Umowa licencyjna użytkownika końcowego
Bitdefender Security for Amazon Web Services

Warunki dostępu do Bitdefender Security-as-aService dla Amazon Web Services
UWAGA DO WSZYSTKICH
UMOWĘ.

UŻYTKOWNIKÓW:

PRZECZYTAJ

PROSZĘ

UWAŻNIE

NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I WARUNKI, NIE UŻYWAJ OPROGRAMOWANIA I
USŁUG. WYBIERAJĄC "AKCEPTUJĘ", "OK', "KONTYNUUJ", "TAK" LUB UŻYWAJĄC
OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, TY (OSOBA FIZYCZNA
LUB PRAWNA) WYKAZUJESZ KOMPLETNE ZROZUMIENIE I AKCEPTACJĘ WARUNKÓW
UMOWY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI, WYBIERZ OPCJĘ ODRZUĆ I NIE
INSTALUJ, NIE KORZYSTAJ LUB NIE KOPIUJ OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG.
Jeżeli usługa została zapoczątkowana ze strony Bitdefender lub Bitdefender Security Console
(płatne lub testowe zastosowania), to porozumienie zostanie uznane za zaakceptowane a
umowa zawiązana podczas, gdy przedstawiciel wybierze opcję Akceptuję, potwierdzi ją
przyciskiem OK lub Tak lub polem poniżej licencji przed rozpoczęciem używania usługi.
JEŻELI JEDNOSTKA NIE ZGADZA SIĘ Z ZAPISAMI TEGO POROZUMIENIA , MOŻE
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DOSTAWCĄ W CIĄGU 30 DNI OD OTRZYMANIA
POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA LUB WYDANIA CERTYFIKATU W CELU
OTRZYMANIA ZWROTU PŁATNOŚCI.
REJESTRACJA OPROGRAMOWANIA
Akceptując niniejszą Umowę, wyrażas zgodę na zarejestrowanie oprogramowania, jako
warunek korzystania z Oprogramowania (otrzymującego aktualizacje) i Twoje prawa do
Serwisu. Kontrola ta pomaga zapewnić, że oprogramowanie działa tylko na ważnie
licencjonowanych instancjach AWS i że prawidłowo licencjonowani użytkownicy
korzystają z serwisu. Rejestracja wymaga prawidłowego adresu e-mail w celu
uzyskania dostępu do Usług Bitdefender i innych powiadomień. Musisz mieć ważne
konto Amazon Web Services oraz ważną kartę kredytową. Po rejestracji możesz
korzystać z Usług Bitdefender przez 30 dni - "Okres Testowy" - bez uiszczania opłaty za
korzystanie. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z usługi po upływie â€ œOkresu
Ocenyâ€ •, musisz nas o tym poinformować klikając opcję â€ œSubskrybujâ€ • w
Control Center. Jeśli nie wykupisz subskrypcji do serisu podczas tego âOkresu Oceny,
to Twoje instancje nie będa już chronione. System płatnosci wykorystywany prze
Usługę to Amazon Zaloguj się i Płać.
Niniejsza Umowa dotyczy Oprogramowania i Usługi dla użytkowników licencjonowanych
Tobie wraz ze związaną z nimi dokumentacją i wszelkimi aktualizacjami aplikacji,
dostarczonymi Tobie w ramach zakupionej licencji lub jakąkolwiek umową serwisową zgodnie
z definicją w dokumentacji oraz wszelkich kopiach
Ta Umowa jest prawną umowa pomiędzi Tobą osobą prawną a BITDEFENDER na instalację i
wykorzystanie Oprogramowania zidentyfikowanego powyżej oraz uruchomienie Usługi i może
obejmować związane z tym nośniki, materialy drukowane, online oraz dokumentację
elektroniczną (dalej określaną jako "Oprogramowanie"), z których wszystkie są chronione
międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich i umów międzynarodowych. Poprzez
instalację, inicjowanie, kopiowanie lub korzystanie z oprogramowania i usług, zgadzasz się
przestrzegać warunków niniejszej umowy.
Gdy użytkownik końcowych tego oprogramowania kontraktuje usługę poprzez Partnera
Bitdefender, warunki zawarte poprzez bieżące porozumienie licencyjne jest wiążące dla obu
stron, czyli użytkownika końcowego i Partnera, koniecznie Partner zobowiązany jest do
dostarczenia tych warunków do użytkowka końcowego i zachowuje odpowiedzialność za
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egzekwowanie zapisów tych warunków w stosunku gdy użytkownik końcowy ich nie
zaakceptował. Warunki powinny być zrozumiałe do wszelki zastosowań dla których
oprogramowanie ma służyć użytkownikowi końcowemu lub celów jego zastosowania, Partner
Bitdefendera jest ostatnim użytkownikiem oprogramowania lub usługi.
Jeżeli nie zgadzasz się na warunki tej umowy, nie instaluj, ani nie używaj Oprogramowania i
Usług.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie jest chronione przez prawa autorskie, międzynarodowe traktaty oraz inne
prawa własności intelektualnej i traktaty. Oprogramowanie jest licencjonowanym produktem i
nie podlega dalszej sprzedaży. Niniejsza umowa daje Ci tylko niektóre prawa do używania
Oprogramowania. Bitdefender zastrzega sobie wszelkie inne prawa. O ile obowiązujące
prawo daje więcej praw, mimo tego ograniczenia, mogą Państwo korzystać z
oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie.
Podlegając uiszczeniu stosownych opłat licencyjnych oraz podlegając następującym
warunkom BITDEFENDER udziela Tobie i tylko Tobie następującej niewyłącznej,
ograniczonej, nie-przenoszonej, nie-sublicencjonowanej licencji do korzystania z
Oprogramowania.
PRÓBNE WYKORZYSTANIE LICENCJI
Jeśli jesteś użytkownikiem, który testuje rozwiązanie, możesz korzystać z Oprogramowania
lub uruchomić Usługę, aby ocenić lub do celów testowych przez trzydzieści (30) dni od daty
zarejestrowania się do usługi (â€ œOkres Testowyâ€ •). Podczas Okresu Testowania, masz
prawo do wsparcie webowego i mailowego wsparcia technicznego w kraju, w którym się
znajdujesz i do Aktualizacji Oprogramowania, Aktualizacji Bezpieczeństwa Zawartości i
Aktualizacji Usług, jeśli dotyczy.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w okresie subskrypcji, Bitdefender może
przystosować postęp do rozwijania oprogramowania lub dostarczania usług. W takich
okolicznościach, możesz wybrać inne oprogramowanie w zamian oprogramowania
Bitdefender stosując politykę migracyjną. Podczas tego zdażenia, zgadzasz się zaakceptować
warunki takiej polityki i dostosowanie komputera odpowiednio jak to będzie konieczne.
Migracja do nowego oprogramowania lub usługi może lub nie, być pozbawiona kosztów w
zależności od zasobów, które Bitdefender przeznaczył do badań i rozwoju nowego
oprogramowania lub stopnia w jakim oprogramowanie się różni.
Akceptując tę umowę licencyjną, akceptujesz wszystkie modyfikacje usług i charakterystyki
programu. Proszę sprawdzić wszystkie takie modyfikacje przed akceptacją niniejszej umowy
licencyjnej.
W NAJWIĘKSZYM MOŻLIWYM WYMIARZE DOPUSZCZONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE
PRZEPISY PRAWA, OPROGRAMOWANIE, USŁUGA ORAZ CAŁA DOKUMENTACJA,
UŻYTE DLA CELÓW TESTOWANIA LUB OCENY, DOSTARCZANE SĄ W âAKTUALNEJ
POSTACIâ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. rawo do korzystania z Oprogramowania lub
uruchomienia usługi kończy się, gdy Okres próbny kończy się lub w przypadku naruszenia
któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Bitdefender zastrzega sobie również prawo
do usunięcia każdej Próbej Licencji z lub bez powodu z pięciodniowym (5) pisemnym
zawiadomieniem.
OPROGRAMOWANIE
Możesz zainstalować lub korzystać z Oprogramowania oraz Usługi na tak wielu instancja jak
jest to konieczne.
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WARUNKI LICENCJI
Przyznana licencja rozpoczyna się w dniu subskrypcji oraz nigdy nie wygasa.. Jeśli dałeś
zgodę, aby sprzedawca Bitdefender automatyczne odnowił Twoją subskrypcję
Oprogramowania autoryzując numer karty kredytowej, który podałeś do przedstawiciela
Bitdefender lub sprzedawcy Bitdefender, od którego nabyłeś Oprogramowanie, abonament
zostanie automatycznie odnawiany co trzydzieści (30) dni.Musisz podać aktualne, pełne i
dokładne informacje dotyczące Twojego konta rozliczeniowego. Należy niezwłocznie
aktualizować wszystkie informacje, aby utrzymać swoje obecne konto rozliczeniowe, pełne i
dokładne (nie tylko przy zmianie adresu, zmianie numeru karty kredytowej lub data ważności
karty kredytowej), i musi niezwłocznie powiadomić Bitdefender, jeśli Twoja karta kredytowa
zostanie anulowana (nie tylko przy utratcie lub kradzieży).Zmiany takich informacji mogą być
dokonywane tutaj http://www.bitdefender.com/support/contact-us.html. Jeżeli nie uda się
dostarczy Bitdefenderowi żadnych z powyższych informacji, godzisz się na to, że sprzedawca
Bitdefendera, od którego nabywasz oprogramowanie może kontynuować subskrybcje bez
informowania o podjętych krokach przy braku zgłoszenia o chęci jej przerwania, poprzez
wypisanie się w Centrum Kontroli Bitdefender lub poprzez poinformowanie wydziału wsparcia
klienta Bitdefendera na stronie http://www.bitdefender.com/support/contact-us.html (lub za
pomocą jakiegokolwiek lokalnego numeru dostarczonego przez poszanowaną jednostkę
Bitdefendera w twoim regionie).Niniejsza Umowa wygasa automatycznie, jeśli nie spełnisz
któregokolwiek z ograniczeń lub innych wymagań opisanych w niniejszym dokumencie. Po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy należy zaprzestać korzystania z
Oprogramowania, Usługi i zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentację.
WAŻNOŚĆ
Oprogramowanie i usługi przestaną natychmiast wykonywać swoje funkcje po anulowaniu
subskrypcji.
Po tym, nie masz już dalszego prawa do otrzymania jakichkolwiek aktualizacji bez ponownej
subskrypcji Serwisu. Ponadto, jeśli Bitdefender nie jest w stanie pobrac opłaty za Twoje konto
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) kolejnych dni (odpowiednik dwóch miesięcy wykorzystania
usługi) ze względu na brak wystarczających środków finansowych lub nieważną kartę
kredytową, konto automatycznie wygaśnie z końcem trzeciego miesiąca użytkowania. Konto,
które wygasło zostanie ponownie włączona po tym jak Bitdefender z powodzeniem ponieże
należną kwotę z karty kredytowej klienta.
UAKTUALNIENIA
Jeżeli Oprogramowanie jest oznakowane jako uaktualnienie, musisz posiadać odpowiednią
licencję na użytkowanie produktu określonego przez firmę BITDEFENDER jako uprawnionego
do uaktualnień Oprogramowania. Bitdefender oznaczony jako uaktualnienie zastępuje i / lub
uzupełnia Oprogramowanie, które stanowiło podstawę Twoich uprawnień do aktualizacji.
Użytkownik może korzystać z uaktualnionego oprogramowania wyłącznie zgodnie z
warunkami niniejszej Umowy licencyjnej.Jeśli oprogramowanie jest uaktualnieniem części
pakietu oprogramowania, na którym masz przyznaną licencję pojedynczego oprogramowania,
oprogramowanie może być wykorzystane i przekazywane jedynie w ramach tego pakietu,
jednego oprogramowania i nie może być oddzielane do użytku przez więcej niż liczba licencji
użytkownika.
PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa, nazwy i interesy zawarte w tym oprogramowaniu i usługach i wszelkie prawa
autorskie zawarte w oprogramowaniu (zawierające ale nie ograniczające ilustracji, zdjęć, logo,
animacji, video, audio, muzyki, tekstu, aplletów zawartych w oprogramowaniu), dołączonych
drukowanych materiałach i kopiach oprogramowania będących własnością Bitdefendera, ze
zrozumieniem dla praw do zachowania nazw oprogramowania osób trzecich w zastosowaniu
ich praw licencyjnych, posiadających swoich prawnych właścicieli. Oprogramowanie jest
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chronione prawnie umowami międzynarodowymi.Dlatego należy traktować Program jak każdy
inny chroniony prawami autorskimi materiał. Nie wolno kopiować materiałów drukowanych
dołączonych do Oprogramowania i Usług. Należy uwzględniać wszystkie uwagi dotyczące
praw autorskich w ich pierwotnej postaci dla wszystkich utworzonych kopii, bez względu na
formę, w której istnieje oprogramowanie i usługi. Użytkownik nie może sublicencjonować,
wynajmować, sprzedawać, odsprzedawać, kredytować, oddawać w leasing, dzielić lub w inny
sposób przenosić, z lub bez wynagrodzenia, licencji Programu wraz z Usługą.Nie możesz
wykonywać inżynierii wstecznej, kompilować ponownie, dezasemblować, tworzyć produktów
pochodnych, modyfikować, tłumaczyć lub próbować poznawać kod źródłowy programu
Bitdefender bądź wykorzystywać w nim pomysłów, algorytmów, formatów plików,
programowania i zmian interfesju. Nie należy dopuszczać osób trzecich do pozyskiwania
korzyści z użytkowania funkcjonalności oprogramowania lub usugi poprzez czasowe dzielenie
biura serwisu lub innych porozumień. Nie należy usuwać prawnych własności oraz etykiet
oprogramowania. Wszelkie prawa nie wymienione poniżej są zastrzeżone przez Bitdefendera.
OGRANICZONA GWARANCJA
BITDEFENDER nie gwarantuje, że Bitdefender będzie nieprzerwanie pracował lub będzie
wolny od błędów lub, że błędy zostaną naprawione. B?ITDEFENDER nie gwarantuje, że
Bittefender spełni Twoje wymagania. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli uszkodzenie
nastąpiło w wyniku wypadku, nadużycia lub niewłaściwego zastosowania.
ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W TEJ UMOWIE, BITDEFENDER
ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, JAWNE LUB
UKRYTE, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA I USŁUG, ULEPSZEŃ, KONSERWACJI I
POMOCY ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW (RÓWNIEŻ W POSTACI NIENAMACALNEJ),
A TAKŻE ŚWIADCZONYCH USŁUG. BITDEFENDER NINIEJSZYM KATEGORYCZNIE
ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE I WARUNKI, WŁĄCZAJĄC W TO,
BEZ OGRANICZEŃ: GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ODSZKODOWANIA ZA
UTRATĘ WARTOŚCI, PRZESTOJE W PRACY, UTRATĘ DANYCH, GWARANCJĘ
PRZYDATNOŚCI UŻYTKOWEJ W RAZIE AWARII LUB USTERKI URZĄDZENIA, TYTUŁ,
NIEINGEROWANIE,
DOKŁADNOŚĆ
DANYCH,
DOKŁADNOŚĆ
ZAWARTOŚCI
INFORMACYJNEJ, INTEGRACJĘ Z SYSTEMEM O NIE NARUSZANIU PRAW STRON
TRZECICH
POPRZEZ
FILTROWANIE,
WYŁĄCZANIE
LUB
USUWANIE
OPROGRAMOWANIA OSÓB TRZECICH, SZPIEGOWANIE, ADWARE, CIASTECZKA, EMAILE, DOKUMENTY, REKLAMOWANIE I POCHODNE, WYNIKAJĄCYCH Z
USTALONEGO
PRAWA
KIERUNKU
UŻYTKOWANIA,
NIESTANDARDOWYCH,
PRAKTYKOWANYCH
LUB
HANDOWYCH
CELÓW.
W
PEŁNYM
ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, OPROGRAMOWANIE, USŁUGI I POWIĄZANA
DOKUMENTACJA UŻYTA JAKO WERSJA PRÓBNA LUB CELÓW OCENY
DOSTARCZONYCH JAKO BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. BitDefender działa w
imieniu swoich dostawców i partnerów marketingowych w celu zrzeczenia się, wyłączenia się
z i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji oraz odpowiedzialności, jak opisano w niniejszej
umowie, bez innych odniesień i w żadnym innym celu. Powyższe postanowienia są wiążące w
maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA
Każdy używając, testując lub oceniając Oprogramowanie i Usługi ponosi wszelkie ryzyko co
do jakości i wydajności oprogramowania i usług. W żadnym wypadku BITDEFENDER nie
ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń,
bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania, działania lub dostarczenia
Oprogramowania i Usług, nawet jeśli BITDEFENDER został poinformowany o istnieniu lub
możliwości wystąpienia takich szkód.
W NIEKTÓRYCH STANACH NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ OGRANICZENIA LUB
WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, WIĘC
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POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ. W
ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BITDEFENDER NIE PRZEKROCZY
KWOTY, ZA JAKĄ KUPIŁEŚ PROGRAM I USŁUGI. Zrzeczenie się odpowiedzialności i
ograniczenia ustalone powyżej obowiązują niezależnie od tego, czy zgadzasz się na
używanie, ocenianie lub testowanie PROGRAMU I USŁUG.
Umowa ta określa pewne ustawowe prawa. Możesz mieć inne prawa wynikające z prawa w
Twoim kraju. Możesz mieć także prawa względem strony, od której nabyłeś Program.
Niniejsza Umowa nie zmienia Twoich praw ani obowiązków zgodnych z prawem Twojego
kraju, jeśli przepisy prawne Twojego kraju na to nie pozwalają.
WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW.TO OPROGRAMOWANIE NIE JEST
ODPORNE NA BŁĘDY I NIE JEST ZAPROJEKTOWANE DO PRACY W NIEBEZPIECZNYM
ŚRODOWISKU WYMAGAJĄCY DZIAŁANIA LUB PRACY SAMOISTNIE BEZPIECZNEJ.
OPROGRAMOWANIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W OBSŁUDZE
NAWIGACJI LOTNICZEJ, OBIEKTÓW NUKLEARNYCH LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI,
SYSTEMACH UZBROJENIA, SYSTEMACH BEZPOŚREDNIEGO LUB POŚREDNIEGO
ZABEZPIECZENIA ŻYCIA, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO LUB JAKIEJKOLWIEK
APLIKACJI BĄDŹ INSTALACJI, KTÓRYCH BŁĄD MÓGŁBY SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ,
OBRAŻENIA FIZYCZNE LUB USZKODZENIE WŁASNOŚCI.
ZGODA NA KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ
BitDefender może wysyłać tobie informacje lub komunikować się odnośnie Oprogramowania i
wykupionych Usług oraz aby skorzystać z dostarczonych przez ciebie informacji
("Komunikacja"). Bitdefender będzie przesyłał Wiadomości poprzez produkt lub pocztą e-mail
na główne zarejestrowane konto e-mail użytkownika, lub będzie zamieszczać Wiadomości na
swojej stronie. Akceptując tą Umowę, zgadzasz się na otrzymywanie wszystkich Wiadomości
tylko drogą elektroniczną i otrzymujesz dostęp do Wiadomości na Stronie. Pewne informacje
osobiste, podane podczas konfiguracji początkowej (imię, adres e-mail), jeżeli zostały
zebrane, będą użyte jako nazwa konta, które możesz wybrać do otrzymywania dodatkowych
usług i/lub na którym możesz użyć pewnych funkcji tego Oprogramowania.
WSPARCIE TECHNICZNE
Wsparcie techniczne dla każdej wersji oprogramowania i Usług obowiązuje osiemnaście (18)
miesięcy od daty jego wydania. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do
wiadomości i zgadza się, że system będzie wykorzystywany do odbierania i obsługiwania
aktualizacji przez protokół peer to peer. Protokół nie będzie wykorzystywany do innych celów
niż do nadawania i odbierania aktualizacji plików sygnatur Oprogramowania.
RESTRYKCJE KONSERWACYJNE
Bitdefender rezerwuje sobie prawo do oferowania modyfikacji wersji swojego oprogramowania
i usług, wliczając w to kolejne wersje które zawierają nowe opcje i funkcjonalności, takie jak
nowe oprogramowanie lub usług usprawniających jego działanie. Aktualizacje silnika
skanowania zawartości muszą być rutynowo instalowane ze strony Bitdefender w celu
utrzymania operacyjnej efektywności. Bitdefender rezerwuje sobie prawo do zmian zapisów i
warunków, wliczając w to koszta, stosowanych do konserwacji lub innych usług od czasu do
czasu wliczając dodatkowe koszta wsparcia technicznego po za granicami państwa w którym
oprogramowanie zostało zakupione. Wsparcie techniczne jest dostępne jedynie dla każdej
wersji oprogramowania i usługi na okres 18 miesięcy po jej wydaniu, dostarczane jest na
bazie pomocy przez przeglądarkę lub wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty e-mail
od Bitdefendera lub autoryzowanego sprzedawcę w twoim kraju Oprogramowanie lub Usługi
zostały zakupione (kolektywna konserwacja) dla (1) roku od daty ich otrzymania, otrzymają
numer seryjny oprogramowania, klucz rejestracyjny i kod aktywacyjny lub potwierdzenie
zamówienia zgodnie według (Zapisów konserwacji). Aby uzyskać prawa do konserwacji po
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upływie Zapisów konserwacji, trzeba zakupić roczne odnowienie Konserwacji od dostawcy
(lub Bitdefender).
PODZIĘKOWANIA SERWISOWE
Elementy serwisowe oprogramowania i ich jednostkowe usługi działają poprzez
przekazywanie określonych danych ("Przekazywanie Danych") do serwera skanowania
kontrolowanych przez Bitdefender.Serwery te wykorzystują opatentowaną technologię do
identyfikacji, a następnie wyświetla złośliwe lub potencjalnie niechciane treści bazujące na
ustalonych przez użytkownika parametrach. Jako warunek korzystania z usługi i
akceptowania niniejszej umowy: (i) Użytkownik oświadcza , że jest uprawniony do korzystania
z Bitdefender z dostępem do przesłanych danych i zgadza się na podanie takiego zezwolenia
na zyczenie Bitdefender; (ii) Autoryzujesz Bitdefender do działania jako Twój agent do
przetwarzania danych i według własnego uznania przy wykonywaniu usług; (iii)Użytkownik
zobowiązuje się do informowania źródła Przesyłanych Danych, w zakresie wymaganym przez
prawo lokalne, zakresu i celów usług, które mogą pociągać za sobą przeniesienie
Przesyłanych danych do serwerów znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej lub inny
właściwy gdzie się znajdujesz;(iv) Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za podjęcie decyzji,
czy i jak korzystać z Usług; i (v)Użytkownik oświadcza, że będzie korzystać z Usług wyłącznie
w sposób zgodny z prawem. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia reprezentacji i gwarancji
w punkcie 12 (i) BitDefender może, z uprzedzeniem i bez uszczerbku dla innych praw,
zawiesić wykonanie usługi dopóki dla satysfakcji Bitdefender wykażesz, że takie naruszenie
zostało wyleczone.
TECHNOLOGIA GROMADZENIA DANYCH
Bitdefender informuje Cię o tym, że w niektórych programach czy programu może użyć
technologii gromadzenia danych do zebrania informacji technicznych (m.in. o podejrzanych
plikach) w celu ulepszania programu, świadczenia odpowiednich usług, ich dostosowania oraz
zapobiegania nielicencjonowanemu lub nielegalnemu użyciu produktu i stratom
powodowanym przez szkodliwe programy. Akceptujesz, że Bitdefender może użyć tych
informacji w ramach świadczonych usług, w odniesieniu do oprogramowania i zapobiec i
zatrzymać uruchomione na komputerze programy malware
Akceptując niniejszą Umowę, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się również na to, że
użyta technologia ochrony może skanować ruch w trybie bezosobowym w celu wykrywania
złośliwego oprogramowania i zapobiegania stratom przez nie powodowanym.
Potwierdzasz i akceptujesz, że Bitdefender może wprowadzać aktualizacje lub poprawki do
programu lub oprogramowania, które są automatycznie pobierane na Twój komputer.
Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie plików
wykonywalnych w celu skanowania przez serwery Bitdefender. Podobnie, w celu zawierania
umów i korzystania z programu, możliwe, że będziesz musiał podać do Bitdefender niektóre
dane osobowe. Bitdefender informuje, że będzie traktować Twoje dane osobowe zgodnie z
obowiązującym ustawodawstwem i ustanowione w Polityce Prywatności.Użytkowanie
konkretnego oprogramowania i/lub usług mogą podlegać regulacjom prawnym lub regulacją
Twojego kraju. Jesteś odpowiedzialny za określenie w jaki sposób należy ich przestrzegać.
Uzyskanie dostępu do strony jako użytkownik oraz nabycie oprogramowania lub usługi i jego
wykorzystanie narzędzia lub jego zawartości poprzez strony internetowe jest przetwarzaniem
danych osobowych. Przestrzeganie przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych
oraz usług społecznej informacji i handlu elektronicznego ma ogromne znaczenie dla
Bitdefendera.Czasami, aby uzyskać dostęp do oprogramowania, treści lub narzędzi,
powinieneś w niektórych przypadkach podać pewne dane osobowe. Bitdefender gwarantuje,
że takie dane będą traktowane jako poufne i zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym ochrony
danych osobowych i handlu elektronicznego.
Deklarujesz, że wszystkie dane które udostępniasz są prawdziwe i poprawne i zgadzasz się
na poinformowanie Bitdefender o jakichkolwiek zmianach w tych danych. Masz prawo
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sprzeciwić się przetwarzaniu danych które nie są potrzebne do spełnienia umowy i jeśli służą
one celom innym niż konserwacja i udoskonalanie produktu.
Od czasu do czasu, oprogramowanie może zbierać konkretne informacje z urządzeń na
których jest zainstalowane lub urządzeń funkcjonujących w sieci, co może zawierać: adresy IP
i MAC, informacje na temat potencjalnego ryzyka niebezpieczeństwa jak również
odwiedzanych adresów URL stron, które oprogramowanie uważa za potencjalnie groźne, i
pozostałe które mogą zawierać dane poufne i informacje osobowe, które mogły być celem
fałszywej strony lub programu, który próbuje te informacje pozyskać. Bitdefender gromadzi te
informacje w celu oceny i zwiększania skuteczności Programu Bitdefender przy wykrywaniu
szkodliwych działań, potencjalnie fałszywych stron i innych zagrożeń bezpieczeństwa
internetowego. Te informacje są zbierane anonimowo i nie będą kojarzone z żadnymi danymi
osobowymi.
-

-

-

Adresy URL odwiedzanych stron. Te informacje są zbierane przez Bitdefender w celach
oceny i doradztwa odnoszące się do potencjalnych zagrożeń i ryzyka, które może być
związane z konkretną odwiedzaną stroną . Te informacje są zbierane anonimowo i nie
będą skorelowane z jakimikolwiek informacjami osobistymi umożliwiającymi identyfikację.
Informacje o statusie, dotycząca instalacji i działania Programu. Ta informacja wskazuje
firmie Bitdefender czy instalacja Programu odbyła się pomyślnie czy wystąpiły problemy.
Informacja o statusie może zawierać konkretne dane personalne jeśli takie informacje są
zawarte w nazwie pliku lub folderu, napotkanego przez Program Bitdefender podczas
instalacji lub w czasie wystąpienia problemu. Informacje o statusie są zbierane przez
firmę Bitdefender w celu dokonania oceny i zwiększania wydajności Oprogramowania
Bitdefender i zwiększenia liczby pomyślnych instalacji. Te informacje są zbierane
anonimowo i nie będą kojarzone z żadnymi danymi osobowymi.
Informacje zawarte w raporcie, który możesz wysłać do firmy Bitdefender poprzez lub
oddzielnie z Oprogramowania do Bitdefender, kiedy Oprogramowanie napotka problem.
Raport zawiera informacje dotyczące stanu Oprogramowania i Twojej instancji w chwili
wystąpienia problemu. Informacje statusowe na temat instancji oraz sieci mogą zawierać
informacje sieciowe takie jak (adresy IP), wersje systemów operacyjnych urządzeń,
działających procesów, ich statusu, informacji o wydajności, danych z plików i katalogów
które zostały otwarte podczas napotkania przez oprogramowanie problemów. Informacje
mogą zawierać osobiste, identyfikacyjne informacje, jeżeli będą w nich zawarte lub są
częścią nazwy pliku, katalogu otwartego w czasie wystąpienia problemu.
Informacje te będą wysyłane do Bitdefender wyłącznie za Twoją zgodą i nie będą
wysyłane automatycznie. Informacje zbierane są przez Bitdefender w celu ulepszania
działania oprogramowania Bitdefender lub do celów statystycznych. Informacje te nie
będą w żaden sposób powiązane z napotkanym problemem, ani z jakimikolwiek danymi
personalnymi.

-

-

Internetowy protokół adresu (IP) urządzenia, jest określony poprzez (Sieć) VPC oraz
podsieć tego urządzenia, jak również inne uogólnione, statystyczne informacje
wykorzystane są do zarządzania ilościami licencji, analizy oprogramowania, w celu
udoskonalenia funkcjonalności oprogramowania. Te informacje zbierane są anonimowo i
nie będą skorelowane jakimikolwiek informacjami osobistymi.
Bitdefender może wysyłać dane o czynnościach poszczególnych używanych przez Ciebie
aplikacji, jako anonimowe informacje do celów statystycznych, w celu uzyskania
informacji o prawidłowym działaniu i bezpieczeństwie Twojego urządzenia. Statystyki
programu wyświetlane są w oparciu o średnią wartość wszystkich statystyk przesłanych
przez użytkowników Bitdefender. Może to pomóc Ci w podjęciu decyzji odnośnie
potencjalnego użycia lub zakupu programów. Informacje zbierane są anonimowo.

Zebrane informacje opisane powyżej są niezbędne do optymalizowania funkcjonalności
Oprogramowania Bitdefender i mogą być przesłane do Bitdefender Group w krajach, gdzie
obowiązuje mniej protekcyjne prawo ochrony danych niż w Twoim regionie (włącznie ze
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Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską). Bitdefender podejmuje kroki, aby przesłane
informacje zostały odpowiednio zabezpieczone.
Bitdefender zastrzega sobie prawo do współpracy z sądami, organami ścigania oraz innymi
rządowymi jednostkami śledczymi w związku z używaniem przez Ciebie Programu. Oznacza
to, że Bitdefender może dostarczyć dokumenty i informacje potrzebne w postępowaniu
sądowym oraz wymagane przez organy ścigania lub inne śledztwo rządowe. W celu
promowania świadomości, wykrywania zagrożeń ochrony internetowej i zapobiegania im
Bitdefender może dzielić się niektórymi informacjami z organizacjami badawczymi i innymi
sprzedawcami oprogramowania ochronnego.
Bitdefender może również używać statystyk stworzonych na podstawie zebranych
technicznych informacji w celu śledzenia tendencji rozwoju zagrożeń ochrony lub
optymalizacji systemu, Bitdefender zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji
technicznych i do publikowania oceny danych, statystyk i analiz. Używając Programu
wyrażasz zgodę na zbieranie, przesyłanie, przechowywanie, ujawnianie i analizę tych
informacji przez Bitdefender do określonych wyżej celów. . Deklarujesz, że wszystkie dane
które udostępniasz są prawdziwe i poprawne i zgadzasz się na poinformowanie Bitdefender o
jakichkolwiek zmianach w tych danych. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych
które nie są potrzebne do spełnienia umowy i jeśli służą one celom innym niż konserwacja i
udoskonalanie produktu.
W przypadku udostępnienia szczegółów dotyczących osób trzecich, Bitdefender nie ponosi
żadnej odpowiedzialności, a użytkownik oprogramowania deklaruje, że poinformował o tym
fakcie właściciela danych i uzyskał zgodę na przekazanie tych danych.
W przypadku udostępnienia szczegółów dotyczących osób trzecich, Bitdefender nie ponosi
żadnej odpowiedzialności, a użytkownik oprogramowania deklaruje, że poinformował o tym
fakcie właściciela danych i uzyskał zgodę na przekazanie tych danych.Bitdefender oraz jego
współpracownicy i partnerzy będą rozsyłać treści marketingowe poprzez pocztę e-mail lub
innymi drogami elektronicznymi w znaczeniu użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę by
otrzymywać komunikaty zawierające oprogramowanie Bitdefender oraz usługi i biuletyny.
Polityka prywatności programu Bitdefender gwarantuje ci prawo do dostępu, poprawiania i
usuwania swoich danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez
powiadomienie firmy Bitdefender e-mailem na adres: legal@bitdefender.com.
Poza informacjami potrzebnymi do rejestracji Oprogramowania, Bitdefender musi przetwarzać
i przechowywać pewne dane o Twojej sieci i sprzęcie w celu zapewnienia odpowiedniego
wsparcia. Mając na uwadze udoskonalanie swojeggo Oprogramowania i serwisów,
Bitdefender może także co jakiś czas wysłać informacje z zainstalowanego Oprogramowania
o jego użyciu, o wykrytych szkodliwych programach lub niechcianych plikach oraz korzystać z
ruchu generowanego przez Usługę, aby usprawnić swoje bazy danych oraz heurystykę.
Oprogramowanie Bitdefender nie jest zaprojektowane w celu przechwytywania lub
przechowywania jakichkolwiek osobistych lub prywatnych informacji. Wyrażasz zgodę na to
że Bitdefender, może (i) mieć wgląd w przesyłane dane z zainstalowanego oprogramowania
w celu polepszenia jakości oprogramowania i usług; (ii) udostępniać dane, które zostały
zidentyfikowane jako złośliwe lub niechciane zawartości z własnymi oddziałami i partnerami w
dziedzinie bezpieczeństwa; oraz (iii) wykorzystanie i udostępnianie przesłanych danych do
analizy lub celów sprawozdawczości tylko wtedy, gdy takie użycie, udostępnienie lub
ujawnienie nie identyfikuje pochodzenia lub żadnych informacji, które mogą być wykorzystane
do identyfikacji żadnej z konkretnych stron. Bitdefender zastrzega sobie prawo własności
tytułu i wszelkich praw do interesów jakiejkolwiek własności intelektualnej lub pracy
oprogramowania wynikające z jego użytkowania i analizy tych informacji.
Teksty z odpowiednimi warunkami tej licencji są dostępne w katalogu instalacji
oprogramowania.
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Jeżeli licencjobiorca instaluje program, odpowiednie warunki licencyjne i własności
intelektualnej oraz informacje o prawach autorskich będą dodatkowo zastosowane oprócz
tych określonych w niniejszej umowie.
UWAGI OGÓLNE
Niniejsza umowa będzie regulowana przez prawo rumuńskie oraz przez międzynarodowe
umowy i traktaty dotyczące praw autorskich. Wyłącznym miejscem jurysdykcji i realizacji
czynności prawnych mających na celu rozstrzygnięcie wszystkich sporów powstałych w
wyniku warunków niniejszej licencji będą sądy rumuńskie.
W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nieważność ta nie
ma wpływu na ważność pozostałych części Umowy.
BitDefender i logotyp BitDefender to znaki towarowe BITDEFENDER. Wszystkie inne znaki
towarowe użyte w produkcie lub materiałach towarzyszących są własnością swoich
właścicieli. Licencja wygaśnie natychmiast i bez powiadomienia, jeżeli złamiesz dowolny jej
zapis lub warunek. Nie przysługuje ci refundacja ze strony BITDEFENDERA ani żadnej strony
prowadzącej odsprzedaż BITDEFENDERA, jeśli nastąpi w/w wygaśnięcie licencji. Warunki i
zapisy dotyczące poufności i ograniczeń wykorzystania pozostają w mocy nawet po
wygaśnięciu licencji.
BITDEFENDER może w dowolnym momencie dokonać zmiany niniejszych warunków, a nowe
warunki będą automatycznie obowiązywać dla odpowiednich wersji oprogramowania
dystrybuowanego ze zmienionymi warunkami. W przypadku stwierdzenia nieważności lub
nieobowiązywania którejkolwiek z części niniejszych warunków, nie ma to wpływu na
obowiązywanie pozostałych warunków, które pozostaną ważne i obowiązujące.
W razie wątpliwości lub nieścisłości dotyczących tłumaczenia niniejszej umowy na inne języki,
wersja angielska, wydana przez BITDEFENDER, jest wersją pierwotną.
Skontaktuj się z BITDEFENDER, pod adresem 24, Delea Veche Street, DV24 Offices,
Building A , Sector 2, Bucharest, Romania, lub zadzwoń Tel No: 40-21-206.34.70, wyślij Fax:
40-21-264.17.99 lub e-mail: office@bitdefender.com.
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