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Warunki dostępu do Oprogramowania i 
Usług Bitdefender 
 

UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ 
UMOWĄ. 

JEŚLI 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. 

Jeśli Oprogramowanie zostało pobrane lub usługi zainicjowane ze strony Bitdefender 
(opłacone lub w wersji trial), niniejsza Umowa zostanie przyjęta i zawarta, gdy użytkownik lub 
przedstawiciel wybiera "Akceptuję", "OK "lub przycisk "Tak" lub pole poniżej przed pobraniem 
lub instalacją. 

REJESTRACJA PRODUKTU 

Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik zobowiązuje się do rejestracji oprogramowania i 
usług (Produkt Bitdefender), przy użyciu "Moje konto", jako warunek korzystania z 
Oprogramowania (otrzymując aktualizacje) oraz z prawem do Konserwacji. kontrola ta 
pozwala upewnić się, że Oprogramowanie i Usługi Bitdefender działają tylko na 
licencjonowanych komputerach, maszynach wirtualnych i urządzeniach mobilnych oraz, że 
użytkownicy z ważną licencją otrzymują usługi serwisowe. Rejestracja wymaga ważnego 
numeru seryjnego produktu i poprawnego adresu e-mail do odnowień i innych ogłoszeń.Do 
aktywacji funkcjonalności online, wymienionych w dokumentacji produktu, wymagane jest 
konto Bitdefender.Funkcje i warunki Produktu Bitdefender są zaprezentowane na stronie 
Bitdefender, w sklepie online lub odpowiedniej dokumentacji transakcji, możesz uaktualnić do 
wersji Premium zgodnie z opisem w sklepie online lub w odpowiedniej dokumentacji 
transakcji. 

Niniejsza Umowa licencyjna obejmuje licencjonowany Produkt Bitdefender, zawiera związaną 
z nim dokumentację oraz wszelkie aktualizacje dostarczanych aplikacji w ramach zakupionej 
licencji lub umowy serwisowej, jak określono w dokumentacji oraz wszelkich 
kopiach.Bitdefender oferuje oprogramowanie kontrolujące internet, które powinno być 
zainstalowane na twoim urządzeniu (komputerze, telefonie komórkowym, laptopie). 
Bitdefender monitoruje ruch internetowy i pozwala na ograniczenie dostępu do pewnych 
treści. Oprogramowanie na twoim urządzeniu łączy się z infrastrukturą sieciową serwera, a 
następnie wysyła informacje do serwerów Bitdefendera w celu kategoryzacji.Bitdefender 
może pozwolić Ci na śledzenie lokalizacji urządzenia, zablokowanie dostęp do urządzenia. 
Nie może korzystać z usług, w jakikolwiek sposób, w celu uzyskania nieautoryzowanego 
dostępu, przesyłania, przekazywania danych lub informacji do Bitdefender lub osób trzecich. 
Zgadzasz się, że korzystanie z tych usług, musi być zgodne z wszelkimi przepisami, mającymi 
zastosowanie do twojej osoby. 

Ta Umowa jest prawnym porozumieniem pomiędzy Tobą (osobą fizyczną lub podmiotem 
prawnym), a firmą BITDEFENDER, dotyczącym użytkowania Produktu Bitdefender 
wskazanego powyżej, inicjalizacji usług i może obejmować związane z nim nośniki, materiały 
drukowane oraz "online" lub dokumentację elektroniczną (dalej zwana jako " Produkt 
Bitdefender "), z których wszystkie są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach 
autorskich i traktatami międzynarodowymi. Instalując, inicjowanie, kopiujące lub przy 



 

3 

 
 
 
 

używając Produktu BitDefender, zobowiązujesz się do przestrzegania warunków niniejszej 
Umowy. 

Jeżeli nie zgadzasz się na warunki tej umowy, nie instaluj, ani nie używaj programu 
BitDefender. 

PRODUKTY BITDEFENDER 

Możesz zainstalować lub korzystać z oprogramowania i inicjować usługi, na tylu komputerach, 
na ilu potrzebujesz, z ograniczeniem nałożonym przez całkowitą liczbę licencjonowanych 
stanowisk ("maszyny wirtualne, procesory, urządzenia, komputery, w jednostkach ogólnych 
Dozwolona Liczba")Produkt Bitdefender jest chroniony 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 produktu Bitdefender. 

Otrzymasz Usługi oparte na nabytej subskrypcji i masz pewne prawa do używania Produktu 
Bitdefender podczas Okresu Licencjonowania, który rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia 
wstępnej instalacji Produktu Bitdefender, niezależnie od liczby kopii, do których jesteś 
upoważniony do używania, czas trwania określony w Dokumentacji lub odpowiedniej 
dokumentacji transakcji z dystrybutorem Bitdefender lub sprzedawcą, od którego nabyłeś 
produkt Bitdefendera. Produkt Bitdefender może być automatycznie wyłączony po 
zakończeniu Okresu licencji i nie będziesz uprawniony do otrzymania żadnej funkcji lub 
aktualizacji zawartości do Produktu Bitdefender. Na jednym urządzeniu może być 
zainstalowana jedna kopia produktu Bitdefender. Jeśli w dokumentacji potwierdzającej zakup 
produktu Bitdefender od autoryzowanego dystrybutora lub odsprzedawcy określona jest 
większa liczba kopii (dozwolona liczba kopii) i/lub urządzeń, możesz skopiować produkt 
Bitdefender zgodnie z tymi wytycznymi; Możesz wykonać jedną kopię produktu BitDefender 
lub wersję rezerwową dla celów archiwalnych; Jeśli Produkt Bitdefender obsługuje wiele 
platform lub języków, jeśli otrzymujesz Produkt Bitdefender na wielu nośnikach, w postaci 
wielokrotnej kopii Produktu Bitdefender, lub jeśli pojawi się Bitdefendera w pakiecie z innym 
oprogramowaniem, całkowita liczba urządzeń, na których są zainstalowane wszystkie wersje 
oprogramowania Bitdefender nie może przekroczyć Dozwolonej Liczby.Podczas procesu 
instalacji produkt Bitdefender może odinstalować lub wyłączyć inne produkty, czy opcje 
ochronne, jeśli takie produkty lub opcje nie są kompatybilne z produktem Bitdefender. 

LICENCJA NA OKRES PRÓBNY 

Jeśli jesteś użytkownikiem wersji trial, możesz korzystać z Produktu Bitdefender w celu oceny 
lub zbadania w środowisku nieprodukcyjnym na czternaście (14) dni od daty pobrania 
produktu Bitdefender ("Okres Próbny"). PPodczas okresu próbnego przysługuje Ci wsparcie 
techniczne online i przez pocztę elektroniczną w Twoim kraju oraz możliwość pobierania 
aktualizacji, jeśli będą one dostępne. W NAJWIĘKSZYM MOŻLIWYM WYMIARZE 
DOPUSZCZONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA PRODUKT BITDEFENDER, 
WSZELKIE USŁUGI ORAZ CAŁA DOKUMENTACJA, UŻYTE DLA CELÓW OCENY, 
DOSTARCZANE SĄ W AKTUALNEJ POSTACI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. Legalne 
używanie produktu Bitdefender kończy się wraz z upływem okresu próbnego, lub kiedy 
naruszysz warunki niniejszej Umowy. Wraz z upływem okresu próbnego musisz usunąć lub 
zniszczyć wszystkie kopie produktu oraz całą dokumentację i zaprzestać jego używania. 
Twoje zobowiązania i prawa określone w niniejszej Umowie licencyjnej będą nadal 
obowiązywały po upływie okresu próbnego. 
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WARUNKI LICENCJI 

Będą Ci przysługiwać pewne prawa do używania produktu Bitdefender w czasie trwania 
Umowy licencyjnej, rozpoczynającej się w momencie pierwszego zainstalowania produktu, 
niezależnie od liczby kopii w niej dozwolonych i trwającej do daty umieszczonej w 
dokumentacji produktu lub odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zakup produktu 
Bitdefender od jednego z dystrybutorów lub odsprzedawców. Produkt Bitdefender może się 
automatycznie dezaktywować po wygaśnięciu licencji. Nie będziesz wtedy otrzymywać 
żadnych nowych aktualizacji produktu. 

UDZIELENIE LICENCJI 

Niniejszym udziela się, na następujących warunkach niewyłącznej, niezbywalne licencji, do 
celowego wewnętrznego wykorzystania, tylko w normalnym toku działalności Twojego 
biznesu na:i. instaluj i korzystaj z Oprogramowania licencjonowanego na ilość stanowisk 
("Liczba Maszyn Wirtualnych, procesorów, urządzeń, komputerów, w ogólnych jednostkach 
Dozwolona Liczba"),ii. Jeśli zainstalowany jest serwer licencji lub w inny sposób wyrażono 
zgodę, zainstaluj i używaj Oprogramowania na jednym wyznaczonym serwerze będącym 
pojedynczym komputerem, który udostępnia usługi współdzielonych komputerów do wielu 
pojedynczych związanych z serwerem, z zastrzeżeniem liczby jednoczesnych użytkowników 
Bitdefender wyraził zgodę na piśmie, w każdym przypadku, w którym taki jeden komputer lub 
serwer jest własnością, jest dzierżawiony lub w inny sposób zasadniczo kontrolowany przez 
Ciebie. Jeśli chcesz korzystać z tego Oprogramowania na więcej niż jednym komputerze 
(który nie jest serwerem) lub serwerze, dodatkowe licencje muszą być uzyskane od 
Bitdefender dla każdego komputera lub serwera, na którym oprogramowanie ma być 
używane. 

Jesteś upoważniony do wykonania jednej kopii tego Oprogramowania do postaci 
maszynowego odczytu do celów kopii zapasowej, jednak Użytkownik nie może kopiować 
materiałów drukowanych, które są częścią tego Oprogramowania.Musisz oznaczyć zapasowe 
nośniki kopii Oprogramowania jako "backup". Kopia zapasowa Oprogramowania podlega 
postanowieniom niniejszej Umowy oraz wszystkich praw, znaków towarowych, praw 
autorskich i innych legendy powinny być powielane w kopii zapasowej ("Licencja Testowa"). 

OPROGRAMOWANIE. WARUNKI LICENCJI 

Twoje prawa w odniesieniu do Oprogramowania, rozpoczynają się w dniu, gdy akceptujesz 
warunki niniejszego Oprogramowania i ulegają rozwiązaniu w pierwszym komercyjnym 
wydaniu przez BitDefender z ogólnie dostępnej wersji oprogramowania od daty otrzymaniu 
oprogramowania lub jakichkolwiek aktualizacji do niego, w czasie których będziesz miał 
możliwość konwersji tych licencji testowych do Standardowej Licencji Użytkownika 
Końcowego Bitdefender w zakresie Standardowej Umowy Licencyjnej Użytkownika 
Końcowego. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie, z 
dowolnego powodu lub bez powodu, przez dostarczenie drugiej Stronie pisemnego 
wypowiedzenia. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, prawa i licencje udzielone 
na podstawie niniejszej umowy, bezzwłocznie zostaną zakończone, a Ty natychmiast 
zaprzestaniesz używania i zwrócisz do Bitdefender (lub, na życzenie Bitdefender, zniszczysz), 
oprogramowanie, dokumentację oraz wszelkie inne materiały w których jesteś posiadaniu lub 
masz je pod kontrolą będące własnością lub zawierają informacji poufne. 

Ponadto, jeśli nie będziesz kontynuował przestrzegania warunków niniejszej Umowy, 
przyjmujesz do wiadomości, że nie masz prawa do korzystania z Oprogramowania i zgadzasz 
się odinstalować lub nie korzystać z Oprogramowania niezwłocznie po decyzji o 
niekontynuowaniu przestrzegania warunków niniejszej Umowy.PRODUKT TEN PODLEGA 
LICENCJI NA WYKORZYSTANIE PRYWATNE I NIEKOMERCYJNE PRZEZ KONSUMENTA, 
KTÓRĄ PRZYJĄŁ KONSUMENT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ PRYWATNĄ I 
NIEKOMERCYJNĄ. NINIEJSZYM NIE PRZYZNAJE SIĘ LICENCJI RZECZYWISTEJ ANI 
DOPOWIEDZIANEJ NA JAKIEKOLWIEK INNE WYKORZYSTANIE PRODUKTU. 
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WYGAŚNIĘCIE 

Produkt przestanie działać natychmiast po wygaśnięciu licencji.Ta licencja ogranicza się do 
wersji Oprogramowania dostarczonej przez firmę Bitdefender i nie zawiera Aktualizacji, chyba, 
że zakupiono osobny kontrakt na konserwację lub, alternatywnie, zakupiłeś abonament na 
obsługę, który upoważnia Cię do otrzymywania Aktualizacji, upgrade'u, jak opisano w 
Dokumentacji i dokumentacji zakupu. Po upływie określonego okresu subskrypcji, nie masz 
dalszego prawa do otrzymywania jakichkolwiek Aktualizacji bez zakupu nowej subskrypcji. 

UAKTUALNIENIA 

Jeżeli Bitdefender jest oznakowany jako uaktualnienie, musisz posiadać ważną subskrypcję 
na użytkowanie produktu określonego przez firmę BITDEFENDER jako uprawnionego do 
uaktualnień produktu Bitdefender. Uaktualnienie Bitdefender zastępuje i/lub uzupełnia produkt 
stanowiący podstawę aktualizacji. Takiego produktu możesz używać tylko zgodnie z 
warunkami zawartymi w Umowie licencyjnej. Jeżeli Bitdefender jest uaktualnieniem części 
pakietu oprogramowania, na który masz przyznaną licencję jako na pojedynczy produkt, 
Bitdefender może być użytkowany i przesyłany wyłącznie jako część takiego pojedynczego 
pakietu i nie może być przekazywany do użytkowania na więcej niż jednym stanowisku 
komputerowym. Warunki niniejszej licencji zastępują wszelkie poprzednie umowy, które mogą 
istnieć między Tobą a BITDEFENDER, dotyczące oryginalnego produktu lub wynikowego 
zaktualizowanego produktu. 

PRAWA AUTORSKIE 

Wszelkie prawa i tytuły do programu Bitdefender oraz wszelkie prawa autorskie (włącznie z 
wszelkimi obrazami, zdjęciami, kodem, logotypami, animacjami, plikami wideo, muzyką, 
tekstem i apletami w programie Bitdefender), a także dołączone drukowane materiały i 
wszelkie kopie programu Bitdefender są własnością firmy BITDEFENDER. W rozumieniu tych 
praw i tytułów do oprogramowania stron trzecich, określonych w warunkach Umowy 
licencyjnej stron trzecich, te prawa i tytuły są własnością odpowiednich podmiotów. 
Bitdefender chroniony jest prawami autorskimi i umowami międzynarodowymi. Bitdefender 
jest oprogramowaniem chronionym prawami autorskimi i tak ma być rozumiany. Zabronione 
jest kopiowanie drukowanych materiałów dostarczanych wraz z programem Bitdefender. 
Musisz dołączyć w niezmienionej formie wszelkie dokumenty potwierdzające prawa autorskie 
do każdej kopii programu Bitdefender, niezależnie od mediów lub formy, w jakiej on 
występuje. Zabronione jest sub-licencjonowanie, wypożyczanie, sprzedawanie, dzierżawa lub 
dzielenie się licencją programu Bitdefender. Zabronione jest stosowanie inżynierii wstecznej, 
rekompilacja, tworzenie pochodnych programów, modyfikowanie, tłumaczenie i jakakolwiek 
próba rekonstruowania lub uzyskania kodu źródłowego programu Bitdefender,lub 
podstawowego założenia, algorytmu, formatów plików, programowania lub interfejsów. Nie 
można zezwolić osobom trzecim na korzystanie z funkcjonalności Oprogramowania, z 
wyjątkiem wymiaru przewidzianego przez warunki Umowy licencyjnej, określone w warunkach 
Umowy licencyjnej stron trzecich, które określają warunki użytkowania oprogramowania stron 
trzecich. Nie możesz zezwalać osobom trzecim na korzystanie z funkcjonalności 
Oprogramowania i Usług poprzez wspólne korzystanie, biuro usług lub w ramach innej 
umowy. Użytkownik nie może usuwać żadnych informacji o prawach własności lub etykiet 
Oprogramowania. Wszelkie prawa, których nie określono na mocy niniejszej Umowy są 
zastrzeżone przez Bitdefender. 

POMOC TECHNICZNA 

Pewne funkcje wsparcia technicznego mogą być oferowane przez Bitdefender dla warunków 
licencji Oprogramowania, jak podano na stronie internetowej Bitdefender, ale i inne usługi 
wsparcia technicznego są oferowane na podstawie nabytej subskrypcji.Jeśli takie formy są 
dostępne i decydujesz się z nich skorzystać, należy pamiętać o następujących zasadach: 
Bitdefender udzieli wsparcia według własnego uznania i bez żadnej gwarancji. To Ty jest 
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wyłącznie odpowiedzialny za wykonanie pełnej kopii zapasowej wszystkich istniejących 
danych, oprogramowania i programów przed otrzymaniem wsparcia technicznego. W ramach 
świadczenia pomocy technicznej firmy Bitdefender można ustalić, że problem techniczny jest 
poza zakresem pomocy technicznej. Bitdefender zastrzega sobie prawo do odmowy, 
zawieszenia lub zakończenia któregokolwiek wsparcia technicznego według własnego 
uznania. 

BITDEFENDER nie gwarantuje, że Bitdefender będzie nieprzerwanie pracował lub będzie 
wolny od błędów lub, że błędy zostaną naprawione. B?ITDEFENDER nie gwarantuje, że 
BitDefender spełni Twoje wymagania. 

ZA WYJĄTKIEM, KIEDY JEST TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE, 
BITDEFENDER NIE UWZGLĘDNIA INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB 
DOMNIEMANYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKTU, UDOSKONALEŃ, ZARZĄDZANIA LUB 
WSPARCIA LUB WSZELKICH INNYCH MATERIAŁÓW (MATERIALNYCH LUB 
NIEMATERIALNYCH) LUB USŁUG DOSTARCZANYCH Z PRODUKTEM. BITDEFENDER 
NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE I WARUNKI, 
W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOMYŚLNE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, 
ZA UTRATĘ DOBREJ WOLI, PRZERWY W PRACY, UTRATY DANYCH, AWARII LUB 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZENIA, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, 
TYTUŁU, NIEZAKŁÓCANIA, DOKŁADNOŚCI DANYCH, DOKŁADNOŚCI ZAWARTOŚCI 
INFORMACYJNEJ, INTEGRACJI SYSTEMU ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON 
TRZECICH PRZEZ FILTROWANIE, DEASEMBLIZACJĘ LUB USUWANIE 
OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH, SPYWARE, ADWARE, CIASTECZEK, EMAILI, 
DOKUMENTÓW, OGŁOSZEŃ LUB PODOBNYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKA 
Z PRZEPISÓW, PRAWA, SPOSOBU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ZWYCZAJU I 
PRAKTYKI LUB ZASTOSOWANIA HANDLOWEGO. Bitdefender działa w imieniu swoich 
dostawców i partnerów handlowych w celu zrzeczenia się, wyłączenia i / lub ograniczenia 
zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, ale 
nie w innych kwestiach i do żadnych innych celów. Powyższe postanowienia są wiążące w 
maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

SZYFROWANIE 

Oprogramowanie, opisane w niniejszej Umowie, może zawierać funkcje pozwalające chronić 
poufne informacje na Twoim urządzeniu. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła, aby 
zaszyfrować i chronić dane tego typu. Nie będziesz mógł odzyskać zaszyfrowanych danych, 
jeśli zgubisz lub zapomnisz hasło. Przyjmujesz do wiadomości, że poziom szyfrowania 
używany w produkcie Bitdefender ochroni twoje informacje przed standardowym atakiem. 
Jednak zabezpieczenie to może zostać złamane. Uznajesz również, że zaszyfrowane 
informacje mogą być niedostępne, jeśli na Twoim dysku są uszkodzone sektory lub jeśli dysk 
ulegnie uszkodzeniu. Bitdefender nie ponosi odpowiedzialności za niepowołany dostęp do 
informacji, w przypadku gdy przekazałeś hasło stronie trzeciej, nie dołożyłeś wystarczających 
starań, aby chronić te informacje, hasło, odpowiedzi na pytania pomocnicze, lub w wyniku 
błędu użytkownika. 

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.NIEKTÓRE STANY NIE POZWALAJĄ OGRANICZAĆ 
LUB WYKLUCZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB UMYŚLNE 
USZKODZENIA. TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE 
DOTYCZYĆ CIEBIE.W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ BITDEFENDER NIE 
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MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU OPROGRAMOWANIA I USŁUG. Ograniczenia 
poruszone wyżej będą miały zastosowanie bez względu na to czy akceptujesz, użytkujesz, 
oceniasz czy testujesz OPROGRAMOWANIE I USŁUGI.Egzekwowanie prywatności i 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników pracujących z urządzeniami firmowymi lub 
własnymi przy użyciu GravityZone jest na twoją odpowiedzialność. BitDefender nie może być 
odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenia prywatności wynikające z zastosowania jego 
produktów i usług. 

WYKORZYSTANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW 

Proszę potwierdzić, że Rejestrując i Podłączając urządzenie do instancji Bitdefender 
GravityZone, będzie pozwalać administratorowi (om) tej instancji do zbierania informacji i 
sterowania urządzeniem zdalnie. W zależności od polityki bezpieczeństwa i zasad 
stosowanych przez Twoją firmę mogą wystąpić ograniczenia dostępu do należytej blokady 
urządzenia zdalnego urządzenia i utraty danych lub wyczyszczenie polecenia stosowane 
przez administratora ręcznie lub automatycznie za pomocą polityki bezpieczeństwa. Udzielisz 
administratorowi(om) prawo do monitorowania urządzenia, lokalizację na mapie, 
egzekwowanie blokady ekranu i uwierzytelniania, blokadę i czyszczenie urządzenia, 
szyfrowanie przechowywanych multimediów, aplikacji i plików skanowania na urządzeniu. 

Należy również pamiętać, że wszelkie skargi dotyczące zebranych informacji, raportów i 
ścieżek urządzenia i działalności, które mogą mieć wpływ na Twoją prywatność, powinny być 
kierowane do administratora rozwiązania. Bitdefender nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek roszczenia wynikające z prywatności, utraty danych, które się Tobie przydażą 

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TO OPROGRAMOWANIE NIE JEST 
ZAPROJEKTOWANE DO PRACY W NIEBEZPIECZNYM ŚRODOWISKU. 
OPROGRAMOWANIE NIE JEST DO UŻYTKU W OPERACJACH NAWIGACJI 
SAMOLOTÓW, OBIEKTÓW NUKLEARNYCH LUB SYSTEMÓW KOMUNIKACJI BRONI, 
BEZPOŚREDNIEGO LUB POŚREDNIEGO ZABEZPIECZENIA ŻYCIA, KONTROLI RUCHU 
LOTNICZEGO LUB JAKIEJKOLWIEK APLIKACJI BĄDŹ INSTALACJI, KTÓRYCH BŁĄD 
MÓGŁBY SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ, USZCZERBEK NA ZDROWIU LUB USZKODZENIE 
WŁASNOŚCI. 

AKTUALIZACJE 

Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że system 
może być wykorzystywany do odbioru i nadawania Aktualizacji Oprogramowania poprzez 
lokalne serwery. Protokół nie będzie wykorzystywany do innych celów niż do nadawania i 
odbierania aktualizacji plików sygnatur Bitdefender. 

ZGODA NA KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ 

Bitdefender może wysyłać informacje prawne oraz inne informacje na temat oprogramowania 
i subskrypcji lub naszego wykorzystania informacji udostępnionych przez nas 
("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 niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża zgodę, aby otrzymywać 
wszystkie komunikaty za pośrednictwem tych środków elektronicznych i wykazuje, że może 
uzyskać dostęp do Komunikacji na Stronach. 

POTWIERDZENIE USŁUGI 

Elementy serwisu oprogramowania i usług standalone działają poprzez przekazywanie 
pewnych danych ("Przekazane dane") do posiadanych lub kontrolowanych serwerów 
skanowania Bitdefender. Serwery te wykorzystują opatentowaną technologię do identyfikacji, 
a następnie przeszukują szkodliwe lub potencjalnie niechciane treści w oparciu o zakazane 
parametry użytkownika. Jako warunek korzystania z jakichkolwiek Usług, poprzez 
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zaakceptowanie niniejszej umowy:(i) Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest prawnie 
upoważniony i uprawniony do dostępu i dostarczania Bitdefender, z dostępem do danych i do 
Przesyłanych danych, ze zgodę na dostarczenie Bitdefender dowodów takiego zezwolenia na 
życzenie; (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 ZBIERANIA DANYCH 

Bitdefender informuje cię o tym, że w niektórych programach czy produktach może użyć 
technologii gromadzenia danych do zebrania informacji technicznych (m.in. o podejrzanych 
plikach) w celu ulepszania produktów, świadczenia odpowiednich usług, ich dostosowania 
oraz zapobiegania nielicencjonowanemu lub nielegalnemu użyciu produktu i stratom 
powodowanym przez szkodliwe programy. Podane dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-
mail, hasło), podczas konfiguracji początkowej, jeśli zostały zebrane, to będą używane jako 
nazwa konta, w którym mogżesz zdecydować się na otrzymywanie dodatkowych usług i / lub 
na podstawie których możesz korzystać z niektórych funkcji oprogramowania. Możesz 
zmienić hasło, i Bitdefender wręcz to zaleca, w dowolnym momencie po zakończeniu instalacji 
produktu.Akceptujesz, że Bitdefender może wykorzystać te informacje w ramach usług 
świadczonych w odniesieniu do produktu oraz aby zapobiegać i zatrzymywać uruchamianie 
szkodliwych programów na Twoim urządzeniu.Akceptując warunki niniejszej umowy zgadzasz 
się na to, by ruch sieciowy Twojego systemu był skanowany w poszukiwaniu i blokowaniu 
złośliwego oprogramowania w trybie bezosobowym.Potwierdzasz i akceptujesz że 
Bitdefender może wprowadzać aktualizacje lub poprawki do programu lub produktu, które są 
automatycznie pobierane na Twoje urządzenie. 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. Użycie określonego oprogramowania i / lub usług, mogą 
podlegać przepisom o ochronie danych lub przepisów w danym kraju. Jesteś odpowiedzialny 
za ustalenie, czy i jak należy postępować zgodnie z tymi przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi. Dostęp do strony internetowej przez Użytkownika i nabycie produktów i usług 
oraz wykorzystanie narzędzi lub treści zawartych na stronie internetowej wiąże się z 
przetwarzaniem danych osobowych. Przestrzeganie przepisów regulujących przetwarzanie 
danych osobowych i usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego jest 
sprawą najwyższej wagi dla Bitdefender. Czasami, aby uzyskać dostęp do produktów, treści i 
narzędzi usług, będzie w niektórych przypadkach konieczne dostarczenie pewnych danych 
osobowych. Bitdefender gwarantuje, że takie dane będą traktowane jako poufne i zgodnie z 
ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych i usług społeczeństwa 
informacyjnego i handlu elektronicznego.Od czasu do czasu produkt Oprogramowanie i usługi 
mogą gromadzić pewne informacje z komputera, na którym są zainstalowane, m.in.: 

- Informacje o ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz adresy URL 
odwiedzonych stron, które Oprogramowanie i Usługi uznają za potencjalnie fałszywe. 
Adresy URL mogą zawierać dane osobowe, do których dostęp próbują uzyskać 
potencjalnie fałszywe strony. Bitdefender gromadzi te informacje w celu oceny i 
zwiększania skuteczności Bitdefender przy wykrywaniu szkodliwych działań, 
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potencjalnie fałszywych stron i innych zagrożeń bezpieczeństwa internetowego. 
Informacje te nie będą powiązane z żadnymi danymi osobowymi. 

- Adresy URL odwiedzonych stron, jak również wyniki wyszukiwania i wyszukiwane 
słowa kluczowe, ale tylko jeśli włączona jest opcja paska przeglądarki. Informacje te 
gromadzone są w celu oceny i informowania Cię o potencjalnych zagrożeniach 
związanych z konkretną stroną internetową, zanim na nią wejdziesz. Informacje te nie 
będą powiązane z żadnymi danymi osobowymi. 

- Pliki wykonywalne, uznane za potencjalne szkodliwe oprogramowanie, włączając 
informacje o działaniach podejmowanych przez te pliki podczas instalacji. Pliki te są 
przesyłane do Bitdefender za pomocą funkcji automatycznego wysyłania. 
Zgromadzone pliki mogą zawierać konkretne dane personalne, pozyskane przez 
szkodliwe programy bez Twojej zgody. Pliki tego typu zbierane są przez firmę 
Bitdefender tylko w celu ulepszenia zdolności wykrywania przez oprogramowanie 
Bitdefender szkodliwego zachowania. Bitdefender nie będzie korelować tych plików z 
jakimikolwiek danymi osobowymi. Taka funkcja automatycznego składania może 
zostać wyłączona po instalacji, postępując zgodnie z instrukcjami w dokumentacji 
odpowiednich produktów. 

- Informacje o statusie, dotyczące instalacji i działania Oprogramowania i Usług. Ta 
informacja wskazuje firmie Bitdefender czy instalacja Oprogramowania i Usług odbyła 
się pomyślnie czy wystąpiły problemy. Informacja o statusie może zawierać konkretne 
dane personalne tylko jeśli takie informacje są zawarte w nazwie pliku lub folderu, 
napotkanego przez Oprogramowanie lub Usługi podczas instalacji lub w czasie 
wystąpienia problemu. Informacje o statusie są gromadzone przez firmę Bitdefender w 
celu dokonania oceny oraz zwiększenia wydajności i liczby pomyślnych instalacji 
programu Bitdefender. Te informacje nie będą powiązane z żadnymi konkretnymi 
danymi personalnymi. 

- Informacje zawarte w wiadomościach e-mail przesyłanych do firmy Bitdefender przez 
Oprogramowanie i Usługi w celu zgłoszenia spamu lub niewłaściwego 
zakwalifikowania jako spam. Wiadomości te mogą zawierać osobiste dane 
identyfikujące i są wysyłane do Bitdefender tylko za Twoją zgodą, nie automatycznie. 
Jeśli wysyłasz tego typu wiadomości, Bitdefender użyje ich tylko do ulepszenia 
technologii antyspamowej Bitdefender. Bitdefender nie będzie łączył tych plików z 
żadnymi innymi danymi personalnymi. 

- Informacje zawarte w raporcie, który możesz wysłać poprzez Oprogramowanie i Usługi 
do firmy Bitdefender kiedy Oprogramowanie i Usługi napotka problem.Raport zawiera 
informacje o stanie zarówno Oprogramowania, Usług, jak i Twojego komputera w 
czasie, w którym Oprogramowanie i Usługi napotkały problem. Informacje o stanie 
urządzenia mogą obejmować język systemu i wersję systemu operacyjnego dla 
urządzenia , jak również procesów uruchomionych, ich stanu i funkcjonowania 
informacji i danych z plików lub folderów, które były otwarte w czasie, w którym 
Oprogramowanie i Usługi napotkały problem. Informacje mogą zawierać dane 
osobowe, jeśli takie informacje są zawarte w, lub są częścią nazwy plików i folderów 
otwartych w czasie, gdy Oprogramowanie i Usługi napotkały problem.Informacje te 
będą wysłane do firmy Bitdefender tylko za Twoją zgodą, nie automatycznie. 
Informacje te zbierane są przez firmę Bitdefender w celu poprawienia wydajności 
produktu Bitdefender lub do celów statystycznych. Informacje te nie będą powiązane z 
napotkanym problemem, ani z żadnymi konkretnymi danymi personalnymi. 

- Adres IP (Internet Protocol) urządzenia, na którym zainstalowano Oprogramowanie i 
Usługi, jak również inne ogólne, statystyczne informacje używane do administrowania 
licencją, analizy produktu i do ulepszania funkcjonalności produktu. Informacje te nie 
będą powiązane z żadnymi danymi personalnymi. 

Zebrane informacje opisane powyżej są niezbędne do optymalizowania funkcjonalności 
produktów Bitdefender i mogą być przesłane do Bitdefender Group w Stanach Zjednoczonych 
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lub innych krajach, gdzie obowiązuje mniej protekcyjne prawo ochrony danych niż w Twoim 
regionie (włącznie z 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 i Usług. 
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 tych informacji, aby śledzić tendencje rozwoju zagrożeń ochrony i 
publikować raporty na ich temat. Korzystając z Programu i Usług, przyjmujesz do wiadomości 
i zgadzasz się, że BitDefender może gromadzić, przekazywać, przechowywać, ujawniać i 
analizować te informacje do tych celów. Poświadczasz, że wszelkie podane przez Ciebie 
dane będą prawdziwe i dokładne i że będziesz informował Bitdefender o każdorazowej ich 
zmianie. Przysługuje Ci prawo odmowy przetwarzania przez nas Twoich danych, co nie jest 
sprzeczne z założeniami umowy, a jedynie sprzyja utrzymaniu stosunków kontraktowych. 

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, podległe mu jednostki i partnerzy będą przysyłać informacje marketingowe tylko 
drogą e-mailową lub innymi kanałami komunikacji elektronicznej dla tych użytkowników, 
którzy zgodzili się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług BitDefender lub 
innych wiadomości. 

Polityka prywatności firmy Bitdefender gwarantuje Ci prawo do dostępu, poprawiania i 
usuwania Twoich danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez 
powiadomienie firmy Bitdefender poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 
legal@bitdefender.com. 

Poza informacjami potrzebnymi do rejestracji produktu, firma Bitdefender musi przetwarzać i 
przechowywać pewne informacje o Twojej sieci i sprzęcie w celu dostarczenia usług wsparcia. 
W celu ciągłego udoskonalania produktów, zainstalowane Oprogramowanie może również 
okresowo wysyłać informacje 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 nie jest przeznaczone do 
przechwytywania ani przechowywania żadnych danych prywatnych. Zgadzasz się na to, aby 
firma Bitdefender: (i) używała danych wysłanych z zainstalowanego oprogramowania do 
ulepszania swoich produktów i usług; (ii) dzielić akcje, które zostały zidentyfikowane jako 
złośliwe lub o niepożądanej treści z oddziałami i partnerami bezpieczeństwa, oraz (iii) używać 
i ujawniać wysyłanych danych jedynie w celu analizy lub zgłaszania, ale tylko jeśli to użycie 
nie identyfikuje Ciebie, ani nie zawiera informacji, które mogłyby posłużyć do czyjejś 
identyfikacji. Bitdefender zastrzega tytuły, własność i wszelkie prawa do własności 
intelektualnej i wyniku pracy będącej rezultatem użycia tej funkcji oraz korzyści z nich płynące, 
a także do analizy tych informacji.Używając Produktu Bitdefender użytkownik potwierdza i 
zgadza się, że firma Bitdefender może zbierać, ujawniać, przechowywać i analizować te 
informacje dla wyżej wymienionych celów.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 
Oprogramowanie może zawierać programy komputerowe licencjonowane (lub wtórnie 
licencjonowane) na rzecz użytkownika w ramach licencji GNU General Public License (GPL) 
lub innych podobnych licencji Darmowego Oprogramowania, które między innymi zezwalają 
użytkownikowi na kopiowanie, modyfikowanie oraz redystrybucję niektórych programów lub 
ich części, i mają dostęp do kodu źródłowego. GPL wymaga, aby dla każdego 
oprogramowania objętego GPL, który jest przekazywany w postaci wykonywalnego formatu 
binarnego, by kod źródłowy był również dostępny dla użytkowników. W przypadku 
oprogramowania objętego GPL kod źródłowy jest dostępny do pobrania. Jeśli jakakolwiek 
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licencja Darmowego Oprogramowania wymaga, aby Bitdefender udostępnił prawo do 
korzystania, kopiowania lub modyfikowania Darmowego Oprogramowania, w szerszym 
zakresie niż prawa przyznane w niniejszej umowie, wówczas prawa takie mają pierwszeństwo 
przed prawami i ograniczeniami zawartymi w niniejszej umowie. 

OGÓLNE 

Niniejsza Umowa będzie podlegała zarówno prawu rumuńskiemu, jak i międzynarodowym 
przepisom i porozumieniom dotyczącym praw autorskich. Wyłączna jurysdykcja i wszelkie 
spory sądowe, które wynikną z Umowy licencyjnej, będą rozstrzygane w Rumunii. Niniejsza 
Umowa licencyjna w żadnym stopniu nie zmniejszy Twoich praw wynikających z 
obowiązujących w Twoim regionie praw ochrony konsumenta lub innych praw, nieokreślonych 
w Umowie. 

W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nieważność ta nie 
ma wpływu na ważność pozostałych części Umowy. 

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 produkt 
Bitdefender. Niniejsza Umowa nie zmienia Twoich praw ani obowiązków zgodnych z prawem 
Twojego kraju, jeśli przepisy prawne Twojego kraju na to nie pozwalają. 

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 przypadku 
sporów lub rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszych Warunków na inne języki, 
wersja angielska wydana przez BITDEFENDER będzie rozstrzygającą. 

Skontaktuj się z firmą BITDEFENDER pod adresem 24, Delea Veche Street, Building A, 
ground floor, Sector 2, Bukareszt, Rumunia lub pod numerem tel.: 40 21 206 34 70, lub pod 
numerem faksu: 40 21 264 17 99, lub pod adresem e-mail: office@bitdefender.com 

 

 

 


