UZUPEŁ NIENIE UMOWY DOTY CZĄCEJ USŁ UG MICROSOFT
SUBSKRYPCJA USŁ UGI I OPROGRA MOWA NIA PA KIETU MICROSOFT OFFICE 365 DLA
UŻYTKOW NIKÓW INDYWIDUA LNYCH:
MICROSOFT OFFICE 365 DLA UŻYTKOW NIKÓW DOMOWYCH
MICROSOFT OFFICE 365 DLA STUDENTÓW
MICROSOFT OFFICE 365 DLA WOJSKA
Dziękujemy za subskr ypcję pakietu Microsoft Office 365 dla użytkow ników indywidualnych. Korzystanie
z subskr ypcji usługi i oprogramowania Office 365 dla użytkowników indywidualnych podlega
postanowieniom Umowy dotyczącej usług Microsoft, którą Licencjobiorca zaakceptował podczas rejestracji
w ramach konta Microsoft (dawniej Windows Live ID) oraz postanowieniom niniejszego Uzupełnienia, które
wraz z innymi postanowieniami, do któryc h prowadzą zawarte w tym Uzupełnieniu łącza internetowe,
stanowią całość porozumienia między Licencjobiorcą a Micr osoft Corporation (lub, w zależności od miejsca
zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). W przypadku
instalacji lub korzystania z oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu może zostać przedstawiona
oddzielna licencja, która w razie sprzeczności z niniejszym Uzupełnieniem, ma znaczenie rozstrzygające.
Ze względów redakcyjnych Uzupełnienie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części
przedstawiono postanowienia wstępne, w drugiej — bar dziej szczegółowe Postanowienia Dodatkowe.
Należy zapoznać się z całością Uzupełnienia, w tym z postanowieniami, do któr ych prowadzą podane tu
łącza, ponieważ wszystkie te postanowienia są ważne i tworzą całość porozumienia obowiązującego
Licencjobiorcę. Aby w yświetlić te postanowienia, należy w kleić stosowne łącze w oknie przeglądarki
internetowej. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Umow y dotyczącej usług Microsoft
a postanowieniami niniejszego Uzupełnienia charakter rozstrzygający w kwestii korzystania z subskrypcji
pakietu Office 365 dla użytkow ników indywidualnych mają postanowienia tego Uzupełnienia.
JEŚLI LICENCJOBIORCA ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ LUB KORZYSTA
Z OPROGRA MOWA NIA/ USŁ UGI, WYRA ŻA WÓWCZAS ZGODĘ NA WSZYSTKIE ZAWARTE
W NIEJ POSTA NOWIENIA ORAZ ZGA DZA SIĘ NA PRZESYŁA NIE OKREŚLONYCH DA NYCH
PODCZAS AKTYWACJI I W ZWIĄ ZKU Z KORZYSTA NIEM Z INTER NETOWYCH FUNKCJI
OPROGRA MOWA NIA/ USŁ UGI. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZAAKCEPTOWAŁ I NIE
PRZESTRZEGA POSTA NOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE KORZYSTAĆ
Z USŁ UGI/ OPROGRA MOWA NIA.
W jaki sposób można korzystać z oprogramowania stanowiącego część tej usługi? Microsoft nie
sprzedaje swojego oprogramowania, jedynie udziela na nie licencji. O ile zatem Licencjobiorca przestrzega
wszystkich postanowień niniejszego Uzupełnienia, Microsoft, na mocy swojej licencji udziela Licencjobiorcy
prawa do zainstalowania i uruchomienia na jednym licencjonowanym urządzeniu (pierws ze licencjonowane
urządzenie) jednej kopii oprogramowania w celu korzystania z niej przez jedną osobę w danym czasie.
Użytkownik, którego konto Microsoft jest powiązane z licencją na oprogramowanie dla pierwszego
licencjonowanego urządzenia, jest „licencjo nowanym subskrybentem”. Jeśli Licencjobiorca przestrzega
wszystkich postanowień niniejszego Uzupełnienia, może zainstalować i uruchomić kopie oprogramowania
na licencjonowanych urządzeniach (w tym na pierwszym licencjonowanym urządzeniu) zgodnie
z poniższymi zasadami:
Office 365 dla Użytkowników Domowych: na pięciu komputerach PC/Mac i pięciu tabletach, z których
korzystać będą wyłącznie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego licencjonowanego
subskr ybenta. 1
Office 365 dla Studentów: na jednym komputerze PC/Mac lub tablecie i jednym dodatkowym komputerze
PC/Mac lub tablecie, z których korzystać będzie w yłącznie jeden licencjonowany subskrybent. 2
Office 365 Personal: na jednym komputerze PC/Mac i jednym tablecie, z któr ych korzystać będzie wyłącznie
jeden licencjonowany subskrybent. 1
1

Kwalifikacje i wymagania dotyczące subskrypcji wersji „Dla Wojska” oraz „Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych”

przedstawiono w Postanowieniach Dodatkow ych.
2

Kwalifikacje i wymagania dotyczące Uprawnionych Użytkowników Edukacyjnych przedstawiono
w Postanowieniach Dodatkow ych.
Tylko jedna osoba może w danym momencie korzystać z oprogramowania na danym licencjonowanym
urządzeniu. Z usługi/oprogramowania nie wolno korzystać w ramach działalności komercyj nej,
niekomercyjnej lub generującej przychody. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jedna całość.
Nie można ich rozdzielać, wirtualizować ani instalować na różnych urządzeniach. Oprócz dozwolonego
zastosowania opisanego poniżej w punkcie „Dostęp zdalny” niniejsza licencja umożliwia bezpośrednie
korzystanie z oprogramowania jedynie za pośrednictwem mechanizmów wprowadzania danych właściwych
dla licencjonowanego urządzenia, takich jak klawiatura, mysz lub ekran dotykowy. Licencja nie uprawnia do
instalacji oprogramowania na serwerze lub korzystania z niego za pośrednictwem innych urządzeń
podłączonych do serwera za pomocą sieci wewnętrznej lub zewnętrznej. Ponadto licencja ta nie uprawnia
do świadczenia komercyjnych usług hostingow ych. Więcej informacji na temat możliw ości korzystania
z oprogramowania przez wielu użytkow ników i wirtualizacji można znaleźć w Postanowieniach
Dodatkow ych.
Jak długo można korzystać z oprogramowania? Czas trwania prawa Licencjobiorcy do korzystania
z usługi/oprogramowania jest ogranicz ony do okresu subskr ypcji. Licencjobiorca może przedłużyć okres
subskr ypcji. W przypadku przedłużenia okresu subskr ypcji Licencjobiorca może nadal korzystać
z usługi/oprogramowania do czasu upł ywu takiego przedł użonego okresu. Szczegółowe informacje
o subskrypcji są wyświetlane na ekranie podczas aktywacji oprogramowania lub znaj dują się w innych
materiałach towarzyszących oprogramowaniu. Po w ygaśnięciu subskr ypcji większość funkcji usługi
i oprogramowania przestanie działać.
Czy można przenieść oprogramowanie na inne urządzenie lub przypisać je do innego
użytkownika? Przeniesienie licencji jest niedozwolone. Licencję na oprogramowanie można przypisać do
innego urządzenia zgodnie z opisanymi pow yżej prawami do instalacji i używania. Po każdym przypisaniu
takiej licencji do nowego urządzenia oprogramowanie nie będzie już działać na poprzednim urządzeniu.
Jakie są zasady aktywacji przez Internet? Dokonanie aktywacji usługi/oprogramowania
zainstalowanego na konkretnym urządzeniu oznacza przypisanie usługi/opr ogramowania do tego
urządzenia. Aktywacja jest w ymagana w przypadku każdego licencjonowanego urządzenia, do którego
przypisana jest licencja na oprogramowanie. Podczas aktywacji oprogramowanie automatycznie nawiązuje
połączenie z serwerem Microsoft lub podmiotu stowarzyszonego Microsoft w celu potwierdzenia przypisania
licencji do licencjonowanego urządzenia. Aktywacja ma służyć wykryciu nieautor yzowanych zmian funkcji
związanych z licencjonowaniem lub aktywowaniem oprogramowania oraz zapobiegać korzystaniu
z oprogramowania bez licencji, nie wolno zatem korzystać z usługi ani oprogramowania po
dozwolony m okresie przeznaczony m na aktywację. Ponadto procesu aktywacji nie można
obejść ani pominąć. Jeśli w dozwolonym okresie na aktywację nie podano klucza produktu, większość
funkcji usługi i oprogramowania przestanie działać.
Czy za pośrednictwem oprogramowania zbierane są dane osobowe Licencjobiorcy? Podczas
korzystania z Inter netu niektóre funkcje usługi lub oprogramowania mogą nawiązać połączenie
z systemami komputerow ymi Microsoft lub usługodawców w celu wysłania lub odebrania określonych
danych. Licencjobiorca nie zawsze otrzyma osobne powiadomienie o nawiązaniu takiego połączenia. Jeśli
Licencjobiorca korzysta z tych funkcji, w yraża wówczas zgodę na w ysyłanie lub odbieranie tych danych.
Wiele z tych funkcji można w yłączyć. Z wielu z tych funkcji można nie korzystać.
Jak Microsoft korzysta z infor macji o Licencjobiorcy? Na podstawie informacji zebranych za pomocą
funkcji usługi i oprogramowania Microsoft uaktualnia lub poprawia usługę i opr ogramowanie, dostosow uje
usługę i oprogramowanie do potrzeb użytkowników lub doskonali inne swoje produkty i us ługi. Ponadto
Microsoft może w ykorzystać te informacje do identyfikacji Licencjobiorcy i do kontaktowania się z nim.
W określonych okolicznościach Microsoft może także udostępniać te informacje innym osobom w celu
doskonalenia swoich produktów i usług. Na przykład Microsoft może udostępniać rapor ty o błędach

określonym producentom sprzętu lub oprogramowania, aby mogli na tej podstawie doskonalić współpracę
swoich produktów z produktami Microsoft. Licencjobiorca w yraża zgodę na korzystanie ze wspomnianych
informacji oraz ujawnianie ich przez Microsoft zgodnie z oświadczeniem o ochr onie pr ywatności dostępnym
pod adresem r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1045.
POSTA NOWIENIA DODATKOWE
A.

PRAWA Z LICENCJI I MOŻLIWOŚCI KORZYSTA NIA Z OPROGRAMOWA NIA PRZEZ WIELU
UŻYTKOW NIKÓW

1.
Urządzenie. W rozumieniu niniejszej umow y termin „urządzenie” oznacza (fizyczny lub wirtualny)
komputerow y system sprzętow y w yposażony w urządzenie do magazynowania danych lub urządzenie
przenośne służące do ur uchamiania oprogramowania. Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane
za urządzenie.
2.
Wiele połączeń lub połączenia grupowane. Licencjobiorcy nie wolno wykorzystywać sprzętu ani
oprogramowania do obsługi wielu połączeń lub grupowania połączeń ani do zezwalania wielu
użytkow nikom lub wielu urządzeniom na dostęp do oprogramowania lub korzystanie z niego za
pośrednictwem licencjonowanego urządzenia.
3.
Korzystanie z oprogramowania w środowisku zwirtualizowanym. Jeśli Licencjobiorca korzysta
z oprogramowania do wirtualizacji, na przykład Client Hyper-V, w celu utworzenia co najmniej jednego
urządzenia wirtualnego na jednym systemie sprzętow ym, w rozumieniu niniejszej umow y każde urządzenie
wirtualne i fizyczne jest uznawane za oddzielne urządzenie. Niniejsza licencja zezwala Licencjobiorcy na
instalację tylko jednej kopii oprogramowania na każdym licencjonowanym urządzeniu, zgodnie z opisanymi
powyżej prawami do instalacji i używania, niezależnie od tego, czy urządzenie ma charakter fizyczny czy
wirtualny. Jeśli Licencjobiorca chce wirtualizować oprogramowanie, musi uzyskać oddzielne kopie
oprogramowania oraz oddzielną licencję na każdą z tych kopii. Realizowana za pomocą technologii
zarządzania prawami dostępu do treści cyfrowych lub innej technologii pełnego szyfrowania twardego
dysku ochrona treści w środowisku zwirtualizowanym może być gorsza.
4.
Dostęp zdalny. Licencjonowany subskrybent może uzyskiwać dostęp zdalny do oprogramowania
zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu z dowolnego innego urządzenia oraz zdalnie korzystać z
tego oprogramowania dopóty, dopóki oprogramowanie zainstalowane na licencjonowanym urządzeniu nie
jest używane w tym czasie w sposób inny niż zdalny przez innego użytkow nika. Wyjątkiem jest sytuacja,
gdy Licencjobiorca zezwala innym osobom na jednoczesny dostęp do oprogramowania w celu uzyskania
pomocy technicznej.
B. AKTYWACJA
1.
Zasady aktywacji. Podczas aktywacji za pomocą opr ogramowania do Microsoft przesyłane są
informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te obejmują wersję, język i klucz produktu
oprogramowania, wersję licencji na oprogramowanie, adres IP urządzenia oraz dane uzyskane
z konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji na temat aktywacji można znaleźć na stronie
microsoft.com/piracy/activation.mspx. Jeśli licencjonowane urządzenie jest podłączone do Internetu,
oprogramowanie automatycznie nawiąże połączenie z Microsoft w celu rozpoczęcia procesu aktywacji.
Licencjobiorca może także aktywować opr ogramowanie ręcznie przez Internet. Aktywacja może wiązać się
z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty za połączenie inter netowe.
2.
Ponow na aktywacja. Jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje składniki urządzenia lub oprogramowanie,
konieczne może być dokonanie ponownej aktywacji.
3.
Niepowodzenie aktywacji. Jeśli w trakcie procesu aktywacji online funkcje licencjonowania lub
aktywacji oprogramowania okażą się sfałszowane lub niewłaściwie licencjonowane, proces aktywacji
zakończy się niepow odzeniem. Oprogramowanie powiadomi Licencjobiorcę, jeśli zainstalowana kopia
oprogramowania nie jest objęta właściwą licencją. Ponadto Licencjobiorca będzie otrzymywać monity
o konieczności uzyskania kopii oprogramowania objętej właściwą licencją.

4.
Aktualizacje i uaktualnienia. Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania Licencjobiorca może
uzyskiwać wyłącznie od Microsoft lub z autoryzowanych źródeł. Niektóre uaktualnienia, pomoc i inne usługi
mogą być oferowane tylko użytkownikom oryginalnego oprogramowania Microsoft. Informacje na temat
sprawdzania or yginalności oprogramowania Microsoft można znaleźć w witr ynie howtotell.com.
C. FUNKCJE INTER NETOWE; PRYWA TNOŚĆ
Wymienione poniżej funkcje oprogramowania korzystają z protokołów internetowych w ysyłających do
Microsoft (lub podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców Microsoft) informacje o urządzeniu, takie jak
adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądar ki oraz nazwa i wersja używanego
oprogramowania oraz kod języka urządzenia, na którym Licencjobiorca zainstalował oprogramowanie.
Microsoft wykorzystuje te informacje w celu udostępniania Licencjobiorcy funkcji internetowych zgodnie
z oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym pakietu Office 2013 opublikowanym na stronie
r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1045. Niektóre funkcje interne towe mogą być
udostępnione w późniejszym terminie za pośrednictwem usługi Windows Update.
1.
Zgoda na usługi inter netowe. Za pomocą funkcji oprogramowania (opisanych poniżej oraz
w oświadczeniu o ochronie pr ywatności dotyczącym pakietu Office 2013) nawiązywane jest połączenie
internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług. Licencjobiorca może nie otrzymać
osobnego powiadomienia o nawiązaniu takiego połączenia. W niektór ych przypadkach Licencjobiorca może
wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć
w oświadczeniu o ochronie pr ywatności dotyczącym pakietu Office 2013 opublikowanym na stronie
r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1045. JEŚ LI LICENCJOBIORCA KORZYSTA
Z TYCH FUNKCJI, WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE TAKICH INFORMACJI. Microsoft nie korzysta
z uzyskanych informacji w celu identyfikacji Licencjobiorcy ani kontaktowania się z nim.
2.
Program personalizacji pakietu Office (OPEP, Office Personalization Experience Program).
Licencjobiorca może przystąpić do programu OPEP. W ramach programu OPEP do Microsoft będą wówczas
automatycznie w ysyłane informacje dotyczące sprzętu Licencjobiorcy i sposobu korzystania przez
Licencjobiorcę z oprogramowania i usług Microsoft. Microsoft zbiera te informacje w celu określenia
wzorców i tendencji użytkowania, aby dostosować oprogramowanie i usługi pakietu Office do potrzeb
użytkow ników i je udoskonalać. Microsoft może wykorzystać te informacje do identyfikacji Licencjobiorc y
i do kontaktowania się z nim. Program OPEP pobiera także okresowo niewielki plik na urządzenie
Licencjobiorcy. Pomaga on Microsoft zbierać informacje o problemach, które Licencjobiorca napotyka
podczas korzystania z oprogramowania i usługi. W miarę dostępności mogą być również automatycznie
pobierane nowe informacje pomocy dotyczące błędów oprogramowania. Program OPEP zostanie włączony,
jeśli podczas pierwszego ur uchomienia oprogramowania w ybrane zostaną zalecane ustawienia. Więcej
informacji na tema t programu OPEP można znaleźć pod adresem
o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1045.
3.
Funkcje i zawartość online. Funkcje usługi i oprogramowania umożliwiają pobranie zawartości
online od Microsoft i przesłanie jej Licencjobiorcy. Określone funkcje mogą też umożliwić w yszukiwanie
i wyświetlanie informacji online. Przykładami takich funkcji są m.in. obiekty clipar t, szablony, szkolenia
online, pomoc online oraz prognozy pogody w kalendarzu programu Outlook. Po zapisaniu szablonu
dostarczonego przez usługę Office.com do Microsoft będą wysyłane online różne informacje, np. informacje
identyfikujące szablon, nie zostanie jednak w ysłany żaden dokument utworzony za pomocą tego szablonu.
Informacje te są wykorzystywane w celu udostępniania Licencjobiorcy w ymaganej zawartości oraz
ulepszania usług i oprogramowania Microsoft. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji i zawartości
online. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym
pakietu Office 2013 dostępnym za pośrednictwem łącza umieszczonego pod koniec niniejszego dokumentu.
4.
Pliki cookie. Jeśli Licencjobiorca korzysta z funkcji online dostępnych w ramach
usługi/oprogramowania, takich jak pomoc online, konieczne może być w ygenerowanie pli ków cookie.
Informacje na temat blokowania, monitorowania i usuwania plików cookie można znaleźć w części
poświęconej plikom cookie w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym pakietu Office 2013
dostępnym za pośrednictwem łącza umieszczonego pod koniec niniejszego dokumentu.

5.
Usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office. Jeśli Licencjobiorca chce się zalogować do
oprogramowania lub usługi za pomocą konta Microsoft, ur uchamia usługę mobilnego dostępu do ustawień
pakietu Office. Po włączeniu tej usługi niektóre ustawienia pakietu Office (w tym lista ostatnio używanych
dokumentów) zostają przesłane online na serwery Microsoft, gdzie są przechowywane i skąd są pobierane
na urządzenie Licencjobiorcy podczas kolejnego logowania w usłudze za pomocą konta Microsoft. Więcej
informacji na temat usł ugi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office można znaleźć w oświadczeniu
o ochronie pr ywatności dotyczącym pakietu Office 2013 dostępnym za pośrednictwem łącza
umieszczonego pod koniec niniejszego dokume ntu.
6.
Pakiet Office 2013 w systemie Windows 8. Jeśli oprogramowanie zostało ur uchomione na
urządzeniu z systemem Windows 8 i włączono funkcje oraz zawartość online oprogramowania,
zarejestrowanie się w systemie Windows 8 z poziomu konta Microsoft spowoduje automatyczne
zarejestrowanie Licencjobiorcy w tym opr ogramowaniu (z poziomu tego samego konta Microsoft). Umożliwi
to zapisywanie plików na wir tualnym dysku OneDrive i dostęp do nich, a także korzystanie z usługi
mobilnego dostępu do ustawień pakietu Of fice bez konieczności ponow nego w prowadzania nazwy
użytkow nika i hasła do konta Microsoft. Więcej informacji na temat rejestracji w usłudze/oprogramowaniu
z poziomu konta Microsoft oraz usługi mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office można znaleźć
w oświadczeniu o ochronie pr ywatności dotyczącym pakietu Office 2013 dostępnym za pośrednictwem
łącza umieszczonego pod koniec niniejszego dokumentu.
7.
Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrow ych umożliwiających
potwierdzenie tożsamości użytkowników Internetu za pomocą zaszyfrowanych informacji w standardzie
X.509. Certyfikaty te mogą być także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania
integralności i pochodzenia zawartości plików. Oprogramowanie pobiera cer tyfi katy i aktualizuje ich listy
odwołania, jeśli są one dostępne za pośrednictwem Inter netu.
8.
Automatyczna aktualizacja. Oprogramowanie z technologią Click-to-Run może sprawdzać, czy
Microsoft udostępnił aktualizacje i uzupełnienia do tego oprogramowania. W razie wykrycia takich
aktualizacji i uzupełnień mogą one być automatycznie pobierane i instalowane na licencjonowanym
urządzeniu Licencjobiorcy.
9.
Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usł ug Microsoft może
korzystać z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz rapor tów o złośliw ym oprogramowaniu.
Ponadto Microsoft może udostępniać te informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu
i oprogramowania. Wspomniani producenci mogą z nich korzystać w celu doskonalenia współdziałania
swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft.
10.
Niewłaściwe korzystanie z usług internetow ych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług
internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z tych usług.
Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautor yzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub
sieci jest niedozwolone.
11.
Zarządzanie prawami do informacji. Oprogramowanie zawiera funkcję umożliwiającą tworzenie
zawartości, która to zawartość bez zgody Licencjobiorcy nie może być drukowana, kopiowana ani
przesyłana do innych osób. Do użycia tej funkcji po raz pierwszy może być potrzebne nawiązanie połączenia
z serwerem Microsoft. Może być też potrzebne okresowe ponow ne nawiązywanie połączenia z serwerem
Microsoft w celu aktualizacji tej funkcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem
o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1045. Licencjobiorca może nie korzystać z tej funkcji.
D.

DODA TKOWE OGRA NICZENIA I WYMA GA NIA LICENCYJNE LUB PRAWA DO UŻYWA NIA

1.
Subskrypcja na pakiet Office 365 dla Wojska. Aby zasubskr ybować usługę lub oprogramowanie
w wersji „Dla Wojska”, Licencjobiorca musi mieć status Uprawnionego Użytkownika Wojskowego. Aby
uzyskać status Uprawnionego Użytkownika Wojskowego w Stanach Zjednoczonych Licencjobiorca musi być
klientem organizacji Armed Services Exchange zgodnie ze stosownymi przepisami federalnymi.
2.
Subskrypcja Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych. Aby możliwa była subskr ypcja na usługę lub
oprogramowanie w wersji „Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych”, Licencjobiorca musi mieć status

Autor yzowanego Klienta Or ganizacji CANEX. Aby mieć status Autoryzowanego Klienta Organizacji CANEX,
Licencjobiorca musi być













pozostającym w czynnej służbie członkiem Kanadyjskich Sił Zbr ojnych lub jego
współmałżonkiem lub współmałżonką;
członkiem Rezerwy Kanadyjskich Sił Zbrojnych;
emerytowanym członkiem Kanadyjskich Sił Zbrojnych lub pracownikiem cywilnym
kanadyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej (ang. Depar tment of Nati onal Defense, DND)
pobierającym przyznaną przez to ministerstwo emeryturę;
stałym peł no- lub niepełnoetatow ym pracownikiem niepublicznego funduszu Kanadyjskich
Sił Zbrojnych (ang. Non-Public Fund; NPF) lub kanadyjskiego Ministerstwa Obrony
Narodowej bądź współmałżonkiem lub współmałżonką takiego pracownika;
koncesjonariuszem (głównym) organizacji CANEX;
uprawnionym członkiem zagranicznego personelu wojskowego;
emerytowanym pracow nikiem funduszu NPF pobierającym emeryturę z tego funduszu;
pełnoetatowym pracow nikiem wykonawców świadczących usługi alternatywne
(ang. Alternative Service Deliver y);
wdową po członku Kanadyjskich Sił Zbrojnych pobierającą świadczenia w ramach ustaw y
o świadczeniach dla dzieci i rodzin (ang. Child Family Services Act), ustawie o świadczeniach
dla członków sił zbrojnych (ang. Defence Services Pension Contribution Act), ustawie
o świadczeniach (ang. Pension Act) lub ustawie o świadczeniach dla weteranów w ojennych
(ang. War Veterans Allowance Act).
członkiem organizacji Canadian Corps of Commissionaires zamieszkał ym lub zatr udnionym
w bazie wojskowej; lub
członkiem Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej.

3.
Subskrypcja dla Studentów. Aby możliwa była subskr ypcja na usługę i oprogramowanie w wersji „dla
Studentów”, Licencjobiorca musi mieć status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. Licencjobiorca
może sprawdzić, czy ma taki status, a także uzyskać więcej informacji na temat subskr ypcji dla Studentów
pod adresem microsoft.com/education lub za pośrednictwem podmiotu stowarzyszonego Microsoft
właściwego dla kraju Licencjobiorcy.
4.
Subskrypcja „Nie do odsprzedaży”. Karty subskr ypcji „Nie do odsprzedaży” są rozpowszechniane w
ograniczonym zakresie. Karty subskr ypcji oznaczone jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do odsprzedaży” („Not for
Resale”) nie podlegają dalszej sprzedaży.
5.
Programy osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, na które
Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umow y od Microsoft, a nie od danej osoby trzeciej.
Ewentualne uwagi dotyczące programów należących do osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy
wyłącznie w celach informacyjnych.
6.
Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek
do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może tymczasowo pobierać czcionki na drukarkę
lub inne urządzenie zew nętrzne w celu w ydr ukowania zawartości oraz osadzać cz cionki w zawartości,
uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania.
7.
Elementy multimedialne. Microsoft udziela Licencjobiorcy licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie i
wyświetlanie elementów multimedialnych (obrazów, obiektów clipar t, animacji, dźw ięków, muzyki, klipów
wideo i szablonów oraz innych form treści) zawartych w usłudze/oprogramowaniu w ramach projektów i
dokumentów. Licencjobiorcy nie wolno: (i) udzielać licencji na kopie elementów multimedialnych,
sprzedawać ani rozpowszechniać kopii elementów multimedialnych, oddzielnie, ani w ramach produktu,
jeśli podstaw ową wartością takiego produktu są elementy multimedialne; (ii) udzielać klientom praw do
udzielania kolej nych licencji lub dalszego rozpowszechniania elementów multimedialnych; (iii) w celach
komercyjnych udzielać licencji na elementy multimedialne ani rozpowszechniać elementów
multimedialnych, które obejmują wizerunki rozpoznawalnych osób fizycznych, instytucji rządow ych, logo,
znaków towarow ych lub godeł, ani korzystać z tych typów obrazów w sposób, który mógł by sugerować

aprobatę produktu, podmiotu lub działalności Licencjobiorcy lub powiązanie z nimi; ani (iv) tworzyć
utworów obscenicznych lub obelżywych przy użyciu elementów multimedialnych. Inne elementy
multimedialne dostępne w innych witr ynach za pośrednictwem funkcji pakietu Office podlegają
postanowieniom obowiązującym w tych witr ynach.
8.
Okres próbny i przekształcenie. Część lub całość usługi/oprogramowania może być objęta licencją
udzieloną na okres próbny. Prawa do używania usługi/opr ogramowania w wersji próbnej wygasają po
upływie okresu próbnego. Możliwość korzystania z usł ugi/oprogramowania w wersji próbnej oraz czas
trwania subskr ypcji próbnej zostają określone w trakcie procesu aktywacji. Licencjobiorca może mieć
możliwość przekształcenia swoich praw do wersji próbnej na prawa subskr ypcyjne lub bezter minowe. Opcje
przekształcenia zostaną przedstawione Licencjobiorcy przed upł ywem okresu próbnego. Jeśli okres próbny
upłynie bez dokonania przekształcenia, większość funkcji usługi/oprogramowania w wersji próbnej
przestanie działać.
E.

OGRA NICZENIA EKSPORTOWE I OGRA NICZENIA DOTY CZĄCE OPROGRA MOWA NIA
PRZEZNA CZONEGO DO UŻYTKU W OKREŚLONYM REGIONIE GEOGRA FICZNYM

Aktywacja usługi/oprogramowania jest dozwolona w yłącznie w regionie, w którym usługa/oprogramowanie
zostały nabyte. Oprogramowanie i usługi Microsoft podlegają przepisom eksportow ym i przepisom
dotyczącym technologii obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Licencjobiorca w yraża
zgodę na przestrzeganie wszystkich takich stosownych przepisów dotyczących oprogramowania lub usług.
Aby to oprogramowanie i usługi mogły być używane w krajach objętych embargiem lub przez podmioty
objęte sankcjami, w ymagane jest zezwolenie administracji Stanów Zjednoczonych. (Więcej i nformacji na
ten temat można znaleźć pod adresem treasur y.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf). Ponadto
usługi płatne podlegają przepisom eksportow ym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, któr ych
Licencjobiorca musi przestrzegać. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju
przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.
F.

POMOC TECHNICZNA

Ograniczoną pomoc techniczną dotyczącą pakietu Office 365 dla użytkow ników indywidualnych można
uzyskać za pośrednictwem stron office.com/suppor t (pomoc/instrukcje) oraz
suppor t.microsoft.com/ph/13615 (pomoc techniczna).
G.

CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze Uzupełnienie (łącznie z postanowieniami towarzyszącymi uzupełnieniom oprogramowania,
aktualizacjom i usługom dostarczanym przez Microsoft, z któr ych korzysta Licencjobiorca, oraz wszelkimi
oddzielnymi licencjami wyświetlanymi podczas instalowania i korzystania z oprogramowania na
licencjonowanym urządzeniu) oraz postanowienia, do któr ych prowadzą zawarte w tym Uzupełnieniu łącza
internetowe, stanowią całość porozumienia w przedmiocie usł ugi i oprogramowania oraz wszelkich
uzupełnień, aktualizacji i usług (chyba że takim uzupełnieniom, aktualizacj om lub usługom towarzyszyć
będą inne postanowienia Microsoft). Aby po uruchomieniu oprogramowania wyświetlić niniejsze
Uzupełnienie, należy na ekranie pomocy kliknąć łącze Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania
Microsoft. Można również w tym celu skorzystać z dowolnego łącza zawartego w niniejszym dokumencie,
wpisując odpowiedni adres URL na pasku adresu przeglądar ki. Licencjobiorca zgadza się zapoznać z tymi
postanowieniami. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi oznacza akceptację
przez Licencjobiorcę niniejszego Uzupeł nienia oraz postanowień, do których pr owadzą zawarte w nim
łącza. Niniejsza umowa zawiera również łącza informacyj ne. Poniżej wymieniono łącza do postanowień
wiążących Licencjobiorcę i Microsoft:
·

r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1045 (Oświadczenie o ochronie
prywatności dotyczące oprogramowania Office 2013)

·

go.microsoft.com/fwlink/ ?LinkID=246338 (Umowa dotycząca usług Microsoft)

