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LICENCJA UŻYTKOWNIKA  

NA OPROGRAMOWANIE SEAGATE 
 

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ LICENCJĘ UŻYTKOWNIKA (“EULA”). 

PRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ” LUB PODJĘCIE JAKICHKOLWIEK 

CZYNNOŚCI W CELU POBRANIA, KONFIGURACJI, INSTALACJI LUB 

WYKORZYSTANIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NINIEJSZEGO PRODUKTU (W TYM M.IN. 

OPROGRAMOWANIA I ZWIĄZANYCH Z NIM PLIKÓW, ŁĄCZNIE Z 

OPROGRAMOWANIEM I PLIKAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI DOSTĘP LUB 

UŻYTKOWANIE PRZEZ INNY KOMPUTER LUB STANOWISKO ROBOCZE 

(„OPROGRAMOWANIE”), SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO („SPRZĘT 

KOMPUTEROWY”), DYSKU/DYSKÓW, LUB INNYCH NOŚNIKÓW) (ZWANYCH DALEJ 

ŁĄCZNIE „PRODUKTEM”) UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA UŻYTKOWNIKA 

(„LICENCJOBIORCA”) AKCEPTUJĄ WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. 

JEŻELI LICENCJOBIORCA NABYŁ TEN PRODUKT DO UŻYTKU W SPÓŁCE, 

LICENCJOBIORCA OŚWIADCZA, ŻE JEST PRAWIDŁOWO UMOCOWANYM 

PRZEDSTAWICIELEM SPÓŁKI, KTÓRY JEST UPRAWNIONY DO ZAWARCIA 

NINIEJSZEJ EULA I TYM SAMYM ZWIĄZANIA SPÓŁKI JEJ POSTANOWIENIAMI. 

JEŻELI LICENCJOBIORCA NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW EULA, PROSIMY NIE 

KLIKAĆ PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ” ORAZ NIE POBIERAĆ, KONFIGUROWAĆ, 

INSTALOWAĆ BĄDŹ UŻYWAĆ NINIEJSZEGO PRODUKTU.  

 

1. Własność. Niniejsza umowa licencyjna dotyczy Oprogramowania i Produktów Seagate 

Technology LLC oraz spółek zależnych podlegających kontroli, znajdujących się pod wspólnym 

zarządem lub kontrolujących Seagate Technology LLC, włączając w to między innymi podmioty 

operujące pod nazwą lub marką LaCie (dalej oznaczane wspólnie jako: „Seagate”, „my”, „nas”, 

„nasze”). Firma Seagate i jej dostawcy są właścicielami wszelkich praw oraz tytułów do 

niniejszego Oprogramowania, łącznie z wszelkimi prawami autorskimi i własności przemysłowej 

do niego. Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, a nie sprzedaży. Struktura, organizacja i 

kod Oprogramowania stanowią cenne tajemnice handlowe oraz informacje poufne Seagate i jej 

dostawców. Oprogramowanie jest chronione przepisami prawa autorskiego i prawa własności 

przemysłowej oraz innymi prawami i mającymi zastosowanie traktatami dotyczącymi własności 

intelektualnej, w tym między innymi przepisami prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej oraz innych państw. 

Termin „Oprogramowanie” nie dotyczy ani nie obejmuje „Oprogramowania osób trzecich”.  

„Oprogramowanie osób trzecich” oznacza pewne oprogramowanie, na które licencję udzieliła 

Seagate strona trzecia, udostępniane z wersją Oprogramowania nabywanego przez 

Licencjobiorcę.  Oprogramowanie osób trzecich zasadniczo nie jest uregulowane 

postanowieniami niniejszej licencji, natomiast podlega innym warunkom narzuconym przez 

licencjodawcę takiego oprogramowania osób trzecich.  Warunki korzystania z Oprogramowania 

osób trzecich przez Licencjobiorcę są uregulowane postanowieniami stosownych licencji, z tym, 

że niniejszy art. 1 oraz art. 5 i 6 niniejszej umowy również regulują korzystanie Licencjobiorcy z 

oprogramowania osób trzecich.  Licencjobiorca może zapoznać się z treścią stosownych licencji 

lub uwag odnoszących się do takiego Oprogramowania osób trzecich w związku z 
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Oprogramowaniem uzyskanym na mocy niniejszego EULA na stronie 

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/, lub na stronie 

http://www.lacie.com/support/ dla produktów marki LaCie. Licencjobiorca zgadza się na 

przestrzeganie warunków wymienionych w tych licencjach Oprogramowania osób trzecich dla 

odnośnego Oprogramowania osób trzecich. Tam, gdzie to stosowne, adresy URL do stron, na 

których można uzyskać kod źródłowy do Oprogramowania osób trzecich można pobrać na 

stronie http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/, lub na stronie 

http://www.lacie.com/support/ dla produktów marki LaCie. 

 

2. Licencja na Produkt. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej EULA, Seagate udziela 

Licencjobiorcy osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i ograniczonej licencji na instalację i 

używanie 1 (jednej) kopii Oprogramowania na każdym komputerze osobistym, stanowisku 

roboczym lub innych urządzeniach Licencjobiorcy wyłącznie do jego użytku osobistego lub do 

użytku wewnętrznego w firmie oraz wyłącznie do celów opisanych w Dokumentacji Produktu. 

Wykorzystanie niektórych oprogramowań osób trzecich zamieszczonych na nośnikach 

dostarczonych wraz z Produktem może podlegać warunkom oddzielnej licencji; niniejsza licencja 

może być zawarta w pliku „Read Me” znajdującym się na nośnikach załączonych do Produktu. 

Oprogramowanie zawiera elementy umożliwiające Licencjobiorcy korzystanie z niektórych usług 

świadczonych przez osoby trzecie („Usługi osób trzecich”).  Korzystanie przez Licencjobiorcę z 

Usług osób trzecich jest uregulowane umową zawartą ze stosowną osobą trzecią świadczącą 

usługi. Z wyjątkiem wyraźnych postanowień niniejszej licencji, EULA nie przyznaje 

Licencjobiorcy żadnych praw autorskich ani praw własności przemysłowej do Produktu. 

Wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane, są zastrzeżone na rzecz Seagate 

i jej dostawców. Nie mają zastosowania prawa domniemane. 

 

2.1 Oprogramowanie. Licencjobiorcy zezwala się również na sporządzenie jednej kopii 

Oprogramowania jedynie w celu utworzenia kopii zapasowej oraz na wypadek konieczności 

usuwania skutków awarii. Licencjobiorcy nie wolno zmieniać ani modyfikować 

Oprogramowania, ani tworzyć nowego programu instalacyjnego dla Oprogramowania. 

Oprogramowanie jest przedmiotem licencji i dystrybucji przez firmę Seagate w celu używania 

jedynie z produktami Seagate i nie może być ono wykorzystywane z produktami 

niepochodzącymi od Seagate. 

 

3. Ograniczenia. Licencjobiorca nie jest uprawniony do: 

a. tworzenia opracowań Produktu lub jego części, w tym między innymi 

Oprogramowania; 

b. reprodukcji Produktu w całości lub w części; 

c. sprzedaży, cesji, udzielania licencji, ujawniania lub innego zbywania lub 

udostępniania Produktu, w całości lub części, osobom trzecim, o ile nie upoważnia 

go do tego wyraźnie Paragraf 11 poniżej; 

d. dokonywania zmian, tłumaczenia, dekompilacji lub podejmowania starań w celu 

odtworzenia kodu źródłowego Produktu lub jego części, z zastrzeżeniem 

zastosowania obowiązujących przepisów, które wyraźnie zezwalają na te 

czynności niezależnie od niniejszego zakazu, jedynie jednak w zakresie 

określonym wyraźnie w tych przepisach; 

e. korzystania z Produktu w celu świadczenia usług osobom trzecim; 

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support/
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support/
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f. Podejmowania działań w wyniku których Oprogramowanie stanie się 

przedmiotem umowy otwartej licencji na oprogramowanie, jeśli Oprogramowanie 

nie jest już przedmiotem takiej licencji; oraz 

g. usuwania lub zmiany informacji lub oznaczeń na Produkcie dotyczących praw 

własności. 

 

4. Aktualizacje. W celu otrzymania przez Licencjobiorcę aktualizacji lub nowej wersji 

Oprogramowania (“Aktualizacja”), Licencjobiorca zobowiązany jest posiadać ważną licencję na 

używanie wcześniejszej wersji, aby korzystać z Aktualizacji. Wszelkie Aktualizacje są 

przekazywane Licencjobiorcy na warunkach określonych w niniejszym EULA. Jeśli 

Licencjobiorca otrzyma Aktualizację, może nadal korzystać z wcześniejszej/wcześniejszych 

wersji posiadanego lub kontrolowanego Oprogramowania. Spółka Seagate nie jest zobowiązana 

do zapewniania wsparcia technicznego dla wcześniejszych wersji Oprogramowania, gdy 

dostępna jest Aktualizacja. Na podstawie niniejszej EULA Seagate nie jest zobowiązana do 

zapewniania wsparcia technicznego, konserwacji, Aktualizacji lub modyfikacji Oprogramowania. 

 

5. BRAK GWARANCJI.  PRODUKT I OPROGRAMOWANIE OSÓB TRZECICH SĄ 

OFEROWANE NA ZASADZIE „JAK JEST” I NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, 

WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH.  

SEAGATE I JEJ DOSTAWCY W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE 

GWARANCJE, USTAWOWE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY 

INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU CZY GWARANCJE BRAKU NARUSZENIA. SEAGATE NIE 

ŚWIADCZY USŁUG OSÓB TRZECICH I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W 

STOSUNKU DO USŁUG OSÓB TRZECICH.  LICENCJOBIORCA KORZYSTA Z USŁUG 

OSÓB TRZECICH NA WŁASNE RYZYKO. 

 

6. WYŁĄCZENIE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY INCYDENTALNE, WYNIKOWE 

ORAZ INNE SZKODY. SEAGATE I JEJ LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY 

WYŁĄCZAJĄ - W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE - 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD LUB ODSZKODOWAŃ 

SZCZEGÓLNYCH, INCYDENTALNYCH, RETORSYJNYCH, POŚREDNICH LUB 

WYNIKOWYCH (W TYM MIĘDZY INNYMI, ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU UTRATY 

ZYSKÓW, UTRATY INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, Z TYTUŁU PRZERWY W 

DZIAŁALNOŚCI, OBRAŻEŃ, SZKODY NA OSOBIE, UTRATY PRYWATNOŚCI, 

NIEWYKONANIA JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKU, W TYM W DOBREJ WIERZE LUB 

Z DOŁOŻENIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, Z TYTUŁU NIEDBALSTWA LUB 

INNYCH STRAT FINANSOWYCH LUB INNYCH) WYNIKAJĄCYCH LUB W 

JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ 

KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB JEGO CZĘŚCI BĄDŹ ZWIĄZANEJ Z NIM USŁUGI 

ALBO JAKICHKOLWIEK USŁUG OSÓB TRZECICH, LUB NA PODSTAWIE INNYCH 

POSTANOWIEŃ EULA LUB W ZWIĄZKU Z NIMI, NAWET W PRZYPADKU WINY, 

CZYNU NIEDOZWOLONEGO (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM), WPROWADZENIA W 

BŁĄD, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, NARUSZENIA KONTRAKTU, 

NARUSZENIA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ SEAGATE, JEJ LICENCJODAWCÓW 

LUB DOSTAWCÓW, NAWET, JEŚLI SEAGATE, JEJ LICENCJODAWCĘ LUB 

DOSTAWCĘ POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH 
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ODSZKODOWAŃ BEZ WZGLĘDU NA NIEWYPEŁNIENIE ISTOTNEGO CELU 

NINIEJSZEJ UMOWY LUB NIEZASTOSOWANIA ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. 

 

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. NIEZALEŻNIE OD SZKÓD, KTÓRE 

LICENCJOBIORCA MÓGŁ PONIEŚĆ Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, ŁĄCZNA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SEAGATE NA MOCY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ 

EULA ORAZ JEDYNY ŚRODEK NAPRAWCZY PRZYSŁUGUJĄCY LICENCJOBIORCY Z 

TYTUŁU POWYŻSZEGO SĄ OGRANICZONE I W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNE 

ODSZKODOWANIA NIE PRZEKROCZĄ WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZONYCH FIRMIE 

SEAGATE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA PRODUKT. PONADTO LICENCJODAWCY ANI 

DOSTAWCY FIRMY SEAGATE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE 

SZKODY. 

 

8. Prywatność. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez Seagate informacji 

umożliwiających identyfikację tożsamości w związku z korzystaniem z Produktu przez 

Licencjobiorcę reguluje Polityka Prywatności Seagate dostępna na stronie 

http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/. Jak opisano w dalszej części Polityki 

Prywatności Seagate, niektóre Produkty mogą zawierać pulpit nawigacyjny, który pozwala 

użytkownikom zarządzać ustawieniami Produktów, włączając w to między innymi 

wykorzystywanie anonimowych danych statystycznych w powiązaniu z danymi osobowymi. 

Licencjobiorca wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych przez Seagate 

zgodnie z wybranymi ustawieniami pulpitu nawigacyjnego Produktu lub w razie transferu 

opisanego w Sekcji 11, Licencjobiorca zgadza się na zastosowanie ustawień wybranych przez 

poprzedniego licencjobiorcę, aż do czasu samodzielnego dokonania zmian.  

 

9.  Zwolnienie z odpowiedzialności.  Poprzez akceptację EULA, Licencjobiorca zobowiązuje się 

zwolnić z odpowiedzialności i w inny sposób zabezpieczyć Seagate, członków jej kierownictwa, 

pracowników, agentów, podmioty zależne, powiązane i innych partnerów przed 

odpowiedzialnością z tytułu szkód lub odszkodowań pośrednich lub bezpośrednich, 

incydentalnych, specjalnych, wynikowych lub przykładowych wynikających lub związanych z 

korzystaniem z Produktu przez Licencjobiorcę lub z inną sprawą dotyczącą Produktu, w tym, bez 

ograniczeń, korzystania z jakichkolwiek usług osób trzecich. 

 

10.  Zgodność z przepisami handlu międzynarodowego.  Oprogramowanie oraz wszelkie 

związane z nim dane techniczne udostępnione do pobrania na podstawie niniejszej EULA 

podlegają odpowiednim przepisom kontroli celnej i eksportowej oraz przepisom Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”) oraz mogą podlegać odpowiednim przepisom 

kontroli celnej i eksportowej państwa, w którym planowane jest pobranie Oprogramowania. 

Ponadto zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Oprogramowanie oraz 

wszelkie związane z nim dane techniczne udostępnione do pobrania na podstawie niniejszej 

EULA nie może być sprzedawane, wynajmowane lub w inny sposób zbywane do krajów 

zastrzeżonych, ani wykorzystywane przez użytkownika zastrzeżonego (zgodnie z listą stron 

zastrzeżonych przez rząd USA zamieszczoną pod adresem internetowym 

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) lub użytkownika 

zaangażowanego w działalność związaną z bronią masowego rażenia, w tym między innymi 

działalność związaną z projektowaniem, opracowywaniem, produkcją lub wykorzystywaniem 

broni, materiałów lub obiektów nuklearnych, rakiet lub działalność wspierającą projekty 

http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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rakietowe, czy też bronią chemiczną lub biologiczną. Licencjobiorca oświadcza, że nie ma 

obywatelstwa, nie jest narodowości kubańskiej, irańskiej, północnokoreańskiej, sudańskiej ani 

syryjskiej, ani nie ma prawa pobytu na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie lub Syrii, ani 

że nie znajduje się pod kontrolą rządów tych państw; nie jest w żaden sposób użytkownikiem 

zastrzeżonym na podstawie przepisów kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej oraz że nie jest zaangażowany w czynności związane z rozprzestrzenianiem broni. 

Licencjobiorca oświadcza również, że nie będzie pobierać lub w inny sposób eksportować lub 

reeksportować Oprogramowania oraz związanych z nim danych technicznych bezpośrednio ani 

pośrednio do wyżej wymienionych państw, ani też do osób mających ich obywatelstwo, 

będących powyższej narodowości lub mających prawo pobytu w tych państwach oraz do 

jakichkolwiek zastrzeżonych użytkowników lub do jakiegokolwiek zastrzeżonego zastosowania. 

 

11.  Postanowienia ogólne.  Prawem właściwym dla niniejszej EULA pomiędzy Licencjobiorcą a 

firmą Seagate jest prawo Stanu Kalifornia. EULA powinna być interpretowana zgodnie z tym 

prawem, bez uwzględniania zasad dotyczących kolizji praw. EULA stanowi całość umowy 

pomiędzy firmą Seagate i Licencjobiorcą oraz reguluje korzystanie z Produktu przez 

Licencjobiorcę, zastępuje wszelkie uprzednie umowy pomiędzy Licencjobiorcą a firmą Seagate 

w zakresie jej przedmiotu. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej EULA 

zostanie uznane przez właściwy sąd za sprzeczne z prawem, postanowienie to zostanie zmienione 

i będzie interpretowane w sposób umożliwiający osiągnięcie celów pierwotnego postanowienia w 

możliwie najszerszym dozwolonym prawem zakresie, a pozostałe postanowienia EULA 

pozostają w pełni ważne i skuteczne. Produkt oraz wszelkie związane z nim dane są udostępniane 

z ograniczonymi prawami. Korzystanie, kopiowanie lub ujawnianie przez rząd Stanów 

Zjednoczonych Ameryki podlega ograniczeniom określonym w ust. (c)(1)(iii) DFARS 252.227-

7013 (The Rights in Technical Data and Computer Product) lub ust. (c)(1) i (2) postanowień 48 

CFR 52.227-19 (Commercial Computer Product – Restricted Rights), o ile mają zastosowanie.  

Producentem Oprogramowania jest firma Seagate.  Licencjobiorcy nie zezwala się na zbycie lub 

dokonanie cesji niniejszej EULA ani jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej EULA, z 

wyjątkiem sytuacji, w której Licencjobiorca dokona jednorazowego oraz trwałego zbycia 

niniejszej EULA oraz Oprogramowania na rzecz innego użytkownika, pod warunkiem, że (i) 

Licencjobiorca nie zachowa jakichkolwiek kopii Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego, 

nośników oraz materiałów drukowanych, Aktualizacji, (jeśli takie istnieją) oraz niniejszej EULA, 

oraz (ii) przed zbyciem użytkownik, który otrzyma niniejszą EULA oraz Oprogramowanie 

zaakceptuje wszystkie warunki EULA. Wszelkie próby cesji, które są sprzeczne z niniejszym 

Paragrafem będą nieważne. „Seagate”, logo Seagate oraz inne nazwy i logotypy firmy Seagate są 

znakami towarowymi Seagate. 

 


