Warunki ogólne dotyczące korzystania z oprogramowania Windows
Wersja z dnia 31/10/2008

Niniejsze ogólne warunki dotyczą korzystania z oprogramowania Microsoft dostarczanego przez OVH Sp. z
o.o (zwaną dalej OVH), które zawiera oprogramowanie informatyczne, ewentualną pomoc techniczną,
dokumenty, dokumentację elektroniczną (zwanymi dalej oprogramowaniem). OVH nie jest właścicielem
oprogramowania. Korzystanie z oprogramowania podlega pewnym prawom i ograniczeniom, o których OVH
będzie informować klienta.
1. Definicje
Oprogramowanie klienta określa aplikację pozwalającą Urządzeniu na dostęp do usług dostarczanych przez
oprogramowanie serwera i na korzystanie z tych usług.
Urządzenie określa następujące urządzenia: komputer, terminal, komputer kieszonkowy pager, telefon, 'smart
phone' lub inne urządzenie elektroniczne.
Oprogramowanie serwera to zbiór aplikacji dostarczanych do komputera, który się z nimi zdalnie łączy.
Oprogramowanie redystrybucji to program opisany w artykule 4. (Korzystanie z oprogramowania do
redystrybucji).
2. Prawa własności do oprogramowania
Wszystkie tytuły własności i prawa własności intelektualnej związane z oprogramowaniem (oraz z jego
elementami, takimi jak obrazy, fotografie, animacje, dokumenty video, audio, muzyka, teksty i aplety,
będącymi jego częścią) należą do firmy Microsoft lub firm dostarczających te elementy. Oprogramowanie jest
chronione przez prawa autorskie oraz międzynarodowe umowy dotyczące praw autorskich jak również umowy
dotyczące własności intelektualnej. Posiadanie oprogramowania, dostęp do niego oraz korzystanie z niego nie
oznacza posiadania praw własności do oprogramowania ani praw własności intelektualnej.
3. Korzystanie z oprogramowania klienta
Klient ma prawo do używania oprogramowania klienta zainstalowanego przez OVH na urządzeniu jedynie
postępując zgodnie z instrukcjami i wykorzystując go do działalności związanych z usługami dostarczonymi
przez OVH.
4. Korzystanie z oprogramowania redystrybucji
W związku z działalnością związaną z usługami dostarczonymi przez OVH klient otrzymuje dostęp do Kodu
Przykładowego i Kodu Redystrybucji, zwanych dalej Oprogramowaniem redystrybucji. ZABRANIA SIĘ
UŻYWANIA,
MODYFIKOWANIA,
KOPIOWANIA
I/LUB
ROZPOWSZECHNIANIA
OPROGRAMOWANIA REDYSTRYBUCJI OPRÓCZ SYTUACJI GDY KLIENT ZAAKCEP TUJE
DODATKOWE WARUNKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W DOKUMENCIE SPUR (Service Provider Use Rights)
DOTYCZĄCE FIRM. WARUNKI TE ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE PRZEZ FIRMĘ. Microsoft nie
zezwala Klientowi na korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania redystrybucji, jeżeli klient nie
zaakceptował dodatkowych warunków, które zostaną mu przedstawione przez OVH.
5. Kopie
Wykonywanie KOPII oprogramowania jest oprócz: (a) kopii Oprogramowania klienta na urządzeniu klienta, na
którą zezwolenie wydaje OVH; (b) kopii Oprogramowania redystrybucji zgodnie z artykułem 4. Klient musi
usunąć Oprogramowanie klienta i/lub Oprogramowanie redystrybucji w dniu wygaśnięcia lub anulowania
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umowy z OVH lub po przeniesieniu praw własności do Urządzenia na inną osobę. Klient nie może wykonywać
kopii dokumentów dostarczonych wraz z oprogramowaniem.
6. Ograniczenia w inżynierii odwrotnej, dekompilacji i dezasemblacji.
Nie ma możliwości dokonywania inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji oprogramowania oprócz
sytuacji, gdy prawo zezwala na taką działalność.
7. Zakaz rozpowszechniania
Zakazuje się pożyczania i rozpowszechniania pośrednio lub bezpośrednio oprogramowania oraz jego
udostępniania osobom trzecim.
8. Rozwiązanie umowy
OVH może rozwiązać umowę z klientem w przypadku złamania niniejszego regulaminu. W przypadku
odebrania praw lub anulowania umowy klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z oprogramowania i nie
logować się do niego zdalnie. Ponadto klient zobowiązuje się do usunięcia wszystkich kopii oprogramowania
oraz posiadanych przez klienta jego elementów składowych.
9. Gwarancja, odpowiedzialność, wnioski ze strony Microsoft
W przypadku jakichkolwiek gwarancji, odpowiedzialności za szkody lub odwołań, będą one dotyczyły OVH, a
nie Microsoft ani filii tej firmy.
10. Pomoc techniczna
Pomoc techniczna dotycząca Oprogramowania jest dostarczana przez firmę OVH, a nie przez Microsoft.
11. Tolerancja awarii
Oprogramowanie używa technologii, która może ulegać awariom i która nie została stworzona do używania w
środowiskach lub aplikacjach, w których uszkodzenie oprogramowania mogłoby doprowadzić do zagrożenia
utraty życia, uszkodzeń ciała lub poważnych szkód zdrowotnych, materialnych lub ekologicznych.
12. Ograniczenia dotyczące eksportu
Oprogramowanie zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych i jest przeznaczone do eksportu
podlegającego kontroli prawa Stanów Zjednoczonych. Klient akceptuje fakt, że będzie podlegał prawu
narodowemu i międzynarodowemu dotyczącemu Oprogramowania, w tym amerykańskim ustawom
administracyjnym dotyczącym eksportu, jak również restrykcjom przeznaczonym dla klientów docelowych,
ustalonym przez rząd USA oraz przez rządy innych krajów. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie:
http://microsoft.com/exporting/.
13. Odpowiedzialność za złamanie regulaminu
Poza odpowiedzialnością wobec OVH, klient akceptuje fakt, że będzie ponosił odpowiedzialność wobec firmy
Microsoft w przypadku niedotrzymania niniejszych warunków ogólnych.
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