NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (zwana dalej
„Umową”) zostaje zawarta pomiędzy BlackBerry Limited (zwaną dalej „BlackBerry”) a użytkownikiem
(działającym we własnym imieniu lub w imieniu spółki lub innego podmiotu jako jego upoważniony
przedstawiciel).
Niniejsza Umowa dotyczy przysługujących użytkownikowi praw do korzystania z oprogramowania
systemu operacyjnego Android stanowiącego własność BlackBerry lub jednostek zależnych BlackBerry,
lub w przypadku którego BlackBerry lub jednostka zależna BlackBerry w sposób wyraźny deklaruje się
jako licencjodawca takiego oprogramowania, oraz wszelkich aktualizacji lub uzupełnień do niego, jeśli
takie oprogramowanie jest dostarczane wraz z urządzeniem w momencie sprzedaży lub jest w inny sposób
dostępne do pobrania (np. ze sklepu Google Play) i instalacji na urządzeniu w formie aplikacji
(„Oprogramowanie”), oraz wszelkich powiązanych usług, chyba że takiemu Oprogramowaniu lub
usługom towarzyszą inne warunki.
Celem uniknięcia wątpliwości: warunki zawarte w Umowie licencyjnej na rozwiązanie BlackBerry lub inne
warunki, nie zaś niniejsza Umowa, mają zastosowanie wobec oferty oprogramowania enterprise lub usług
enterprise BlackBerry i jednostek zależnych BlackBerry, w tym (w szczególności): BlackBerry Enterprise
Service, Watchdox, SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu oraz wszelkiego innego oprogramowania enterprise
oraz usług enterprise dla urządzeń korzystających z systemu operacyjnego Android oraz wszelkiego
oprogramowania enterprise i usług enterprise wymienionych w danym momencie na stronie
www.blackberry.com/enterprise.
POBIERAJĄC, INSTALUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG,
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK
BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG POD WARUNKIEM
PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY.
1. PEŁNOLETNIOŚĆ. Użytkownik musi mieć co najmniej 13 (trzynaście) lat oraz uzyskać
pełnoletniość, być upełnoletnioną osobą małoletnią lub posiadać zgodę rodzica lub opiekuna oraz
posiadać pełną zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy.
2. ZAKRES LICENCJI. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i wszelkimi innymi
warunkami dotyczącymi takiego Oprogramowania lub usług, BlackBerry udziela użytkownikowi
osobistej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu licencji na pobieranie, instalację
i korzystanie z Oprogramowania i korzystanie z wszelkich powiązanych usług na użytek własny
lub osobisty. Na mocy niniejszej Umowy oprogramowanie nie jest sprzedawane, lecz jest na nie
udzielana licencja.
3. OPROGRAMOWANIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH. W celu otrzymania
Oprogramowania lub usług (lub ich części), uzyskania do nich dostępu lub korzystania z nich może
być konieczne uzyskanie oprogramowania lub usług podmiotów zewnętrznych, uzyskiwanie do
nich dostępu lub korzystanie z nich. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że jest uprawniony do
uzyskania takiego oprogramowania podmiotów zewnętrznych, uzyskiwania do niego dostępu lub
korzystania z niego i że przestrzega wszystkich zasad korzystania dotyczących prowadzonego
przez podmiot zewnętrzny portalu handlowego poprzez który nabywa takie oprogramowanie lub
usługi podmiotów zewnętrznych. Oprogramowanie może ponadto obejmować programy
podmiotów zewnętrznych, na które BlackBerry, nie zaś podmiot zewnętrzny, udziela
użytkownikowi licencji na mocy niniejszej Umowy. Ewentualne powiadomienia dotyczące
oprogramowania lub programów podmiotów zewnętrznych są załączone wyłącznie dla informacji
użytkownika.
4. OPŁATY I OPŁATY ABONAMENTOWE. Oprogramowanie lub usługi (lub ich części) mogą
podlegać opłatom, zaś udzielana użytkownikowi licencja na pobieranie, instalację i korzystanie
z Oprogramowania i usług zależy od uiszczenia stosownych opłat licencyjnych. W przypadku
nabycia Oprogramowania i usług (lub dowolnej ich części) na zasadzie abonamentu lub w ramach

darmowego okresu próbnego, powyższa licencja dotyczy tylko okresu, dla którego opłacono
wymagane opłaty abonamentowe lub okresu próbnego.
5. REKLAMA. Oprogramowanie może obejmować prezentację reklam podmiotów zewnętrznych,
chyba że użytkownik posiada abonament na Oprogramowanie lub usługi w sposób wyraźny
wykluczający prezentację reklam podmiotów zewnętrznych.
6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA. Poza zakresem dozwolonym w ustępie 2
(Zakres Licencji), użytkownikowi zabrania się: (i) pobierania, instalacji lub korzystania
z Oprogramowania lub korzystania z usług; (ii) kopiowania, modyfikacji, przekazywania,
adaptowania, zmieniania lub tworzenia dzieł zależnych w oparciu o Oprogramowanie lub usługę,
w całości lub w części; (iii) wypożyczania, wydzierżawiania, podlicencjonowania, sprzedaży lub
innego przekazywania Oprogramowania lub usług jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym; (iv)
obchodzenia ograniczeń technicznych, w tym jakichkolwiek zabezpieczeń przed piractwem,
w jakimkolwiek Oprogramowaniu lub usługach; lub (v) odtwarzania kodu źródłowego,
dekompilowania, dezasemblacji, wykrywania i usuwania błędów, przechwytywania komunikatów,
spoofingu lub piractwa jakiegokolwiek Oprogramowania ani usług, chyba że wyłącznie w zakresie,
w którym pomimo odnośnego ograniczenia, BlackBerry nie może zakazać takich działań na mocy
dowolnych obowiązujących przepisów prawa.
7. AKTUALIZACJE. BlackBerry może zmienić dostępność lub zakończyć udostępnianie
dowolnego Oprogramowania lub usług w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez niego.
Użytkownikowi zabrania się korzystania z Oprogramowania lub usług w sposób mogący narazić
je na szkody lub negatywnie wpłynąć na korzystanie z nich przez dowolne innego osoby.
Użytkownikowi zabrania się korzystania z Oprogramowania lub usług w celu uzyskiwania
w jakikolwiek sposób nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci.
8. WSPARCIE. BlackBerry zapewni klientom posiadającym abonament na Oprogramowanie
i usługi bezpłatną pomoc techniczną poprzez formularz online przez czas obowiązywania
abonamentu.
9. ROZWIĄZANIE UMOWY. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie
z Oprogramowania i usług i zrezygnować z abonamentu. Nie jest wymagane powiadamianie o tym
BlackBerry. Licencja użytkownika udzielana na mocy niniejszej Umowy ulega automatycznemu
rozwiązaniu w momencie: (a) zakończenia jakiegokolwiek okresu próbnego i braku odnowienia
lub zastąpienia go przez nas inną ofertą, (b) zaprzestania opłacania przez użytkownika stosownych
opłat lub naruszenia postanowień niniejszej Umowy, (c) zakończenia powszechnego udostępniania
Oprogramowania lub usług przez BlackBerry, lub (d) powiadomienia przez nas użytkownika
o takim zakończeniu. Po rozwiązaniu umowy wszystkie prawa udzielone użytkownikowi na mocy
niniejszej licencji wygasają, zaś użytkownik musi odinstalować lub usunąć Oprogramowanie ze
wszystkich produktów znajdujących się w jego posiadaniu i pod jego kontrolą oraz niezwłocznie
przerwać korzystanie z Oprogramowania i wszelkich Usług.
10. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza Umowa oraz warunki dotyczące uzupełnień, aktualizacji i usług,
z których użytkownik korzysta stanowią całość porozumienia dotyczącego Oprogramowania
i usług.
11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Niniejsza Umowa podlega prawu prowincji Ontario (Kanada)
i będzie zgodnie z nim interpretowana, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych. Sądami
posiadającymi niewyłączną właściwość miejscową będą sądy w Toronto w kanadyjskiej prowincji
Ontario. Jeśli przepisy obowiązujące w kanadyjskiej Prowincji Ontario nie są uznawane przez sądy
w kraju użytkownika, niniejsza Umowa podlega prawu kraju użytkownika i będzie zgodnie z nim
interpretowana.
12. SKUTEK PRAWNY. Niniejsza Umowa opisuje niektóre prawa ustawowe. Użytkownikowi mogą
przysługiwać inne prawa na mocy przepisów prawa kraju użytkownika. Użytkownikowi mogą

ponadto przysługiwać prawa względem podmiotu, od którego nabył oprogramowanie podmiotów
zewnętrznych. Niniejsza Umowa nie zmienia praw Użytkownika wynikających z przepisów
obowiązujących w jego kraju, jeśli przepisy te nie zezwalają na taką zmianę.
13. WYŁĄCZENIE
GWARANCJI.
OPROGRAMOWANIE
I USŁUGI
SĄ
LICENCJONOWANE BEZ JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI
(„AS-IS”) I WYŁĄCZNIE W CELU UZYSKIWANIA DOSTĘPU I WYKORZYSTANIA
ZGODNIE
Z DOKUMENTACJĄ
DOSTARCZONĄ
PRZEZ
BLACKBERRY.
UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO KORZYSTANIA Z NICH. BLACKBERRY NIE
UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI ORAZ NIE
OKREŚLA ŻADNYCH WARUNKÓW. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ
DODATKOWE PRAWA KONSUMENCKIE LUB USTAWOWE WYNIKAJĄCE
Z MIEJSCOWYCH PRZEPISÓW, KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA NIE MOŻE
ZMIENIĆ. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE
UŻYTKOWNIKA,
SPÓŁKA BLACKBERRY
WYKLUCZA
DOROZUMIANE
GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI
DO
OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PRAW.
14. AUSTRALIA. UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJĄ USTAWOWE GWARANCJE NA
MOCY AUSTRALIJSKIEJ USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA I NINIEJSZE
WARUNKI NIE MAJĄ SŁUŻYĆ W ŻADNYM RAZIE OGRANICZENIU TYCH PRAW.
UŻYTKOWNIK
MOŻE
SKONTAKTOWAĆ
SIĘ
Z PRZEDSTAWICIELEM
BLACKBERRY POD NUMEREM TELEFONU 1 800 039 536.
15. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA. UŻYTKOWNIK MOŻE DOCHODZIĆ OD
BLACKBERRY WYŁĄCZNIE POKRYCIA SZKÓD BEZPOŚREDNICH DO KWOTY,
KTÓRĄ ZAPŁACIŁ BLACKBERRY ZA OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI ZA TRZY
MIESIĄCE POPRZEDZAJĄCE ZDARZENIE BĘDĄCE PODSTAWĄ ROSZCZENIA.
UŻYTKOWNIKOWI NIE PRZYSŁUGUJE ŻADNE INNE ODSZKODOWANIE, W TYM
ODSZKODOWANIE
Z TYTUŁU
SZKÓD
WTÓRNYCH,
SZCZEGÓLNYCH,
POŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB UTRACONYCH ZYSKÓW.
16. OBOWIĄZYWANIE OGRANICZEŃ. Ograniczenie to obowiązuje: (A) wobec wszystkiego, co
dotyczy Oprogramowania i usług oraz (B) nawet jeśli spółka BlackBerry wiedziała lub powinna
była wiedzieć o możliwości wystąpienia danych szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie nie
ma zastosowania: (I) wobec użytkownika w zakresie, w jakim kraj użytkownika nie zezwala
BlackBerry na wyłączanie czy ograniczanie jej odpowiedzialności, w którym to przypadku
odpowiedzialność BlackBerry będzie ograniczona i wyłączona w zakresie dopuszczonym
przepisami prawa obowiązującymi w kraju użytkownika; oraz (II) wobec wszelkich treści
podmiotów zewnętrznych (w tym kodu), witryn internetowych podmiotów zewnętrznych,
oprogramowania podmiotów zewnętrznych, danych, w przypadku których odpowiedzialność
BlackBerry jest wyłączona w całości.
17. POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH. BlackBerry podejmuje działania zmierzające do ochrony prywatności
i zabezpieczenia danych osobowych użytkownika. Korzystanie przez użytkownika
z Oprogramowania i usług BlackBerry może prowadzić do przetwarzania jego danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych użytkownika obejmuje gromadzenie, wykorzystanie,
przetwarzanie, przekazywanie lub ujawnianie danych osobowych użytkownika. BlackBerry,
jednostki zależne BlackBerry i jej usługodawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z Polityką
Prywatności BlackBerry (niniejszym włączoną przez odniesienie do tej Umowy i dostępną pod
adresem www.blackberry.com/legal).

