UWAGA: UŻYTKOWNICY BĘDĄCY KONSUMENTAMI MOGĄ MIEĆ PEWNE PRAWA
USTAWOWE, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZMIENIĆ Z MOCY UMOWY. ŻADNE
POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI NIE MOŻE SKUTKOWAĆ
MODYFIKACJĄ TAKICH PRAW USTAWOWYCH W ZAKRESIE, W JAKIM MODYFIKACJE
TAKIE SĄ JEDNOZNACZNIE ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. JEŚLI Z
MOCY PRAWA KONIECZNY JEST PRZEKŁAD NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI NA
JAKIKOLWIEK JĘZYK, ZNACZENIE ROZSTRZYGAJĄCE MA WERSJA ANGIELSKA
NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI, W ZAKRESIE, W JAKIM ISTNIEJE SPRZECZNOŚĆ
LUB ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY WERSJĄ ANGIELSKĄ A DOWOLNYM JEJ PRZEKŁADEM.
FIRMA RIM DOSTARCZA UŻYTKOWNIKOWI NINIEJSZE WARUNKI LICENCJI W
JĘZYKU INNYM NIŻ ANGIELSKI WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
WARUNKI LICENCJI DLA
VISUAL VOICE MAIL
Firma Research In Motion Limited lub dowolny jej podmiot stowarzyszony (zwane dalej „RIM”) ma
przyjemność udostępnić bezpłatnie następujące aplikacje programowe dla produktów kieszonkowych:
Visual Voice Mail („oprogramowanie klienckie”) stanowi oprogramowanie dla urządzenia kieszonkowego
BlackBerry, które ułatwia korzystanie z określonych produktów kieszonkowych w celu uzyskania dostępu
do usług poczty głosowej, oferowanych przez dostawcę usług telefonii komórkowej („usługi
udostępnione”) w formie wizualnego interfejsu.
FIRMA RIM UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE KLIENCKIE
ZGODNIE Z WARUNKAMI STANDARDOWEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ
„STANDARDOWĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ”) FIRMY RIM DLA OPROGRAMOWANIA
BLACKBERRY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH NINIEJSZYM DODATKIEM.
NINIEJSZY DODATEK I STANDARDOWA UMOWA LICENCYJNA WSPÓLNIE TWORZĄ
„WARUNKI LICENCJI” DLA OPROGRAMOWANIA KLIENCKIEGO. Jeżeli nie określono inaczej,
każda pierwsza wzmianka określenia przedstawionego w cudzysłowie ma znaczenie przypisane takim
określeniom w standardowej umowie licencyjnej.
WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI LICENCJI POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU
„WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK JAKO OSOBA FIZYCZNA LUB UŻYTKOWNIK
W IMIENIU FIRMY LUB INNEJ ORGANIZACJI, KTÓRA UPOWAŻNIŁA UŻYTKOWNIKA DO
NABYCIA OPROGRAMOWANIA KLIENCKIEGO, ORAZ PODMIOT, W KTÓREGO IMIENIU
DZIAŁA UŻYTKOWNIK, (KAŻDORAZOWO ZWANY DALEJ „UŻYTKOWNIKIEM”) WYRAŻAJĄ
ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI LICENCJI OPROGRAMOWANIA KLIENCKIEGO.
„STANDARDOWA UMOWA LICENCYJNA” STANOWI POŁĄCZENIE POPRZEDNIEJ UMOWY
LICENCYJNEJ SERWERA BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER ORAZ UMOWY LICENCYJNEJ
DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO/OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY. Aby zapewnić: (a)
spójność podstawowych warunków dla całości oprogramowania używanego przez użytkownika w ramach
jego rozwiązania BlackBerry; oraz (b) jednoznaczne określenie, które warunki licencji odnoszą się do
różnych komponentów oprogramowania BlackBerry dla produktów kieszonkowych, niezależnie od
sposobu, w jaki użytkownik nabył oprogramowanie BlackBerry dla produktów kieszonkowych,
WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI LICENCJI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ
NA ZASTĄPIENIE, W DNIU AKCEPTACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW
LICENCJI, PRZEZ STANDARDOWĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ WSZELKICH WCZEŚNIEJSZYCH
UMÓW LICENCYJNYCH OPROGRAMOWANIA FIRMY RIM, KTÓRE OBECNIE ODNOSZĄ SIĘ
DO WSZELKIEGO INNEGO OPROGRAMOWANIA UŻYWANEGO W RAMACH ROZWIĄZANIA
BLACKBERRY
WYKORZYSTYWANEGO
PRZEZ
UŻYTKOWNIKA.
UŻYTKOWNICY
NIEPOSIADAJĄCY TEKSTU STANDARDOWEJ UMOWY LICENCYJNEJ MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ
Z NIĄ W WITRYNIE WWW.BLACKBERRY.COM LUB KONTAKTUJĄC SIĘ Z FIRMĄ RIM POD
ADRESEM LEGALINFO@RIM.COM.
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W PRZYPADKU DALSZYCH PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZYCH
WARUNKÓW LICENCJI PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ RIM POD ADRESEM
legalinfo@rim.com. UŻYTKOWNICY, KTÓRZY NIE SĄ PRZYGOTOWANI LUB NIE SĄ
UPOWAŻNIENI DO WYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI LICENCJI, NIE MOGĄ
POBIERAĆ, INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA KLIENCKIEGO ANI
JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, GDYŻ NIE MAJĄ DO TEGO PRAWA.
WYMAGANIA OGÓLNE
Oprogramowanie klienckie ułatwia użytkownikowi dostęp i korzystanie z usługi udostępnionej. Firma RIM
ma przyjemność udostępnić użytkownikowi oprogramowanie klienckie, jednak użytkownik może z niego
korzystać wyłącznie potwierdzając, przyjmując do wiadomości oraz wyrażając zgodę na fakt, że „usługa
udostępniona” jest usługą strony trzeciej i/lub zapewnia dostęp do treści strony trzeciej i/lub innych witryn
oferowanych przez dostawcę usług telefonii komórkowej i/lub inne strony trzecie, i żadne z takich usług
lub treści nie są kontrolowane przez firmę RIM. W celu ochrony danych osobistych użytkownika oraz
zapewnienia jego bezpieczeństwa osobistego użytkownik powinien podjąć odpowiednie starania, aby
uzyskać wystarczające informacje, z kim użytkownik ma do czynienia, oraz aby zapoznać się z warunkami
wszystkich obowiązujących użytkownika umów, w tym, m.in. z warunkami płatności, zasadami
dotyczącymi poufności, ustawieniami dotyczącymi poufności oraz zabezpieczeniami. Aby używać
oprogramowania klienckiego na swoim produkcie kieszonkowym w celu uzyskania dostępu i korzystania z
usługi udostępnionej, użytkownik: (a) musi posiadać aktualne, aktywne konto usługi udostępnionej, a
użytkowanie tego konta będzie podlegać warunkom i zasadom, na które użytkownik wyraził dostęp w
związku z usługą udostępnioną; (b) dostawca usługi radiowej musi wyrazić zgodę na korzystanie przez
użytkownika z usługi udostępnionej za pośrednictwem produktu kieszonkowego użytkownika, oraz (c)
oprogramowanie klienckie musi być opracowane tak, by działało z określoną wersją oprogramowania
kieszonkowego BlackBerry w przypadku produktu kieszonkowego użytkownika.
OKREŚLONE WARUNKI DLA OPROGRAMOWANIA KLIENCKIEGO
1.
Definicja „oprogramowania BlackBerry dla produktów kieszonkowych”. Oprogramowanie
klienckie uznaje się za ujęte w definicji „oprogramowania kieszonkowego BlackBerry” zgodnie ze
standardową umową licencyjną.
2.
Ograniczone wsparcie, brak gwarancji i odpowiedzialności. Jeśli, w przypadkach innych niż
jednoznacznie przewidziane niniejszą umową, oprogramowanie klienckie nie będzie działało zgodnie z
dokumentacją w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zainstalowania go na produkcie kieszonkowym
użytkownika, użytkownik może skontaktować się z firmą RIM, a firma RIM podejmie uzasadnione z
komercyjnego punktu widzenia starania w celu naprawienia błędu lub zapewnienia rozwiązania
zastępczego problemu (która to poprawka lub rozwiązanie zastępcze może zostać dostarczone
użytkownikowi według uzasadnionego uznania firmy RIM w jednej z wielu form, z wykorzystaniem
wsparcia telefonicznego lub z wykorzystaniem poczty e-mail, w formie powszechnie dostępnej poprawki
do programu lub wersji, w witrynie firmy RIM lub w dowolnej innej formie, o której firma RIM
poinformuje użytkownika). Użytkownik potwierdza jednakże i przyjmuje do wiadomości, że z powodu
charakteru oprogramowania klienckiego firma RIM nie ma kontroli nad wieloma cechami i funkcjami i
może nie być w stanie zapewnić rozwiązania problemu napotkanego przez użytkownika z zastosowaniem
komercyjnie uzasadnionych starań lub w inny sposób. Oprogramowanie klienckie jest dostarczane
użytkownikowi jako bezpłatny dodatek do oprogramowania kieszonkowego firmy RIM dla rozwiązania
BlackBerry i ułatwia ono korzystanie przez użytkownika z usługi strony trzeciej i/lub dostęp do treści
strony trzeciej i/lub innych witryn. Dlatego też, w zakresie niewykluczonym przez prawo jurysdykcji
użytkownika: (a) niniejsze postanowienie zastępuje wszelkie jednoznacznie wyrażone gwarancje dla
oprogramowania kieszonkowego BlackBerry określone w standardowej umowie licencyjnej dla
oprogramowania klienckiego i określa jedyny środek zaradczy, do którego jest uprawiony użytkownik w
związku z oprogramowaniem klienckim; (b) oprogramowanie klienckie jest dostarczone użytkownikowi w
stanie „TAKIM, JAKIM JEST” oraz „JAKIE JEST DOSTĘPNE”; (c) NIEZALEŻNIE OD
OGRANICZEŃ, WYŁĄCZEŃ I ZRZECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W
STANDARDOWEJ UMOWIE LICENCYJNEJ, FIRMA RIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
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ZA
DOSTĘPNOŚĆ,
WYKORZYSTANIE,
DZIAŁANIE
CZY
BRAK
DZIAŁANIA
OPROGRAMOWANIA KLIENCKIEGO, USŁUGI UDOSTĘPNIENIA, TREŚCI STRON TRZECICH
ANI INNYCH WITRYN, I FIRMA RIM NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY ZAISTNIAŁE Z POWODU LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z
OPROGRAMOWANIEM KLIENCKIM, USŁUGĄ UDOSTĘPNIONĄ, TREŚCIAMI STRONY
TRZECIEJ ALBO INNYMI WITRYNAMI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY DZIAŁANIA, KTÓRA
SPOWODOWAŁA POWSTANIE TAKICH STRAT I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA RIM
ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD; oraz (d) usługa
udostępniona, może stać się w dowolnej chwili niedostępna, lub oprogramowanie klienckie może w
dowolnej chwili uniemożliwić użytkownikowi dostęp do usługi udostępnionej, i w takich przypadkach
użytkownik nie ma prawa występowania do firmy RIM. Użytkownik potwierdza i uznaje, że firma RIM
musiałaby pobierać znaczne opłaty za oprogramowanie klienckie i mogłaby nie być w stanie zaoferować
oprogramowania klienckiego w razie nieobecności takich zrzeczeń, ograniczeń i wyłączeń.
3.
Rozwiązanie umowy. Bez ograniczeń dla wyrażonych powyżej warunków i niezależnie od prawa
firmy RIM do rozwiązania umowy wyrażonej w standardowej umowie licencyjnej, z powodu charakteru
oprogramowania klienckiego, usługi udostępnionej, materiałów strony trzeciej i/lub innych witryn, firma
RIM zastrzega sobie prawo, lecz nie jest zobowiązana, do rozwiązania w dowolnej chwili licencji
użytkownika dla oprogramowania klienckiego z dowolnego powodu, bez powiadamiania użytkownika;
jednakże, jeśli będzie to wykonalne, firma RIM podejmie komercyjnie uzasadnione starania, aby
poinformować użytkownika o takim rozwiązaniu umowy.
4.
Konflikt. W razie konfliktu dowolnego warunku lub zasady niniejszego dodatku z warunkami i
zasadami standardowej umowy licencyjnej lub jakimkolwiek dodatkiem lub poprawką do standardowej
umowy licencyjnej, niniejsze warunki i zasady mają znaczenie rozstrzygające w stosunku do niespójności,
jednak wyłącznie w zakresie, w jakim odnosi się to do oprogramowania klienckiego.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z niniejszymi warunkami licencji i jestem przygotowany(-a) oraz
posiadam upoważnienie do wyrażenia zgodny na warunki licencji dla oprogramowania klienckiego zgodnie
z warunkami i zasadami wyrażonymi w niniejszych warunkach licencji.

Wyrażam zgodę
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