłowego Oprogramowania, nie będzie go
rozkładał ani dekompilował, ani też nie będzie próbować określać kodów źródłowych, algorytmów, metod
lub technik zastosowanych w Oprogramowaniu lub do niego włączonych, z wyjątkiem przypadków i w

zakresie wyraźnie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani też nie będzie pozwalał na to osobom
trzecim, zachęcał ich do tego ani im tego umożliwiał. Użytkownik nie będzie użytkował Oprogramowania
w powiązaniu z produktami firm zewnętrznych, a jedynie w połączeniu z Produktem, ani też ani nie będzie
pozwalał na to osobom trzecim, zachęcał ich do tego ani im tego umożliwiał. Użytkownik nie będzie
usuwać ani zmieniać żadnego znaku towarowego, informacji o prawach autorskich lub innych prawach
własności i zastrzeżonych prawach, legend i symboli występujących na lub w Oprogramowaniu.
2.3
Ograniczenia eksportowe. Użytkownik nie może użytkować ani w inny sposób
eksportować lub reeksportować Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków, kiedy pozwalają na to
przepisy prawa jurysdykcji, z których lub w których Oprogramowanie zostało legalnie nabyte przez
Użytkownika. Jeżeli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych lub ze Stanów
Zjednoczonych, nie może być ono eksportowane ani reeksportowane (a) do jakiegokolwiek państwa
objętego embargiem przez Stany Zjednoczone Ameryki, ani (b) do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu
znajdującego się na specjalnej liście osób i podmiotów objętych zakazem eksportowym, prowadzonej
przez Departament Skarbu lub Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki („List of Specially
Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List”).
Korzystając z Oprogramowania użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się w żadnym z takich
państw oraz na żadnej takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie wykorzystywał
Oprogramowania w żadnym celu zakazanym przez przepisy prawa obowiązującego w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, w szczególności w celu tworzenia, projektowania, produkcji broni nuklearnej,
rakietowej, chemicznej lub biologicznej.
2.4
Zakaz cesji; przekazanie jednorazowe. Użytkownik nie będzie przekazywać, cedować
ani przenosić Oprogramowania ani żadnych praw lub obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszej
Umowy, na mocy prawa lub w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki Wacom, przy czym
udzielenie takiej zgody nie może być bezpodstawnie wstrzymywane. Użytkownik może jednakże dokonać
jednorazowego stałego przeniesienia Oprogramowania oraz wszystkich praw Użytkownika wynikających
z niniejszej Umowy na inną stronę w połączeniu z przekazaniem Produktu Użytkownika, tylko i wyłącznie
w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków: (a) przeniesienie obejmuje przekazanie
wszystkich komponentów i części Produktu, wszystkich materiałów drukowanych, innych gwarancji
dotyczących Produktu oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, (b) Użytkownik
nie zachowa jakichkolwiek kopii Oprogramowania ani też żadnej jego części na jakimkolwiek nośniku lub
komputerze; i (c) strona otrzymująca Oprogramowanie przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę, a także
zgadza się na akceptację jej warunków. Jakiekolwiek przekazanie, cesja lub przeniesienie jakichkolwiek
praw lub obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy w sposób sprzeczny z
postanowieniami niniejszego punktu będzie nieważne i bezskuteczne.
2.5
Prawo własności. Spółka Wacom i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i
udziały odnoszące się do Oprogramowania, w tym wszystkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe,
tajemnice handlowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub prawa przemysłowe wynikające z
oraz odnoszące się do Oprogramowania, w tym wszelkie jego udoskonalenia, aktualizacje i dzieła
pochodne. Wacom zastrzesza sobie wszelkie prawa i udziały wynikające z oraz odnoszące się do
Oprogramowania. Użytkownik nie nabywa żadnych innych praw, wyrażonych wprost lub dorozumianych,
do Oprogramowania niż prawa, które zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej
Umowy.
2.6
Brak wsparcia. Spółka Walcom nie jest zobowiązana do zapewniania wsparcia
technicznego, konserwacji, aktualizacji, modyfikacji lub nowych wersji na mocy niniejszej Umowy.
2.7
Aktualizacje. Spółka Wacom może – według własnego uznania – udostępniać
Użytkownikowi aktualizacje Oprogramowania. Każda aktualizacja udostępniona Użytkownikowi przez
Spółkę Wacom, która zastępuje, uzupełnia, modyfikuje lub poprawia Oprogramowanie, będzie
regulowana warunkami niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków, jeżeli takiej aktualizacji 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 naprawcze

3.1
Ograniczona gwarancja. Spółka Wacom gwarantuje, że Oprogramowanie będzie
działało zgodnie z Dokumentacją przez okres (a) 2 lat, jeżeli Użytkownik mieszka w Europie, w Afryce lub na
Bliskim Wschodzie, lub (b) przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni, jeżeli Użytkownik mieszka w jakimkolwiek innym
miejscu, od daty pierwszej instalacji, pobrania lub aktywacji przez Użytkownika („Okres Gwarancji”). W

przypadku, gdy Oprogramowanie nie będzie zgodne z wyżej określoną gwarancją w Okresie Gwarancji,
Spółka Wacom podejmie kroki uzasadnione z handlowego punktu widzenia w celu usunięcia takiej
niezgodności, naprawiając lub wymieniając Oprogramowanie bez żadnych dodatkowych opłat ze strony
Użytkownika. Jeżeli Spółka Wacom uzna, że naprawa lub wymiana Oprogramowania jest niewykonalna,
nieadekwatna, niemożliwa do przeprowadzenia w rozsądnym czasie lub stwarza nieuzasadnione niedogodności,
zamiast naprawy lub wymiany Spółka Wacom może zaproponować odpowiednią obniżkę lub zwrot jakichkolwiek
opłat zapłaconych przez Użytkownika.

Oprogramowanie nie jest odporne na błędy i nie jest zaprojektowane ani przeznaczone do użytku w
powiązaniu z czynnościami obciążonymi wysokim ryzykiem ani też nie wolno go użytkować w takim celu.
Żadne ustne lub pisemne informacje ani porady przekazane przez spółkę Wacom, jej agentów,
dystrybutorów lub sprzedawców detalicznych Produktu nie będą stanowić żadnej gwarancji ani też w
jakikolwiek sposób nie będą poszerzać zakresu gwarancji wyraźnie udzielonych przez spółkę Wacom na
mocy niniejszej Umowy. Niniejszy punkt określa całość odpowiedzialności i obowiązków Spółki Wacom
oraz jedyny i wyłączny środek przysługujący użytkownikowi w przypadku niezgodności Oprogramowania
z wyżej określoną gwarancją. Wacom nie gwarantuje, że (a) Oprogramowanie spełni wymagania
użytkownika, (b) Oprogramowanie będzie kompatybilne z komputerem lub innym urządzeniem, na którym
zostanie ono zainstalowane, lub że będzie na nim działać, (c) wady Oprogramowania zostaną
naprawione lub że Oprogramowanie będzie działać w sposób nieprzerwany i pozbawiony błędów.
Niniejsza Umowa nie zawiera gwarancji spółki Wacom w odniesieniu do Produktów, które podlegają
standardowej gwarancji sprzętowej (jeśli występują) mającej do nich zastosowanie. Spółka Wacom nie
będzie miała żadnych obowiązków gwarancyjnych wynikających z niniejszego punktu, jeżeli taka
niezgodność będzie spowodowana użytkowaniem Oprogramowania w sposób niedozwolony, niewłaściwy
lub nieprawidłowy, zmianą, zaniedbaniem lub przypadkowym uszkodzeniem Oprogramowania bądź
jakąkolwiek naprawą lub modyfikacją Oprogramowania nie przeprowadzoną przez Spółkę Wacom.
Wymiana lub naprawa Oprogramowania nie przedłuża początkowego Okresu Gwarancji.
3.2
Wyłączenie odpowiedzialności. Poza wyraźnymi gwarancjami zawartymi w niniejszej
Umowie, SPÓŁKA WACOM NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, NINIEJSZYM
WYŁĄCZAJĄC WSZELKIE INNE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE W ODNIESIENIU DO
OPROGRAMOWANIA. W NAJWIĘKSZYM DOZWOLONYM STOPNIU ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI
PRZEPISAMI PRAWA SPÓŁKA WACOM WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE
JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA,
W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU,
ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, BEZBŁĘDNOŚCI, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI, ORAZ WSZELKIE
GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB
ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. W PRZYPADKU KONSUMENTA, KTÓRY KORZYSTA Z
OPROGRAMOWANIA DO CELÓW PRYWATNYCH, NIE ZAŚ DO CELÓW KOMERCYJNYCH,
HANDLOWCACH ANI PROFESJONALNYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ GO NIE
DOTYCZYĆ, BIORĄC POD UWAGĘ PRZEPISY PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA.
4.

Wypowiedzenie umowy

Niniejsza Umowa jest skuteczna do czasu jej wypowiedzenia. 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 wypowiedzeniu niniejszej Umowy Użytkownik ma obowiązek
zaprzestania jakiegokolwiek użytkowania Oprogramowania i trwałego usunięcia go wraz z wszystkimi
jego kopiami (w tym kopią zapasową Użytkownika i całą Dokumentacją) ze swojego komputera lub z
jakiegokolwiek podobnego urządzenia, na którym jest ono zainstalowane, w sposób nieodwracalny.

Postanowienia punktów 1, 2.2, 2.5, 3.2, 4 i 5 pozostają w mocy pomimo wypowiedzenia Umowy.
5.

Warunki ogólne

5.1
Prawo. Niniejsza Umowa oraz wszelkie kwestie z niej wynikające lub z nią związane są
regulowane przepisami wewnętrznego prawa Japonii bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych
w tychże przepisach. Niniejsza Umowa nie będzie regulowana Konwencją Narodów Zjednoczonych o
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której zastosowanie wyraźnie zostaje 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 zostać rozstrzygnięte wyłącznie w Sądzie Rejonowym w
Tokio, w Japonii, a Spółka Wacom i Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zgadzają się na jurysdykcję i
lokalizację tego sądu.
5.2
Ograniczenie Odpowiedzialności. Żadna ze stron w żadnym przypadku nie będzie
ponosić odpowiedzialności – niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub
inna – za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikające z nieprzewidywalnych zdarzeń, specyficzne dla
danej sytuacji, następcze lub karne ani też za utratę zysków, przychodów, transakcji, oszczędności,
danych bądź możliwości użytkowania ani też za koszty zastępstwa procesowego, poniesione przez
którąkolwiek ze stron lub przez jakąkolwiek osobę trzecią, zarówno w ramach powództwa o
niedotrzymanie umowy, jak i o czyn zabroniony, nawet jeżeli druga strona została poinformowana o
możliwości wystąpienia takich szkód lub jeżeli takie szkody są możliwe do przewidzenia. W żadnym
wypadku odpowiedzialność firmy Wacom za wyrządzone szkody nie przekroczy kwoty faktycznie
zapłaconej przez Użytkownika za Produkt. Strony potwierdzają, że ograniczenia odpowiedzialności
określone w niniejszym Punkcie 5.2 i w innych postanowieniach niniejszej Umowy oraz alokacja ryzyka
określona w niniejszej umowie stanowi niezbędny element transakcji zawieranej między stronami, bez
którego Spółka Wacom nie zawarłaby niniejszej Umowy. Ceny spółki Wacom za Produkty odzwierciedlają
rozłożenie ryzyka i ograniczenie odpowiedzialności określonej w niniejszej umowie. Niezależnie od
powyższego, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności Wacom wobec
Użytkownika w przypadku: (i) śmierci lub obrażeń ciała w stopniu bezpośrednio wynikającym z
zaniedbania spółki Wacom lub jej pracowników, lub agentów; lub (ii) jakiegokolwiek nieuczciwego czynu
lub zaniechania spółki Wacom bądź nieuczciwego czynu lub zaniechania jej pracowników lub agentów;
lub (iii) w stopniu wynikającym z jakiegokolwiek umyślnego przewinienia lub rażącego zaniedbania ze
strony spółki Wacom .
5.3
Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy
zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, takie postanowienie
zostanie wyegzekwowane w stopniu możliwie jak najbliższym pierwotnemu założeniu stron lub, jeżeli
wyegzekwowanie go w taki sposób nie jest możliwe, zostanie uznane za wydzielone i usunięte z
niniejszej Umowy, podczas gdy pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą dalej w pełni
obowiązujące i skuteczne.
5.4
Zgodność z przepisami prawa. 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 Użytkownik, lub w którym Użytkownik pobrał Oprogramowanie
bądź je użytkuje. Nie ograniczając ogólnego charakteru zdania poprzedniego, Użytkownik nie będzie
eksportować, kierować ani przekazywać Oprogramowania ani żadnego produktu bezpośrednio z nim
powiązanego do jakiegokolwiek miejsca, osoby lub podmiotu, w odniesieniu do którego istnieje
ograniczenie lub zakaz wynikający zobowiązującego prawa, ani też nie będzie wymagał tego od swoich
przedstawicieli.
5.5
Całość Umowy, postanowienia ogólne. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia
pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia bądź oświadczenia,
pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Nie tworzy ona żadnego stosunku spółki,
wspólnego przedsięwzięcia, stosunku pracy, stosunku agencyjnego ani franszyzy między Użytkownikiem
a Spółką Wacom i nie należy jej tak interpretować. Jakiekolwiek nagłówki, podpisy lub tytuły punktów

zawarte w niniejszej Umowie zostały wprowadzone wyłącznie dla celów łatwej orientacji w tekście i w
żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają jakiegokolwiek punktu lub jego postanowienia. Zrzeczenie
się przez którąkolwiek ze Stron egzekwowania jakiegokolwiek naruszenia lub złamania postanowień
niniejszej Umowy może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej i nie stanowi zrzeczenia się
egzekwowania jakiekolwiek innego lub kolejnego naruszenia, lub złamania postanowień niniejszej
Umowy.
KLIKAJĄC W PRZYCISK „AKCEPTUJ” PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE (1) PRZECZYTAŁ I
PRZEANALIZOWAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ W CAŁOŚCI, (2) UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA
PRZYJĘCIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY, (3) OSOBA KLIKAJĄCA W TEN
PRZYCISK JEST UPRAWNIONA I UPOWAŻNIONA ORAZ POSIADA USTAWOWE PRAWO DO
ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY W IMIENIU UŻYTKOWNIKA, I (4) DZIĘKI KLIKNIĘCIU W TEN
PRZYCISK NINIEJSZA UMOWA BĘDZIE STANOWIĆ WIĄŻĄCE I MOŻLIWE DO EGZEKWOWANIA
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.
Koniec.
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