Umowa Subskrypcyjna Microsoft Imagine
Subskrypcje Bezpośrednie
Aktualizacja: czerwiec 2016 r.
Niniejsza Umowa Subskrypcyjna Microsoft Imagine („Umowa") stanowi umowę pomiędzy
użytkownikiem a Microsoft Corporation, lub, w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika,
jednym z jego podmiotów stowarzyszonych („Microsoft”). Prosimy o uważne zapoznanie się z
niniejszą Umową. Reguluje ona dostęp do i korzystanie z Subskrypcji Bezpośredniej Microsoft
Imagine („Subskrypcja”), w tym wszelkich konkursów, narzędzi do programowania, nauki online,
oprogramowania, mediów, treści, materiałów, usług, aktualizacji, dodatków, usług internetowych,
promocji i usług wsparcia, które użytkownik może otrzymać w ramach Subskrypcji („Korzyści
Subskrypcyjne”), chyba że Korzyści Subskrypcyjne podlegają odmiennym postanowieniom, w którym
to przypadku obowiązują takie postanowienia. Rejestracja Subskrypcji, kliknięcie przycisku
„Akceptuję”, „Zarejestruj”, zaznaczenie pola wyboru lub innej funkcjonalnie równoważnej opcji. lub
używanie lub uzyskanie dostępu do Korzyści Subskrypcyjnych, oznacza, że użytkownika wyraża zgodę
na postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku braku zgody użytkownik nie powinien rejestrować
lub aktywować Subskrypcji ani uzyskiwać dostępu do Korzyści Subskrypcyjnych. Prosimy o
przeczytanie, wydrukowanie i zachowanie kopii niniejszych warunków ponieważ kopia dla
użytkownika nie zostanie zachowana.
1.
Uprawnienia
W niniejszej Umowie „użytkownik” oznacza studenta lub nauczyciela instytucji edukacyjnej.
„Instytucja Edukacyjna” oznacza jednostkę powołaną i działającą wyłącznie w celu kształcenia
przyjętych studentów, akredytowaną przez odpowiednią uznaną agencję akredytacyjną placówek
oświatowych działającą na terytorium geograficznym jej lokalizacji. „Student” oznacza określonego,
wyznaczonego subskrybenta, który (a) jest posiadaczem ważnej Subskrypcji i konta Microsoft
powiązanego z Subskrypcją, (b) jest osobą fizyczną (nie prawną) oraz (c) został przyjęty i realizuje, w
pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, studia stacjonarne lub niestacjonarne organizowane przez
Instytucję Edukacyjną, które kończą się uzyskaniem punktów akademickich, certyfikatu lub dyplomu.
„Nauczyciel” oznacza członka wydziału zatrudnionego na część lub na cały etat w celu nauczania,
wspomagania prowadzenia kursów dla studentów lub prowadzenia niekomercyjnych badań w
imieniu Instytucji Edukacyjnej. Korzyści Subskrypcyjne dostarczane są Nauczycielom wyłącznie w celu
wsparcia zajęć ze studentami, badań akademickich lub studenckich projektów związanych z takimi
zajęciami lub badaniami oraz nie są dostarczane na użytek osobisty lub dla korzyści danego
Nauczyciela. Subskrypcja musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych usług dla Instytucji Edukacyjnych, w tym polityką wręczania i
przyjmowania prezentów danej instytucji. W przypadku wystąpienia konfliktu lub niezgodności z
powyższymi przepisami, regulacjami lub zasadami należy zaprzestać użytkowania. Przed
zarejestrowaniem Subskrypcji należy omówić Subskrypcję z osobą odpowiedzialną za kwestie etyczne
w Instytucji użytkownika dla zachowania zgodności z polityką instytucji w zakresie wręczania i
przyjmowania prezentów. Microsoft zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia z tytułu udzielenia
Korzyści Subskrypcyjnych Instytucji Edukacyjnej.
2.
Subskrypcja
Subskrypcja zapewnia użytkownikowi dostęp do społeczności Microsoft Imagine i niektórych
powiązanych Korzyści Subskrypcyjnych dostępnych za pośrednictwem portalu Microsoft Imagine
(www.imagine.microsoft.com). Niektóre Korzyści Subskrypcyjne wymagają corocznej weryfikacji

uprawnień dla uzyskania do nich dostępu. Gdy Subskrypcja ustaje, użytkownik traci dostęp do
pewnych Korzyści Subskrypcyjnych, nowych aktywacji lub kluczy produktu; użytkownik może jednak
nadal korzystać z oprogramowania uzyskanego w okresie obowiązywania Subskrypcji zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.
3.
Aktualizacje lub zmiany Korzyści Subskrypcyjnych
Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany każdego aspektu Subskrypcji lub niniejszych warunków,
w tym wszelkich Korzyści Subskrypcyjnych w dowolnym momencie. Takie aktualizacje mogą być
publikowane w portalu Microsoft Imagine (www.imagine.microsoft.com), przekazywane drogą email, wyświetlane po zalogowaniu się lub w inny stosowny sposób. Portal Subskrypcji należy
odwiedzać co najmniej raz na trzydzieści (30) dni aby sprawdzić, czy pojawiło się powiadomienie o
zmianach. Korzystanie z Subskrypcji po wejściu w życie zmian oznacza zgodę użytkownika na nowe
warunki. W przypadku braku zgody na nowe warunki, należy zaprzestać korzystania z Subskrypcji i
zakończyć Subskrypcję. W przeciwnym razie użytkownika obowiązują nowe warunki.
4.
Realizacja Korzyści Subskrypcyjnych
Subskrypcja zapewnia dostęp do pewnych Korzyści Subskrypcyjnych wyraźnie przeznaczonych do
wspierania procesu kształcenia lub nauczania danego użytkownika, niekomercyjnych badań lub prób
projektowania, opracowania, testowania i prezentowania oprogramowania w wyżej wymienionych
celach. Korzyści Subskrypcyjne mają charakter osobisty i nie mogą być przeniesione, sprzedane,
współużytkowane, sublicencjonowane, scedowane lub wypożyczone. Dostęp do i realizowanie
Korzyści Subskrypcyjnych podlega postanowieniom niniejszej Umowy oraz odrębnym
postanowieniom dotyczącym określonej korzyści. Dostęp do większości Korzyści Subskrypcyjnych
wymaga aktualnej i aktywnej Subskrypcji.
a) Oprogramowanie, usługi w chmurze; deweloper
i)

ii)

iii)

Instalacja; korzystanie. Instalacja i korzystanie z jakiegokolwiek
oprogramowania; usług w chmurze lub narzędzi do programowania
dostarczanych w ramach Korzyści Subskrypcyjnych podlega odrębnej licencji
dostarczanej z oprogramowaniem, usługami lub narzędziami, takich jak
postanowienia licencji click-through, z wyjątkiem zmiany takich postanowień
przewidzianych w niniejszej Umowie. Użytkownik może realizować Korzyści
Subskrypcyjne jedynie w środowisku wirtualnym tylko, jeśli licencja użytkownika
końcowego określonego produktu na to pozwala. Użytkownik nie może
oczywiście korzystać z oprogramowania, usług w chmurze lub narzędzi do
programowania w celu opracowania jakiejkolwiek formy oprogramowania
złośliwego lub spamware.
Aktywacja. Niektóre rodzaje oprogramowania mogą wymagać aktywacji. W
takim wypadku należy aktywować oprogramowanie w ramach regionu
geograficznego, do którego Subskrypcja użytkownika jest przypisana.
Klucze produktu. Niektóre rodzaje oprogramowania mogą wymagać klucza do
instalacji lub uzyskania dostępu. Nie każde oprogramowanie jest dostarczane z
taką samą liczbą kluczy. Użytkownik odpowiada za korzystanie z wszelkich
przypisanych mu kluczy. Użytkownik nie może przenieść, sprzedać,
współużytkować, udzielić sublicencji, dokonać cesji ani wypożyczać kluczy.
Operacje związane z kluczami są monitorowane. Microsoft zastrzega sobie
prawo do zawieszenia lub anulowania Subskrypcji lub dostępu do
oprogramowania, bez powiadomienia lub spełnienia innych obowiązków wobec

użytkownika, w przypadku wykrycia podejrzanej operacji związanej z kluczami
lub aktywacją. Microsoft zastrzega sobie prawo do stwierdzenia wedle własnego
uznania, czy dane działanie stanowi przypadek podejrzanej operacji. Microsoft
może dezaktywować lub w inny sposób ograniczyć klucze po zakończeniu
Subskrypcji. Dezaktywowane klucze nie będą aktywować oprogramowania.
Użytkownik nie będzie angażować się w lub ułatwiać nieautoryzowanego
wytwarzania, powielania, dostawy, sprzedaży, przeniesienia lub używania
podrobionych, pirackich, nielicencjonowanych i nielegalnych produktów lub
usług Microsoft, ani nie będzie w inny sposób naruszać jakichkolwiek praw
własności intelektualnej Microsoft. Użytkownik niezwłocznie zgłosi Microsoft
wszelkie podejrzenia dotyczące podrabiania, piractwa lub innych naruszeń praw
własności intelektualnej i będzie w zasadnym zakresie współpracował z
Microsoft i jej podmiotami stowarzyszonymi przy dochodzeniach prowadzonych
w takich przypadkach. Użytkownik nie może realizować Korzyści
Subskrypcyjnych do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz osób trzecich
(takich jak, hosting, agencja internetowa, integracja czy zlecanie prac
rozwojowych, itp.).
iv) Oprogramowanie osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać kod osób
trzecich. Wszelkie skrypty lub kody osób trzecich, do których oprogramowanie
zawiera linki lub odwołania, są licencjonowane użytkownikowi przez osoby trzecie,
będące właścicielami takich kodów, a nie przez Microsoft. Ewentualne
powiadomienia dotyczące kodu osób trzecich mają jedynie charakter informacyjny.
Oprogramowanie objęte Subskrypcją jest licencjonowane, nie podlega sprzedaży, a
Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania, które nie zostały
wyraźnie udzielone przez Microsoft, niezależnie od tego, czy wynikają one z
domniemania, zaprzeczenia (ang. estoppel) lub innych względów
b)

Wydarzenia; zawody, konkursy; pozostałe promocje. Większość wydarzeń, zawodów,
konkursów lub pozostałych promocji zazwyczaj jest regulowane odrębnymi
postanowieniami i warunkami dotyczącymi uczestnictwa, na które użytkownik musi
wyrazić zgodę.

c)

Publikowanie aplikacji. Jeżeli użytkownik zdecyduje się opublikować aplikację
(„aplikacja”), opracowaną przy użyciu Korzyści Subskrypcyjnych, należy na stronie
https://dev.windows.com/ wprowadzić kod promocyjny, utworzyć konto dewelopera i
wyrazić zgodę na wszystkie obowiązujące warunki i postanowienia dotyczące danego
sklepu z aplikacjami dla uzyskania dostępu do takiej korzyści.

d)

Oferty osób trzecich. Subskrypcja może zezwalać na dostęp do lub nabywanie
produktów, usług, stron internetowych, linków, treści, materiałów, gier lub aplikacji od
osób trzecich (spółek lub osób innych niż Microsoft). Osoby trzecie mogą przedstawić
swoją politykę prywatności lub wymagać zaakceptowania dodatkowych warunków
użytkowania przed zainstalowaniem lub używaniem ich aplikacji, usług lub innych ofert;
przed nabyciem lub skorzystaniem z oferty osoby trzeciej należy zapoznać się z wszelkimi
dodatkowym warunkami i politykami prywatności. Żadne dodatkowe warunki osób
trzecich nie modyfikują niniejszych warunków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za
wszelkie swoje relacje z osobami trzecimi. Microsoft nie udziela użytkownikowi licencji
dotyczącej własności intelektualnej w ramach oferty osób trzecich i nie ponosi
odpowiedzialności za informacje dostarczone użytkownikowi przez osoby trzecie lub
przez użytkownika osobom trzecim.

e)

Pozostałe korzyści. Pozostałe Korzyści Subskrypcyjne, które nie dotyczą
oprogramowania, lub które mogą być prezentowane od czasu do czasu, mogą podlegać
odrębnym postanowieniom.

5.
Treści Użytkownika
Niektóre Korzyści Subskrypcyjne lub strony internetowe Microsoft używane w związku z Subskrypcją
umożliwiają przechowywanie lub udostępnianie treści generowanych przez użytkownika („Treści
Użytkownika”), lub otrzymywanie materiałów od innych użytkowników. Microsoft nie rości sobie
prawa własności do Treści Użytkownika. Treści Użytkownika pozostają jego własnością i użytkownik
ponosi za nie odpowiedzialność. Użytkownik jest również odpowiedzialny za przestrzeganie praw
osób trzecich, w tym praw autorskich. Więcej informacji o prawach autorskich znajduje się pod
adresem (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165). Udostępniając swoje Treści za
pośrednictwem Subskrypcji lub na stronach internetowych firmy Microsoft, użytkownik oświadcza i
gwarantuje, że posiada (i będzie posiadać) wszelkie prawa i zgody wymagane do przesyłania,
przechowywania lub udostępniania Treści Użytkownika, i że przesyłanie, przechowywanie lub
udostępnianie
jest
zgodne
z
Umową o
Świadczenie
Usług firmy
Microsoft
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144)
oraz
Warunkami
Użytkowania
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=206977 ).
6. Zakazana realizacja Korzyści Subskrypcyjnych
Warunkiem realizacji Korzyści Subskrypcyjnych jest nieużywanie ich do jakichkolwiek celów
niezgodnych z prawem lub zakazanych niniejszymi postanowieniami, warunkami i zawiadomieniami.
Nie wolno realizować Korzyści Subskrypcyjnych w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić,
wyłączyć, przeciążyć lub negatywnie wpłynąć na jakikolwiek serwer Microsoft lub sieci podłączone do
serwera Microsoft, lub zakłócać użytkowanie i odbiór Korzyści Subskrypcyjnych przez inne osoby. Nie
wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek Korzyści
Subskrypcyjnych, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do serwerów
Microsoft lub skojarzonych z Korzyściami Subskrypcyjnymi, w drodze włamania się, uzyskania hasła
lub w jakikolwiek inny sposób. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek
materiałów lub informacji w sposób, który nie został celowo udostępniony w ramach Korzyści
Subskrypcyjnych.
Korzyści Subskrypcyjne i powiązane strony internetowe mogą zawierać usługi poczty e-mail, usługi
BBS, czaty, fora, społeczności, prywatne strony internetowe, kalendarze, albumy fotograficzne,
kartoteki lub inne udogodnienia służące do przekazywania wiadomości lub komunikowania się z
innymi osobami („Usługi Komunikacyjne”). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług
Komunikacyjnych tylko w celu publikowania, wysyłania i odbierania odpowiednich wiadomości i
materiałów, oraz w stosownych przypadkach, związanych z daną Usługą Komunikacyjną. Przykładowo
użytkownik wyraża zgodę, że podczas korzystania z Usług Komunikacyjnych, między innymi:



nie będzie korzystać z Usług Komunikacyjnych w związku z ankietami, konkursami,
piramidami, łańcuszkami, niechcianą pocztą, spamem lub wszelkimi innymi seryjnymi
lub niezamówionymi wiadomościami (handlowymi lub innego rodzaju).
nie będzie zniesławiać, molestować, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób
naruszać praw (takich jak prawa do prywatności i do ochrony wizerunku)
przysługujących innym osobom.




















nie będzie publikować, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub rozprowadzać
niewłaściwych, bluźnierczych, oszczerczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub
niezgodnych z prawem treści, nazw, materiałów lub informacji.
nie będzie przesyłać lub udostępniać w inny sposób plików zawierających obrazy,
zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności
intelektualnej, w tym przykładowo, prawami autorskimi lub prawami z rejestracji
znaków towarowych (lub prawem do prywatności lub do ochrony wizerunku), chyba,
że użytkownik jest właścicielem, posiada prawa do nich lub otrzymał wszystkie
wymagane zgody.
nie będzie korzystać z materiałów lub informacji, w tym obrazów lub zdjęć
udostępnianych za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych z naruszeniem praw
autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych
praw własności jakiejkolwiek osoby.
nie będzie przesyłać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby
zegarowe, ransomware, cancelboty, uszkodzone pliki, złośliwe oprogramowanie, lub
tym podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie
komputera lub mienie innych osób.
nie będzie reklamować ani oferować sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub
usług w celach komercyjnych, chyba że Usługi Komunikacyjne wyraźnie zezwalają na
zamieszczanie takich wiadomości.
nie będzie pobierać plików zamieszczonych przez innego użytkownika Usługi
Komunikacyjnej, o których użytkownik wie, lub racjonalnie powinien wiedzieć, że nie
można ich legalnie powielać, wyświetlać, wykonywać ani rozpowszechniać w taki
sposób.
nie będzie fałszować lub usuwać jakichkolwiek informacji dotyczących
rozporządzania prawami autorskimi, takich jak informacje o autorze, informacje
prawne lub inne właściwe, oznaczenia właściciela lub pochodzenia, źródła
oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku.
nie będzie ograniczać ani uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z Usług
Komunikacyjnych.
nie będzie naruszać kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą
dotyczyć danej Usługi Komunikacyjnej.
nie będzie zbierać lub w inny sposób gromadzić informacji o innych użytkownikach, w
tym ich adresów e-mail.
nie będzie naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw lub regulacji.
nie będzie tworzyć fałszywych tożsamości w celu wprowadzania w błąd innych osób.
nie będzie używać, pobierać, w inny sposób kopiować lub dostarczać (bezpłatnie lub
za opłatą) osobie lub podmiotowi dowolnych katalogów użytkowników Korzyści
Subskrypcyjnych, innych użytkowników lub informacji o użytkowaniu lub ich części.

Microsoft nie ma obowiązku monitorowania Usług Komunikacyjnych. Microsoft zastrzega
sobie jednak prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych w Usługach
Komunikacyjnych i ich usuwania według własnego uznania.
Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, które uzna za niezbędne
w celu spełnienia wymogów przewidzianych w obowiązującym prawie, regulacjach,
procedurach prawnych lub decyzji administracyjnej, a także do edycji, odmowy
zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części,
według wyłącznego uznania firmy Microsoft.

Użytkownik powinien zachować ostrożność, podając swoje dane osobowe i wrażliwe
informacje w ramach jakichkolwiek Usług Komunikacyjnych,
Microsoft nie kontroluje ani nie zatwierdza treści, wiadomości lub informacji znajdujących się
w dowolnej Usłudze Komunikacyjnej, a także nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z
tytułu Usług Komunikacyjnych. Menedżerowie i gospodarze usług nie są autoryzowanymi
rzecznikami firmy Microsoft; ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów firmy
Microsoft.
Materiały przesłane do Usług Komunikacyjnych mogą podlegać opublikowanym
ograniczeniom w zakresie użytkowania, powielania lub rozpowszechniania. Użytkownik jest
odpowiedzialny za przestrzeganie takich ograniczeń podczas pobierania materiałów.
7.
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
Rejestracja Subskrypcji lub uzyskanie dostępu do Korzyści Subskrypcyjnych stanowi
oświadczenie użytkownika, że posiada on zdolność prawną do zawierania umów i jest
„pełnoletni” w kraju zamieszkania lub że uzyskał ważną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na związanie warunkami niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik nie wie, czy jest
pełnoletni w kraju zamieszkania lub nie rozumie postanowień niniejszego punktu, przed
utworzeniem konta Microsoft lub rejestracją Subskrypcji powinien poprosić rodzica lub
opiekuna prawnego o pomoc. Rodzice lub opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej, która
tworzy konto Microsoft lub rejestruje Subskrypcję, akceptują niniejszą Umowę w imieniu
osoby niepełnoletniej i ponoszą odpowiedzialność za korzystanie z Subskrypcji oraz realizację
Korzyści Subskrypcyjnych niezależnie od tego czy konto osoby niepełnoletniej jest aktywne
czy zostanie utworzone w przyszłości.
8.
Prywatność i ochrona danych osobowych
W celu realizacji Subskrypcji Microsoft gromadzi pewne informacje o użytkowniku. Microsoft
może również automatycznie przesyłać informacje o komputerze użytkownika, korzystaniu z
Subskrypcji i realizowaniu Subskrypcji. Microsoft wykorzystuje i chroni informacje w sposób
opisany
w
Oświadczeniu
Microsoft
o
Ochronie
Prywatności
(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839). Rejestrując się w programie Microsoft
Imagine, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Microsoft i spółki z jej grupy
wiadomości e-mailowych dotyczących programu, a także miesięcznego biuletynu studenta
(jeżeli jest dostępny) z informacjami na temat Microsoft Imagine, w tym oprogramowania,
usług, konkursów oraz bezpłatnych zasobów dostępnych dla Studentów za pośrednictwem
programu Microsoft Imagine. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail
dotyczących programu Microsoft Imagine, musi wypowiedzieć swoje członkostwo w
programie. Prosimy wejść na stronę Promotional Communications Manager
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243191)
w
celu
ustawienia
preferencji
kontaktowych dla innych wiadomości firmy Microsoft. Ważne komunikaty na temat
korzystania z Subskrypcji mogą być wysyłane na adres e-mail powiązany z kontem Microsoft
użytkownika.
9.
Zakończenie Subskrypcji
W przypadku gdy użytkownik przestaje spełniać kryteria uzyskania uprawnień do Subskrypcji
zgodnie z definicją zawartą w punkcie 1 niniejszej Umowy, dostęp do pewnych Korzyści
Subskrypcyjnych, wymagających corocznej weryfikacji uprawnień, wygasa z dniem braku

odnowienia. Microsoft może jednak wypowiedzieć Subskrypcję lub dostęp do Korzyści
Subskrypcyjnych w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, w
przypadku istotnego naruszenia Umowy, w tym wszystkie prawa używania związane z
jakimkolwiek oprogramowaniem oraz wszelkie prawa nadane w punkcie 2 Umowy.
10.
Usługi wsparcia
Jeżeli w ramach Subskrypcji są świadczone usługi wsparcia, mogą one podlegać odrębnym
postanowieniom. Usługi wsparcia oferowane w ramach Subskrypcji służą wyłącznie
wspieraniu korzystania z Subskrypcji przez użytkownika. Zasadniczo oprogramowanie i inne
usługi świadczone w ramach subskrypcji są dostarczane w stanie "takim jak jest" i Microsoft
nie świadczy usług wsparcia dla nich.
11.
Całość umowy, cesja i przeniesienie
Niniejszej Umowa oraz postanowienia dotyczące wszelkich Korzyści Subskrypcyjnych
wykorzystywanych przez użytkownika, tym odrębne postanowienia dotyczące innych stron
internetowych i usług Microsoft, z których można korzystać w ramach Subskrypcji, stanowią
całość porozumienia w przedmiocie Subskrypcji.
12.
Prawo właściwe
Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Waszyngton, USA, które
także ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, niezależnie od norm prawa
kolizyjnego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia przewidziane stanowym lub
krajowym prawem ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji oraz odpowiedzialności
deliktowej podlegają prawom stanu lub kraju zamieszkania użytkownika.
Użytkownik może mieć pewne niezbywalne prawa. Żadne z postanowień niniejszej Umowy
nie wpływa na takie prawa.
13.
Wpływ prawa miejscowego
Niniejsza umowa opisuje określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa
dotyczące Subskrypcji i Korzyści Subskrypcyjnych przewidziane prawem właściwym. Jeżeli
prawo kraju użytkownika na to nie zezwala, niniejsza Umowa nie modyfikuje praw
użytkownika przewidzianych prawem miejscowym, w zakresie zakazów, nawet jeżeli Umowa
zawiera postanowienia, które zdają się stać w sprzeczności z ustawowymi prawami
użytkownika. Tak należy rozumieć termin „z zastrzeżeniem obowiązującego prawa”.
14. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, firma Microsoft udostępnia Subskrypcję i
oprogramowanie dostępne w stanie „takim jak jest," "ze wszystkimi wadami" i "w miarę
dostępności”. Użytkownik ponosi ryzyko związane z korzystaniem z Subskrypcji i
oprogramowania. Microsoft nie gwarantuje przydatności, niezawodności, dostępności lub
dokładności oprogramowania ani innych Korzyści Subskrypcyjnych, ani tego, że dostęp do
oprogramowania będzie nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów. Firma Microsoft
nie udziela wyraźnej rękojmi, gwarancji ani zapewnień. Microsoft nie udziela jakichkolwiek
gwarancji w odniesieniu do Subskrypcji i oprogramowania, w tym wszelkich gwarancji
dorozumianych (np. dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu,
jakości wykonania, tytułu prawnego i braku naruszeń). Na mocy prawa miejscowego
użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa konsumenckie lub z tytułu rękojmi,

na które niniejsza Umowa nie ma wpływu. Postanowienia niniejszego ustępu zastępują
wyraźną gwarancję zawartą w warunkach licencji na jakiekolwiek oprogramowanie.
Wszystkie takie wyraźne gwarancje zostają wyłączone.
DOTYCZY AUSTRALII – Mieszkańcom Australii przysługuje ustawowa gwarancja na mocy
australijskiego prawa konsumenckiego, a celem żadnego z niniejszych postanowień nie jest
modyfikacja takich praw.
15.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownik może uzyskać od firmy Microsoft i jej dostawców odszkodowanie tylko za
szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Użytkownik nie otrzyma odszkodowania z tytułu
innych szkód, w tym szkód wynikowych, utraconych zysków, szkód szczególnych,
pośrednich lub ubocznych. Powyższe ograniczenie dotyczy wszelkich kwestii związanych z
niniejszą Umową. Ma ono zastosowanie nawet, gdy Microsoft wiedział lub powinien był
wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą
jednak nie dotyczyć użytkownika, ponieważ prawo miejscowe może nie zezwalać na
wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wynikowe lub inne. Żadne
z niniejszych postanowień nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Microsoft za
śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z zaniedbania lub oświadczenia wprowadzającego w
błąd złożonego przez Microsoft.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu Microsoft Imagine lub gdy
konieczna jest pomoc, prosimy wejść na stronę ().
Najbliższą lokalizację firmy Microsoft
(http://www.microsoft.com/worldwide ) .
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