Umowa Licencyjna Oprogramowania Użytkownika Końcowego dla Produktów
Konsumenckich
________________________________________
UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE
Z PONIŻSZĄ UMOWĄ!
OTWIERAJĄC TĘ PACZKĘ, ZRYWAJĄC PLOMBĘ, KLIKAJĄC
„AKCEPTUJĘ”, „OK”, „KONTYNUUJ”, „TAK” LUB W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB INSTALUJĄC TO OPROGRAMOWANIE I UŻYWAJĄC GO,
OŚWIADCZASZ, ŻE W PEŁNI ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ
POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY.
Jeśli oprogramowanie zostało pobrane ze strony internetowej (w wersji pełnej lub
testowej), niniejsza umowa licencyjna będzie zaakceptowana i zostanie zawarta w
momencie wybrania przycisku lub pola "Akceptuję", "OK" lub "Tak" przed
pobraniem lub instalacją.
JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY,
NIE INSTALUJ, ANI NIE UŻYWAJ TEGO OPROGRAMOWANIA LUB
WYRAŹ W INNY SPOSÓB BRAK ZGODY ORAZ SKONTAKTUJ SIĘ Z
PUNKTEM, W KTÓRYM ZAKUPIŁEŚ TO OPROGRAMOWANIE, ABY
UZYSKAĆ INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZWROTU PIENIĘDZY W CIĄGU
30 DNI OD DATY ZAKUPU.
REJESTRACJA PRODUKTU. Akceptując niniejszą Umowę wyrażasz zgodę na
rejestrację Twojego Produkty Bitdefender. Rejestracja wymaga ważnego Konta
Bitdefender, które zawiera ważny adres e-mail potrzebny do odnowienia klucza
licencyjnego oraz otrzymywania pozostałych powiadomień i ważnej licencji
produktu. Konto Bitdefender jest obowiązkowe do korzystania z Produktu
BitDefender, jak podano w Dokumentacji Produktu.
Rejestracja może wymagać ważne numeru seryjnego produkta dostępnego w
dokumentacji transakcji od dystrybutora Bitdefender lub sprzedawcy, u którego
nabyto Produkt Bitdefender.
Niniejszym oświadczasz, że jesteś legalnym posiadaczem tego urządzenia i masz
wszelkie uprawnienia do stworzenia swojego konta. Miej świadomość, że
instalując to oprogramowanie na swoim urządzeniu i biorąc pod uwagę polityki
bezpieczeństwa oraz zasady wybrane przez Ciebie, możesz doświadczyć
ograniczeń dostępu do urządzenia i utraty danych z uwagi na polecenia zdalnego
blokowania lub usuwania danych z urządzenia, ewentualnie wydane osobiście

przez administratora tego konta w ramach polityki bezpieczeństwa. Ty, jako
administrator, masz prawo monitorować swoje urządzenie, lokalizować je na
mapie, wymuszać blokadę ekranu i wymagać podania hasła, blokować urządzenie i
usuwać z niego dane, szyfrować dane na karcie pamięci, usuwać tymczasowe pliki,
klucze rejestru i dane przeglądarki, skanować aplikacje i pliki, zawarte na tym
urządzeniu. Bitdefender nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia
spowodowane przez Ciebie, skutkujące utratą poufnych danych.
Niniejsza Umowa Licencyjna obejmuje Produkty Bitdefender dla użytkowników
domowych licencjonwanych na Ciebie, dla dopuszczalnej liczby użytkowników lub
urządzeń, jak opisano w dokumentacji zakupu, w tym związanej z nim
dokumentacji oraz wszelkich aktualizacji i modernizacji aplikacji dostarczanych w
ramach zakupionej licencji lub każdej umowy związanej z nimi, jak określono w
dokumentacji oraz wszelkich kopii tych elementów.
Ten produkt oferuje oprogramowanie kontrolujące Bitdefender, które powinno być
zainstalowane na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie),
przechwytujące ruch internetowy, aby go monitorować i pozwalające Ci ograniczać
dostęp do danych treści. To oprogramowanie na Twoim osobistym urządzeniu
łączy się z sieciową infrastrukturą serwera, a następnie wysyła dane na serwery
Bitdefender w celu poprawnej kategoryzacji.
Produkt Bitdefender może blokować pewne niebezpieczne aplikacje, które próbują
uzyskać dostęp do chronionych zasobów urządzenia. Może to doprowadzić do
tego, że aplikacje nie będą działać lub nie będą zachowywać się poprawnie. Należy
pamiętać, że możliwość udzielania dostępu do tych aplikacji może spowodować
utratę dostępu do danych lub kradzieży danych.
Produkt Bitdefender umożliwia Użytkownikom dostęp do funkcji takich, jak
śledzenie urządzenia, blokowanie dostępu do urządzenia, przesyłanie zdjęć
wykonanych za pomocą aparatu fotograficznego Twojego urządzenia lub nagrań
wykonanych za pomocą dyktafonu Twojego urządzenia (jeśli taki występuje).
Niedozwolone jest korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego
dostępu, przesyłania lub wysyłania danych lub informacji do firmy Bitdefender lub
osób trzecich w jakikolwiek sposób. Oświadczasz, iż korzystanie z powyższych
funkcji przez Ciebie będzie zgodne z wszelkimi przepisami prawnymi, którym
podlegasz.
Ta Umowa licencyjna jest prawnym porozumieniem pomiędzy Tobą (osobą
fizyczną lub podmiotem prawnym), a firmą Bitdefender, dotyczącym użytkowania
określonego powyżej Produktu Bitdefender, które obejmuje oprogramowanie i
usługi na Twoim urządzeniu oraz może obejmować dodatkowe media, drukowane
materiały oraz dokumentację w formie "online" lub elektronicznej (zwane dalej:
„Produkt Bitdefender”), które chronione są przez międzynarodowe prawa autorskie
oraz międzynarodowe traktaty handlowe. Przez zainstalowanie, kopiowanie lub

inne użytkowanie Produktu Bitdefender, zobowiązujesz się do przestrzegania
warunków niniejszej Umowy.
PRZYZNANIE LICENCJI. Produkt Bitdefender chroniony jest prawami
autorskimi i międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw autorskich, jak
również innymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej.
Produkt Bitdefender zostaje udostępniony na zasadzie licencji, a nie sprzedany.
Niniejsza Umowa daje Ci tylko niektóre prawa do używania produktu Bitdefender
dla dopuszczalnej liczby użytkowników lub urządzeń, jak opisano w dokumencie
zakupu. Bitdefender zastrzega sobie wszelkie pozostałe prawa. Możesz używać
produktu Bitdefender tylko w sposób określony w niniejszej Umowie.
Niniejszym Bitdefender przyznaje tylko Tobie następującą niewyłączną,
limitowaną, nieprzenośną, niepodlegającą udostępnianiu, niekomercyjną licencję,
obciążoną obowiązkiem uiszczania tantiem za używanie produktu Bitdefender
tylko dla Twojego personalnego wykorzystania.
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 Bitdefender w pakiecie z innym
oprogramowaniem, całkowita liczba urządzeń, na których są zainstalowane
wszystkie wersje oprogramowania Bitdefender nie może przekroczyć Dozwolonej
Liczby.
Nieograniczone licencjonowanie Produktów Bitdefender ogranicza użytkownika do
20 urządzeń na koncie. Gdy limit 20 urządzeń zostanie przekroczony, Produkt
Bitdefender zainstalowany na urządzeniach przekraczających limit może zostać
automatycznie wyłączony i nie będziesz uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek
funkcji lub aktualizacji składników Produktu Bitdefender na tych urządzeniach.
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.
TRIAL I LICENCJA BETA
Jeśli jesteś użytkownikiem próbnym lub użytkownikiem Beta możesz korzystać z
produktu Bitdefender do celów próbnych lub jego testowania w środowisku
niezwiązanym z produkcją przez trzydzieści (30) dni od daty pobrania Bitdefender

("Okres próbny" ). W okresie próbnym, możesz otrzymać wsparcie techniczne
przez internet lub email w tym kraju, w którym znajdują się aktualizacje.
POSTANOWIENIA TEJ SEKCJI, DOTYCZĄ MIEJSCA GWARANCJI W
ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK ROWIĄZAŃ
DARMOWYCH/PRÓBNYCH ORAZ BETA.
W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, BITDEFENDER
PRODUKT JEST WYKORZYSTYWANY DO CELÓW PRÓBNYCH LUB
BETA SĄ DOTARCZONE DO CIEBIE "TAK JAK JEST", BEZ
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.
ZASTRZEŻENIE BETA
OPROGRAMOWANIE BETA OBJĘTE NINIEJSZĄ LICENCJĄ MOŻE
ZAWIERAĆ DEFEKTY. PIERWSZORZĘDNYM CELEM TEJ TESTOWEJ
LICENCJI BETA JEST UZYSKANIE INFORMACJI ZWROTNEJ NA TEMAT
WYDAJNOŚCI OPROGRAMOWANIA I IDENTYFIKACJA DEFEKTÓW.
RADZIMY CHRONIĆ CI WAŻNE DANE, ABY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I
NIE POLEGAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NA PRAWIDŁOWYM
FUNKCJONOWANIU LUB WYDAJNOŚCI OPROGRAMOWANIA I/LUB
TOWARZYSZĄCYCH MATERIAŁÓW.
Prawo do użytkowania Produktu Bitdefender kończy się, gdy kończy się okres
próbny lub w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej
Umowy. Po zakończeniu okresu próbnego, należy usunąć lub zniszczyć wszystkie
kopie Bitdefender i Dokumentacji produktu i zaprzestać korzystania z Serwisu.
Twoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy będą obowiązywać nadal
po zakończeniu Okresu Próbnego.
WARUNKI LICENCJI. Będziesz posiadał pewne prawa do używania produktu
Bitdefender w czasie trwania umowy licencyjnej rozpoczynającej się w momencie,
gdy zarejestrujesz licencję Produktu Bitdefender na swoim koncie, 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 i nie będziesz wtedy otrzymywać żadnych nowych opcji ani aktualizacji
Produktu Bitdefender.
AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE. Jeśli ustawiłeś opcję automatycznego
odnawiania subskrypcji produktu Bitdefender i podałeś numer karty kredytowej,
która ma być obciążana, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana trzydzieści
(30) dni przed jej wygaśnięciem, włączając w to każdą następną, za opłatę nie

większą niż wtedy obowiązująca, z wyłączeniem promocji i zniżek. Musisz podać
aktualne, kompletne i dokładne dane swojego konta bilingowego. Musisz na
bieżąco aktualizować wszystkie dane (m.in. adres bilingowy, numer karty
kredytowej, termin ważności karty), aby Twoje konto bilingowe było ważne.
Musisz również niezwłocznie powiadomić firmę Bitdefender o unieważnieniu
Twojej karty kredytowej (z powodu zgubienia lub kradzieży). Jeśli nie
powiadomisz firmy Bitdefender o decyzji zaprzestania automatycznego odnawiania
subskrypcji trzydzieści (30) dni przed jej wygaśnięciem, zgadzasz się na to, aby
Bitdefender nadal pobierał opłatę za subskrypcję. Zgłoszenia możesz dokonać pod
adresem http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (lub numerem
telefonu Twojego lokalnego przedstawicielstwa firmy Bitdefender). Niniejsza
Umowa zostanie automatycznie zerwana, jeśli nie zastosujesz się do
któregokolwiek z jej postanowień. W przypadku zerwania Umowy musisz
natychmiast usunąć lub zniszczyć wszystkie kopie produktu Bitdefender, oraz całą
dokumentację, i zaprzestać używania produktu.
UAKTUALNIENIA. Jeżeli Bitdefender jest oznakowany jako uaktualnienie,
musisz posiadać odpowiednią licencję 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. Korzystając z Bitdefendera i akceptując tę umowę
wyrażają Państwo zgodę, aby otrzymywać aktualizacje i uaktualnienia do
oprogramowania, które będą nadawane automatycznie przez Bitdefender.
AKTUALIZACJE. Wyrażając zgodę na zawarcie niniejszej Umowy, uznajesz i
akceptujesz to, że Twój system będzie używany do otrzymywania i dzielenia się
aktualizacjami produktu przez protokół peer to peer. Protokół ten będzie używany
wyłącznie do przesyłania i odbierania plików aktualizacji baz sygnatur Bitdefender.
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 lub niezależnie od mediów lub formy, w jakiej
on występuje. Zabronione jest sub-licencjonowanie, wypożyczanie, sprzedawanie,
odsprzedawanie, wypożyczanie, dzierżawa lub dzielenie się lub przesyłanie w inny
sposób, z lub bez brania pod uwagę, licencji programu Bitdefender. Zabronione jest
stosowanie inżynierii wstecznej, de/rekompilacja, tworzenie pochodnych
programów, modyfikowanie, tłumaczenie i jakakolwiek próba rekonstrukcji lub
uzyskania kodu źródłowego Produktu Bitdefender, lub bazowanie na pomysłach,
algorytmach, formatach plików, programowaniu lub interfejsach lub
funkcjonalności Produktu Bitdefender. Nie możesz zezwolić osobom trzecim na
korzyści z rozszerzenia pozwoleń w warunkach licencji, określone w
towarzyszących warunkach licencyji firm trzecich, regulujące używania lub
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 usuwać jakichkolwiek powiadomień ani etykiet na Bitdefender. Wszystkie
prawa nie podane poniżej są zastrzeżone przez Bitdefender.
INFORMACJE ZWROTNE To jest wyraźnie zrozumiane, potwierdzone i
uzgodnione, że powinno się, niezależnie od tego, czy zostało się formalnie o to
poproszonym, dostarczyć do Bitdefender rozsądne sugestie, uwagi i komentarze
dotyczące Produktu Bitdefender, w tym między innymi o użyteczności, raporty o
błędach i wyniki badań, w odniesieniu do testowania oprogramowania Bitdefender
(kolektywnie, "Informacje zwrotne"). Jeśli podasz taką informację do Bitdefender,
będziesz mógł przyznać firmie Bitdefender następujące ogólnoświatowe, wyłączne,
wieczyste, nieodwołalne, nieodpłatne, w pełni opłacone prawa: (i) do wykonania,
wykorzystania, kopiowania , modyfikacji, sprzedaży, rozpowszechniania, sublicencjonowania oraz tworzyć dzieł pochodnych, Informacji zwrotnej jako część
jakiegokolwiek produktu Bitdefender, technologii, usług, specyfikacji i innych
dokumentów (indywidualnie i zbiorowo, "Produkty Bitdefender"); (ii) do
publicznego wykonywania lub wyświetlania, importu, nadawania, przesyłania,
dystrybucji, licencji, oferty sprzedaży i sprzedaży, wynajmu lub wypożyczania
kopii Informacji zwrotnej (i ich prac pochodnych), jako część produktu
Bitdefender; (iii) do udzielania sublicencji osobom trzecim powyższych praw, w
tym prawo do udzielania dalszych sublicencji osobom trzecim, i (iv) do udzielania
sublicencji osobom trzecim jakichkolwiek roszczeń, jakichkolwiek posiadanych
patentów lub licencjonowanych przez Użytkownika, które są koniecznie naruszone
przez osoby trzecie, technologii lub usług, które wykorzystuje, współdziała,
współpracuje i komunikuje się z informacją zwrotną lub jego część włączona do
Produktu Bitdefender , technologie lub usługi. Ponadto, gwarantujesz, że Twój
komentarz nie podlega żadnym warunkom licencji, które są rzekomo wymagane od

Bitdefender, aby spełniać jakiekolwiek dodatkowe zobowiązania w odniesieniu do
jakichkolwiek produktów Bitdefender, które zawierają wszelkie opinie.
POMOC TECHNICZNA. Bitdefender oferuje pomoc techniczną przez okres
trwania Umowy licencyjnej produktu. Pomoc techniczna jest dostępna poprzez
telefon, kanały elektroniczne i/lub wsparcie uzyskane przez komputer zdalnego
dostępu. Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy technicznej, należy
przestrzegać kilku zasad: Bitdefender udzieli wsparcia według własnego uznania i
bez żadnej gwarancji. Twoim obowiązkiem jest utworzenie kopii zapasowej
wszystkich danych i oprogramowania przed otrzymaniem jakiejkolwiek pomocy
technicznej. Podczas udzielania pomocy technicznej Bitdefender może ustalić, że
określona usterka nie leży w gestii pomocy technicznej. Bitdefender zastrzega
sobie prawo do odmowy, zawieszenia lub przerwania któregokolwiek z typów
pomocy technicznej wedle własnego uznania.
OGRANICZONA GWARANCJA. BITDEFENDER gwarantuje, że nośniki, na
których rozprowadzany jest Bitdefender, nie zawierają uszkodzeń i udziela na nie
30-dniowej gwarancji od momentu otrzymania produktu Bitdefender. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia w ramach zadośćuczynienia BITDEFENDER może
wymienić uszkodzone nośniki lub zwrócić pieniądze zapłacone za produkt
Bitdefender. BITDEFENDER nie gwarantuje, że Bitdefender będzie działał
poprawnie, będzie wolny od błędów ani że ewentualne błędy zostaną naprawione.
BITDEFENDER nie gwarantuje, że Bitdefender spełni twoje oczekiwania.
BITDEFENDER ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE INNE
GWARANCJE, JAWNE LUB UKRYTE, DOTYCZĄCE PRODUKTÓW,
ULEPSZEŃ, KONSERWACJI I POMOCY BITDEFENDER 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, A TAKŻE NIENARUSZENIE PRAW STRON TRZECICH
POPRZEZ FILTROWANIE, WYŁĄCZANIE LUB USUWANIE
OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH, PROGRAMÓW
SZPIEGOWSKICH, ADWARE, WIADOMOŚCI E-MAIL, DOKUMENTÓW,
REKLAM ORAZ PRAWA, ZAPISANEGO W STATUCIE, SPOSOBU
POSTĘPOWANIA, ZWYCZAJU CZY UŻYCIA W HANDLU. Bitdefender działa
w imieniu swoich dostawców i partnerów marketingowych w celu zrzeczenia się,
wyłączenia się z i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji oraz odpowiedzialności,
tak jak opisano w niniejszej Umowie, bez innych odniesień i w żadnym innym

celu. Powyższe ustalenia będą egzekwowane w maksymalnym możliwym
wymiarze dozwolonym przez prawo.
Produkt Bitdefender, opisany 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.
Zdajesz sobie sprawę, że cechy i funkcje mogą synchronizować zaszyfrowane
informacje w we wrzystkich urządzeniach w oparciu na Twoje życzenie. 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
używający, testujący lub oceniający program Bitdefender ponosi całkowitą
odpowiedzialność za ryzyko wynikające z jakości i działania programu.
BTIDEFENDER nie ponosi żadnej odpowiedzialności, włączając pośrednie i
bezpośrednie uszkodzenia spowodowane używaniem, pracą lub dostarczeniem
programu Bitdefender, nawet jeżeli BITDEFENDER został powiadomiony o
ryzyku wystąpienia takich uszkodzeń.
W NIEKTÓRYCH STANACH NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ OGRANICZENIA
LUB WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY WYNIKOWE
LUB UBOCZNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA
MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ. W ŻADNYM WYPADKU
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BITDEFENDER NIE PRZEKROCZY
KWOTY, ZA JAKĄ KUPIŁEŚ PRODUKT. Zrzeczenie się odpowiedzialności i
ograniczenia ustalone powyżej obowiązują niezależnie od tego, czy zgadzasz się na
ocenianie, testowanie programu Bitdefender, czy też jego użytkowanie.
Zalecamy wykonywanie regularnych kopii zapasowych danych. Masz obowiązek
nieustannie minimalizować potencjalne straty.
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.
ZGODA NA KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ. Bitdefender może wysyłać
do Ciebie informacje prawne oraz inne komunikaty dotyczące oprogramowania
oraz konserwacji usług abonamentowych lub wykorzystania informacji podanych
przez Ciebie („Komunikatów”). Bitdefender będzie wysyłał komunikaty poprzez
powiadomienia dostępne w produktach lub poprzez e-mail na adres podany przez
głównego użytkownika bądź publikował komunikaty na swoich witrynach.
Wyrażając zgodę na zawarcie tej Umowy, zgadzasz się tym samym na
otrzymywanie wszelkich komunikatów wyłącznie drogą elektroniczną i
potwierdzasz oraz udowadniasz, że jesteś w stanie odebrać komunikaty na naszych
witrynach.
TECHNOLOGIA GROMADZENIA 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.
Informacje osobiste, podane podczas konfiguracji początkowej (imię, adres e-mail,
hasło, adres), jeżeli zebrane, będą użyte jako nazwa konta, które możesz wybrać do
otrzymywaniausług i/lub na którym możesz użyć pewnych funkcji Produktu
Bitdefender. Możesz jednak zmienić - i Bitdefender zdecydowanie Ci to zaleca nazwę konta i hasło w dowolnym momencie po Produktu Bitdefender.
der Product.
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.
By accepting this Agreement, you agreed that your personal information will be
collected according to the Privacy Policy published on
http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html
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. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że Bitdefender
może dostarczać aktualizacje i dodatki do programu, które będą automatycznie
pobierane na Twoje urządzenie. Akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się na
wysyłanie plików wykonywalnych w celu przeskanowania ich przez serwery
Bitdefender. Jednocześnie, w celu zawarcia Umowy i używania tego programu,

możesz być poproszony o podanie określonych danych personalnych. Bitdefender
informuje Cię, że będzie traktował Twoje dane personalne zgodnie z
obowiązującym prawem oraz na warunkach określonych w swojej polityce
prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że stosowana technologia
zabezpieczeń może skanować ruch w celu tworzenia raportów z aktywności
dziecka i pokazać je na panelu, aby być monitorowanym przez rodzica.
Od czasu do czasu program Bitdefender może gromadzić pewne informacje
pochodzące z urządzenia, na którym jest zainstalowany, mogące zawierać: adres
IP, informacje o ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa, a także adresy URL
odwiedzonych stron, które program Bitdefender uznaje za potencjalnie fałszywe.
Adresy te mogą zawierać konkretne dane personalne, do których dostęp próbują
uzyskać potencjalnie fałszywe strony. Informacje te gromadzone są przez firmę
Bitdefender w celu oceny i ulepszenia zdolności wykrywania przez produkty
Bitdefender szkodliwych działań, potencjalnie fałszywych stron i innych zagrożeń
bezpieczeństwa internetowego. Informacje te nie będą powiązane z żadnymi
konkretnymi danymi personalnymi.
- Adresy URL odwiedzonych stron, jak również wyniki wyszukiwania i
wyszukiwane słowa kluczowe, ale tylko jeśli włączona jest opcja paska
przeglądarki. Informacje te oraz zainstalowane aplikacje są gromadzone przez
Bitdefender w celu oceny i informowania Cię o potencjalnych zagrożeniach
związanych z konkretną stroną internetową, zanim na nią wejdziesz lub
zainstalujesz daną aplikację. Informacje te nie będą powiązane z żadnymi danymi
osobowymi.
- Adresy URL odwiedzanych stron internetowych, używanych aplikacji,
komunikatory internetowe i kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe i
szczegóły połaczeń w zależności od urządzenia, na którym jest zainstalowany
produkt Bitdefender. Informacje te są zbierane przez Bitdefender w celu tworzenia
raportów z aktywności dziecka i pokazania, aby było monitorowane przez rodzica.
-Pliki wykonywalne zidentyfikowane jako potencjalne szkodliwe programy,
włączając informacje o działaniach podejmowanych przez te pliki przy instalacji.
Pliki te są przesyłane do Bitdefender za pomocą funkcji automatycznego
wysyłania. Zgromadzone pliki mogą zawierać osobiste dane identyfikujące
pozyskane przez szkodliwe programy bez twojej zgody. Pliki tego typu zbierane są
tylko w celu poprawienia możliwości wykrywania szkodliwych działań.
Bitdefender nie będzie łączył tych plików z żadnymi danymi personalnymi. Po
instalacji można wyłączyć funkcję Po instalacji można wyłączyć funkcję
automatycznego przesyłania, wykonując czynności opisane w dokumentacji
odpowiednich produktów. Informacje o stanie instalacji i działania produktu
Bitdefender. Informacje o pomyślnym ukończeniu produktu Bitdefender oraz o
ewentualnych napotkanych błędach. Informacje o stanie mogą zawierać osobiste
dane identyfikujące tylko w przypadku, gdy takie dane zawarte są w nazwie pliku

lub folderu znalezionego przez produkt Bitdefender w czasie instalacji lub podczas
wystąpienia błędu. Informacje o stanie zbierane są przez Bitdefender w celu oceny
i poprawienia wydajności oraz zmniejszenia częstotliwości pojawiania się błędów
podczas instalacji produktu Bitdefender. Informacje te nie będą powiązane z
żadnymi danymi personalnymi.
- Informacje zawarte w wiadomościach e-mail przesyłanych do firmy Bitdefender
przez produkty Bitdefender 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 do firmy Bitdefender
poprzez produkt Bitdefender, kiedy produkt Bitdefender napotka problem. Raport
zawiera informacje dotyczące stanu produktu Bitdefender i Twojego urządzenia w
chwili wystąpienia problemu. Informacje o Twoim urządzeniu mogą zawierać
język systemu i jego wersję oraz listę aktywnych procesów, ich stan i informacje o
działaniu oraz dane z plików i katalogów, które były otwarte w chwili wystąpienia
problemu. Informacje te mogą zawierać dane umożliwiające identyfikację, jeśli
stanowiły ścieżkę do plików lub katalogów otwartych w chwili 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 produktu Bitdefender lub do celów statystycznych. Informacje
te nie będą w żaden sposób powiązane z napotkanym problemem, ani z
jakimikolwiek danymi personalnymi.
- Adres Protokołu Sieciowego (IP) urządzenia lub numer identyfikacyjny, na
którym zainstalowany jest Produkt Bitdefender oraz inne ogólne dane statystyczne
wykorzystywane do zarządzania licencją, analizy produktu oraz ulepszania
funkcjonalności produktu. Informacje te nie będą powiązane z jakimikolwiek
danymi personalnymi.
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, natomiast Bitdefender zastrzega
sobie prawo do ich wykorzystania i publikacji w celach statystycznych i
analitycznych.

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,
zainstalowany produkt Bitdefender 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. Produkt Bitdefender nie jest przeznaczony do przechwytywania
ani przechowywania żadnych danych prywatnych. Zgadzasz się na to, aby firma
Bitdefender: (i) używała danych wysłanych z zainstalowanego produktu do
ulepszania swoich produktów i usług; (ii) używała 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 użytkownik potwierdza i zgadza się, że
firma Bitdefender może zbierać, ujawniać, przechowywać i analizować te
informacje dla wyżej wymienionych celów.
Zebrane informacje opisane powyżej są niezbędne do optymalizowania
funkcjonalności produktów Bitdefender i mogą być przesłane do Bitdefender
Group w Stanach Zjednoczonych 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
produktu Bitdefender. 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
informacji w celu śledzenia tendencji rozwoju zagrożeń ochrony lub optymalizacji
systemu oraz publikacji raportów. Używając Produktu Bitdefender wyrażasz zgodę
na zbieranie, przesyłanie, przechowywanie, ujawnianie i analizę tych informacji
przez Bitdefender do określonych wyżej celów. Oświadczasz, że wszelkie podane
przez Ciebie dane będą prawdziwe i dokładne i będziesz powiadamiać Bitdefender
o każdorazowej zmianie. Przysługuje Ci prawo do odmowy przetwarzania przez
nas danych, które nie mają kluczowego znaczenia dla realizacji umowy oraz
wykorzystania ich do celów innych, niż wynikających ze stosunku umownego.

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.
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: privacy@bitdefender.com.
Używając produktu użytkownik potwierdza i zgadza się, że firma Bitdefender
może zbierać, ujawniać, przechowywać i analizować te informacje dla wyżej
wymienionych celów.
Skutkiem wykorzystania przez nas takiego oprogramowania może być przesłanie
danych dostarczonych przez Ciebie na podstawie Umowy na serwery działające w
oparciu o stosowną kontrolę dostępu pod kierownictwem odpowiednich organów
Bitdefender poza krajem, w którym znajduje się nasza siedziba, np. w Stanach
Zjednoczonych lub innych krajach, w których obowiązują przepisy ochrony danych
mniej protekcyjne, niż w Twoim regionie (w tym w Unii Europejskiej). Niemniej
jednak, Bitdefender podejmuje stosowne działania w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony zbieranych i przesyłanych danych.
SIŁA WYŻSZA. Żadna ze stron nie narusza Umowy w przypadku, gdy nie jest w
stanie wykonywać swoich obowiązków w wyniku klęski żywiołowej, wojny,
warunków awaryjnych, strajku zawodowego, aktów terroryzmu, znacznych
niemożliwości dalszego działania Internetu, niezdolności do zaopatrywania lub z
jakiegokolwiek innego powodu lub stanu poza jego kontrolą, pod warunkiem
jednak, że jeżeli takie powody lub warunki pozostają w mocy przez okres dłuższy
niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, każda ze Stron może wypowiedzieć
Umowę ze względu na takie siły wyższe poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony.
UWAGI 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 BITDEFENDER ani żadnej strony prowadzącej odsprzedaż
BITDEFENDER, jeśli nastąpi w/w wygaśnięcie licencji. Warunki i zapisy
dotyczące poufności i ograniczeń wykorzystania pozostają w mocy nawet po
wygaśnięciu licencji.
Bitdefender może w każdej chwili zmienić warunki Umowy licencyjnej. Nowe
warunki automatycznie stosują się do wersji Produktu Bitdefender, do których jest
dołączana. W przypadku stwierdzenia nieważności lub niewykonalności
którychkolwiek z niniejszych warunków, nie ma to wpływu na obowiązywanie
pozostałych warunków, które pozostaną ważne i obowiązujące.
W przypadku niejasności lub niespójności między tłumaczeniami niniejszych
warunków na inne języki, pierwszeństwo ma wersja angielska wydana przez firmę
BITDEFENDER.
Skontaktuj się z firmą BITDEFENDER pod adresem 24, Delea Veche Street,
Building A, Groundfloor, Sector 2, Bukareszt, Rumunia, lub pod numerem tel.: 4021-206-34-70, lub pod numerem faksu: 40-21-264-17-99, lub pod adresem e-mail:
office@Bitdefender.com.

