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NALE!Y UWA!NIE PRZECZYTA" PONI!SZE WARUNKI I POSTANOWIENIA 
UMOWY LICENCYJNEJ PRZED POBRANIEM LUB U!YCIEM OPROGRAMOWANIA 
APPLE.NINIEJSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA STANOWI# PRAWN# UMOW$ MI$DZY 
FIRM#/ORGANIZACJ# U!YTKOWNIKA A APPLE. 
 
Umowa licencyjna Developer Enterprise Program 
Apple 
(dotycz%ca lokalnego, wewn&trznego u'ytkowania aplikacji przez pracowników) 
Cel 
Firma, organizacja lub instytucja edukacyjna U!ytkownika chcia"aby korzysta# z Oprogramowania 
Apple (zdefiniowanego poni!ej) w celu opracowania jednej lub wi$cej Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego (zdefiniowanej poni!ej) dla produktów marki Apple z systemem iOS, watchOS, 
tvOS, iPadOS i/lub macOS oraz wdro!enia takich Aplikacji wy"%cznie do u!ytku wewn$trznego 
przez pracowników firmy, organizacji lub instytucji edukacyjnej U!ytkownika, albo do 
ograniczonego u!ytku w sposób wyra&nie okre'lony w niniejszym dokumencie. Apple jest sk"onny 
udzieli# U!ytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania Apple w celu 
tworzenia i testowania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego oraz wdra!ania takich Aplikacji 
wewn$trznie oraz w inny sposób dozwolony na mocy warunków i postanowie( definiowanych 
w niniejszej Umowie. Na mocy niniejszej Umowy U!ytkownik b$dzie móg" równie! tworzy# Karty 
(zdefiniowane poni!ej) do u!ytku w powi%zaniu z produktami marki Apple z systemem iOS lub 
watchOS. Aplikacje do u!ytku wewn$trznego opracowane dla systemu macOS mog% by# 
rozpowszechniane na mocy niniejszej Umowy przy u!yciu Certyfikatu Apple lub mog% by# 
rozpowszechniane oddzielnie. 
Uwaga: Niniejszy Program obejmuje niestandardowe aplikacje do u!ytku wewn$trznego 
stworzone przez U!ytkownika w 'ci'le okre'lonych celach biznesowych do u!ytku wy"%cznie 
przez pracowników U!ytkownika oraz, w ograniczonych przypadkach, przez inne osoby 
w sposób okre'lony w niniejszym dokumencie. Rozpowszechnianie aplikacji dla systemów iOS, 
watchOS lub tvOS w'ród stron trzecich lub uzyskiwanie aplikacji od osób trzecich wymaga 
u!ycia sklepu App Store lub uczestnictwa w dostosowanym programie rozpowszechniania 
aplikacji. 
 
1. Akceptacja niniejszej Umowy; definicje 
1.1 Akceptacja 
Aby korzysta# z oprogramowania i Us"ug Apple, U!ytkownik musi najpierw zaakceptowa# 
niniejsz% Umow$. Je'li U!ytkownik nie zaakceptuje lub nie mo!e zaakceptowa# niniejszej 
Umowy, nie wolno mu korzysta# z Oprogramowania Apple ani Us"ug. W takim przypadku nie 
nale!y pobiera# i u!ywa# oprogramowania ani Us"ug Apple. U!ytkownik akceptuje i wyra!a 
zgod$ na zwi%zanie si$ warunkami niniejszej Umowy w imieniu swojej firmy, organizacji, instytucji 
edukacyjnej, agencji, przedstawicielstwa lub departamentu rz%du federalnego jako upowa!niony 
przedstawiciel prawny, wykonuj%c jedn% z nast$puj%cych czynno'ci: 
(a) zaznaczaj%c okienko wy'wietlone w ko(cowej cz$'ci tej Umowy korzystania podczas 
czytania tego tekstu w witrynie internetowej Apple; lub 
(b) klikaj%c przycisk „Zgadzam si$” lub podobny przycisk, je'li taka opcja zosta"a udost$pniona 
przez Apple. 
 
1.2 Definicje 
Poni!sze terminy zastosowane w niniejszej Umowie maj% nast$puj%ce znaczenie, je'li s% pisane 
wielk% liter%: 
 



 
Umowa Enterprise          strona 2 

	

„Interfejsy API sieci reklamowej” oznacza udokumentowane interfejsy API, które umo!liwiaj% 
weryfikacj$ pomy'lnej konwersji kampanii reklamowych na obs"ugiwanych produktach marki 
Apple przy u!yciu kombinacji podpisów kryptograficznych i procesu rejestracji w Apple. 
 
„Interfejsy API obs(ugi reklam” oznacza Udokumentowane Interfejsy API zapewniaj%ce 
Identyfikator reklamowy i Preferencje 'ledzenia. 
 
„Identyfikator reklamy” oznacza niepowtarzalny, nieosobisty, nietrwa"y identyfikator 
udost$pniony za po'rednictwem Interfejsów API obs"ugi reklam, który jest powi%zany 
z okre'lonym urz%dzeniem marki Apple i ma by# u!ywany wy"%cznie do celów reklamowych, 
chyba !e Apple wyra&nie zatwierdzi inaczej na pi'mie. 
 
„Umowa” oznacza t$ Umow$ licencyjn% Developer Enterprise Program firmy Apple w"%cznie 
z wszelkimi za"%cznikami, które niniejszym zostaj% do niej w"%czone na zasadzie odniesienia. 
Dla jasno'ci niniejsza Umowa zast$puje Umow$ licencyjn% iOS Developer Enterprise Program 
(w"%cznie z jej wszystkimi za"%cznikami) oraz Umow$ licencyjn% Mac Developer Program. 
 
„Apple” oznacza firm$ Apple Inc., spó"k$ w Kalifornii z g"ównym miejscem prowadzenia 
dzia"alno'ci pod adresem: One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A. 
 
„Certyfikaty Apple” oznacza certyfikaty cyfrowe wydane przez Apple dostarczone 
U!ytkownikowi przez Apple w ramach Programu. 
 
„Apple Maps Server API” oznacza zestaw udokumentowanych interfejsów API, które 
umo!liwiaj% u!ytkownikowi dodawanie funkcji mapowania serwer-serwer do jego aplikacji, stron 
internetowych lub aplikacji internetowych. 
 
„Us(uga Apple Maps” oznacza platform$ obs"ugi i Dane map dostarczane przez firm$ Apple za 
po'rednictwem interfejsu API MapKit i/lub interfejsu API Apple Maps Server do wy"%cznego u!ytku 
U!ytkownika w powi%zaniu z Aplikacjami do u!ytku wewn$trznego, lub platform$ obs"ugi map i Dane 
map dostarczane przez firm$ Apple za po'rednictwem biblioteki MapKit JS i powi%zanych narz$dzi 
do obs"ugi zawarto'ci map (np. MapSnapshotter) do wy"%cznego u!ytku U!ytkownika w powi%zaniu 
z Aplikacjami do u!ytku wewn$trznego, witrynami internetowymi lub aplikacjami internetowymi. 
 
„Us(uga Apple Push Notification” lub „Us(uga APN” oznacza us"ug$ Apple Push Notification, 
któr% Apple mo!e 'wiadczy# U!ytkownikowi, aby umo!liwi# mu przesy"anie Powiadomie( push 
do Aplikacji do u!ytku wewn$trznego lub za po'rednictwem protoko"u MDM, albo do u!ytku 
w inny sposób dozwolony w niniejszym dokumencie. 
 
„Interfejs API APN” oznacza Udokumentowany interfejs API umo!liwiaj%cy U!ytkownikowi 
korzystanie z Us"ugi APN w celu dostarczania powiadomie( push do Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego u!ytkownika lub do innego u!ytku w sposób dozwolony w niniejszym 
dokumencie. 
 
„Us(ugi Apple” lub „Us(ugi” oznacza us"ugi programistyczne, które Apple mo!e dostarcza# lub 
udost$pnia# za po'rednictwem Oprogramowania Apple lub jako cz$'# Programu do u!ytku 
z Produktami lub programami obj$tymi us"ug% U!ytkownika, w tym z wszelkimi ich Aktualizacjami 
(je'li takie istniej%), które mog% by# dostarczone U!ytkownikowi przez Apple w ramach Programu. 
 
„Oprogramowanie Apple” oznacza zestawy SDK, systemy iOS, watchOS, tvOS, iPadOS i/lub 
macOS oraz Profile zabezpiecze( firmy Apple, jak równie! wszelkie inne oprogramowanie, które 
Apple dostarcza U!ytkownikowi w ramach Programu, z wszelkimi ich Aktualizacjami (je'li takie 
istniej%), które mog% zosta# dostarczone U!ytkownikowi przez Apple w ramach Programu. 
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„Zestawy SDK Apple” oznaczaj% zastrze!one zestawy do tworzenia oprogramowania (Software 
Development Kit, SDK) firmy Apple dostarczane na mocy niniejszej Umowy, w tym pliki 
nag"ówkowe, interfejsy API, biblioteki, symulatory oraz oprogramowanie (kod &ród"owy i kod 
obiektowy) oznaczone jako cz$'ci systemów iOS, watchOS, tvOS, iPadOS lub zestawu Mac SDK 
i zawarte w pakiecie Xcode Developer Tools do celów kierowania produktów marki Apple 
z systemem iOS, watchOS, tvOS, iPadOS i/lub macOS. 
 
„Podmiot zale'ny Apple” oznacza spó"k$, której co najmniej 50% (pi$#dziesi%t procent) 
wyemitowanych akcji lub papierów warto'ciowych (reprezentuj%cych prawo g"osu podczas 
wyboru zarz%du lub innego cia"a zarz%dzaj%cego) nale!y do Apple lub jest przez nie 
kontrolowanych, bezpo'rednio lub po'rednio. Spó"ka taka jest równie! zaanga!owana 
w prowadzenie sklepu App Store lub powi%zana z nim w inny sposób, jak wskazano w niniejszym 
dokumencie (np. w Za"%czniku 3). 
 
„Apple TV” oznacza produkt marki Apple z systemem tvOS. 
 
„Apple Watch” oznacza produkt marki Apple z systemem watchOS. 
 
„Autoryzowani programi)ci” oznacza pracowników i kontrahentów, cz"onków organizacji 
U!ytkownika lub, je'li U!ytkownik reprezentuje instytucj$ edukacyjn%, jego wyk"adowców 
i pracowników, którzy (a) maj% aktywne i wa!ne konto Dewelopera Apple w Apple, (b) maj% 
wyra&n% potrzeb$ znajomo'ci lub u!ywania Oprogramowania Apple w celu opracowywania 
i testowania Produktów obj$tych umow% oraz (c) w zakresie, w jakim takie osoby b$d% mia"y 
dost$p do Informacji poufnych Apple, ka!da z nich zawar"a pisemne i wi%!%ce umowy 
z U!ytkownikiem w celu ochrony nieuprawnionego u!ycia i ujawnienia takich Informacji poufnych 
Apple. 
 
„Autoryzowane urz%dzenia testowe” oznacza urz%dzenia marki Apple posiadane lub 
kontrolowane przez U!ytkownika, które zosta"y wyznaczone przez U!ytkownika do w"asnych 
celów testowania i tworzenia w ramach tego Programu oraz, je'li wyrazi na to zgod$, urz%dzenia 
marki Apple b$d%ce w"asno'ci% lub kontrolowane przez Autoryzowanych programistów 
U!ytkownika, o ile takie urz%dzenia s% u!ywane do celów testowania i rozwoju w imieniu 
U!ytkownika i tylko w zakresie dozwolonym w sposób opisany poni!ej. 
 
„Interfejsy API ClassKit” oznacza Udokumentowane interfejsy API, które umo!liwiaj% 
U!ytkownikowi wysy"anie danych o post$pach uczniów do u!ytku w 'rodowisku zarz%dzanym 
przez szko"$. 
 
„Interfejsy API CloudKit” oznaczaj% Udokumentowane interfejsy API, które umo!liwiaj% 
Aplikacjom do u!ytku wewn$trznego, Oprogramowaniu internetowemu i/lub u!ytkownikom 
ko(cowym U!ytkownika (za jego pozwoleniem) odczytywanie, zapisywanie, obs"ug$ zapyta( 
i/lub pobieranie ustrukturyzowanych danych z publicznych i/lub prywatnych kontenerów 
w us"udze iCloud. 
 
„Zgodne produkty” oznaczaj% oprogramowanie serwerowe dla przedsi$biorstw, które 
umo!liwiaj% zarz%dzanie obs"ugiwanymi produktami marki Apple przy u!yciu protoko"u MDM 
(który Apple mo!e udost$pni# U!ytkownikowi wed"ug w"asnego uznania) i których g"ównym 
celem jest zarz%dzanie urz%dzeniami w przedsi$biorstwie. Dla jasno'ci produkty przeznaczone 
do u!ytku konsumenckiego lub osobistego s% wy"%czone ze Zgodnych produktów, z wyj%tkiem 
przypadków wyra&nie dopuszczonych przez firm$ Apple w formie pisemnej. 
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„Profile konfiguracji” oznaczaj% pliki XML umo!liwiaj%ce U!ytkownikowi rozpowszechnianie 
informacji konfiguracyjnych (np. ustawie( sieci VPN lub Wi-Fi) i ogranicze( funkcjonalno'ci 
urz%dze( (np. wy"%czenia kamer) do zgodnych produktów marki Apple za po'rednictwem 
narz$dzia Apple Configurator lub podobnych narz$dzi oprogramowania marki Apple, poczty 
e-mail, stron internetowych lub wdro!e( wykorzystuj%cych metody OTA lub protokó" MDM. 
 
„Pracownicy kontraktowi” to osoby wykonuj%ce prac$ lub 'wiadcz%ce us"ugi w imieniu 
U!ytkownika lub jego Uprawnionych jednostek w systemie nieakordowym, które dysponuj% 
wewn$trznym dost$pem do poufnych systemów IT U!ytkownika lub jego Uprawnionych 
jednostek (np. sieci VPN) i/lub zabezpieczonych lokalizacji fizycznych (np. dost$pem do siedziby 
firmy kontrolowanym za pomoc% identyfikatorów). Dla jasno'ci definicja nie obejmuje 
„pracowników tymczasowych” wykonuj%cych prac$ lub 'wiadcz%cych us"ugi w systemie 
akordowym lub zadania niewskazane w niniejszej definicji. 
 
„Produkty obj&te Umow%” oznaczaj% Aplikacje do u!ytku wewn$trznego, Biblioteki, Karty i/lub 
Powiadomienia push Safari opracowane na mocy niniejszej Umowy. 
 
„Odbiorca wersji demonstracyjnej” oznacza bie!%cego u!ytkownika produktów lub us"ug 
U!ytkownika, albo u!ytkownika, któremu U!ytkownik prezentuje swoje produkty lub us"ugi. 
 
„Urz%dzenia wdro'eniowe” "%cznie oznaczaj% (a) Autoryzowane jednostki testowe oraz 
(b) inne obs"ugiwane produkty marki Apple, które s% w"asno'ci% poni!szych osób lub s% przez nie 
kontrolowane:(i) U!ytkownik lub jego Uprawniona jednostka i/lub (ii) Pracownicy lub Uprawnieni 
u!ytkownicy U!ytkownika, lecz tylko w zakresie, w jakim U!ytkownik lub jego Uprawniona 
jednostka ma mo!liwo'# usuni$cia Aplikacji do u!ytku wewn$trznego z takich urz%dze( lub 
wy"%czenia tych Aplikacji. 
 
„Interfejsy API DeviceCheck” oznacza zestaw interfejsów API, w tym interfejsy API po stronie 
serwera, które umo!liwiaj% U!ytkownikowi ustawienie i odpytywanie dwóch bitów danych 
powi%zanych z urz%dzeniem oraz daty ostatniej aktualizacji tych bitów. 
 
„Dane DeviceCheck” oznaczaj% dane przechowywane i zwracane za po'rednictwem 
interfejsów API DeviceCheck. 
 
„Dokumentacja” oznacza wszelkie specyfikacje techniczne lub inne specyfikacje 
i dokumentacj$, które Apple mo!e dostarczy# U!ytkownikowi do u!ytku w powi%zaniu 
z Oprogramowaniem Apple, Us"ugami Apple, Certyfikatami Apple lub w inny sposób w ramach 
Programu, co obejmuje równie! Wytyczne dotycz%ce przegl%du w sklepie App Store. 
 
„Udokumentowane interfejsy API” oznacza Interfejsy programowania aplikacji 
udokumentowane przez Apple w opublikowanej Dokumentacji Apple i zawarte 
w Oprogramowaniu Apple. 
 
„Pracownicy” oznaczaj% pracowników (zgodnie z prawn% definicj%) firmy lub organizacji 
U!ytkownika, albo firmy lub organizacji Klienta MDM U!ytkownika. 
 
„Dane twarzy” oznaczaj% informacje zwi%zane z ludzkimi twarzami (np. dane siatki twarzy, dane 
mapy twarzy, dane modelowania twarzy, wspó"rz$dne twarzy lub dane punktów 
charakterystycznych twarzy, w tym dane z przes"anego zdj$cia) uzyskiwane z urz%dzenia 
u!ytkownika i/lub przy u!yciu Oprogramowanie Apple (np. za po'rednictwem zestawu ARKit, 
Interfejsów API aparatu lub Interfejsów API zdj$#) lub dostarczonego przez u!ytkownika 
w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego lub za jej po'rednictwem (np. przes"ane w celu 
wykorzystania w us"udze analizy twarzy). 
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„FOSS” (Oprogramowanie bezp"atne i Open Source) oznacza ka!de oprogramowanie podlegaj%ce 
warunkom, które jako warunek u!ytkowania, kopiowania, modyfikacji lub redystrybucji wymagaj%, 
aby takie oprogramowanie i/lub jego prace pochodne by"y ujawniane lub rozpowszechniane 
w postaci kodu &ród"owego, licencjonowane w celu tworzenia prac pochodnych lub w celu 
bezp"atnej redystrybucji, w tym mi$dzy innymi oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie 
Ogólnej licencji publicznej GNU lub GPL GNU Lesser / Biblioteki. 
 
„Interfejs API HealthKit” oznacza udokumentowane interfejsy API, które umo!liwiaj% czytanie, 
pisanie, wysy"anie zapyta( i/lub pobieranie informacji o stanie zdrowia i/lub kondycji u!ytkownika 
ko(cowego w aplikacji Apple Zdrowie. 
 
„Protokó( obs(ugi urz%dze* HomeKit” oznacza zastrze!ony protokó" licencjonowany przez 
Apple w ramach Programu MFi umo!liwiaj%cy akcesoriom domowym (takimi jak lampy lub zamki) 
zaprojektowanym do wspó"pracy z interfejsami API HomeKit komunikowanie si$ z obs"ugiwanymi 
produktami marki Apple. 
 
„Interfejsy API HomeKit” oznacza udokumentowane interfejsy API, które umo!liwiaj% 
odczytywanie, pisanie, zapytania i/lub odzyskiwanie konfiguracji domowej u!ytkownika 
ko(cowego lub informacji o automatyzacji domu z obszaru wyznaczonego przez u!ytkownika 
ko(cowego w bazie danych Apple HomeKit. 
 
„Baza danych HomeKit” oznacza repozytorium Apple do przechowywania i zarz%dzania 
informacjami o Licencjonowanych akcesoriach HomeKit u!ytkownika ko(cowego i powi%zanych 
informacjach. 
 
„iCloud” lub „Us(uga iCloud” oznacza us"ug$ online iCloud 'wiadczon% przez Apple, która 
obejmuje zdalne przechowywanie danych online. 
 
„Interfejsy API iCloud Storage” oznaczaj% Udokumentowane interfejsy API umo!liwiaj%ce 
przechowywanie i/lub pobieranie wygenerowanych przez u!ytkowników dokumentów i innych 
plików oraz przechowywanie i/lub pobieranie kluczowych danych dotycz%cych warto'ci (takich 
lista akcji w aplikacji finansowej czy ustawienia Aplikacji) dla Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
i Oprogramowania internetowego przy u!yciu us"ugi iCloud. 
 
„Aplikacja do u'ytku wewn&trznego” oznacza program (w tym rozszerzenia, czcionki, 
multimedia i biblioteki zawarte w jednym pakiecie oprogramowania) tworzony na zamówienie 
przez U!ytkownika do w"asnych celów biznesowych (np. aplikacja do inwentaryzacji 
dostosowana do dzia"alno'ci U!ytkownika) i okre'lonego u!ytku z produktem marki Apple 
odpowiednio z systemem iOS, watchOS, tvOS, iPadOS i/lub macOS, wy"%cznie do u!ytku 
wewn$trznego (np. nie do pobierania z publicznej witryny internetowej) przez Pracowników lub 
Uprawnionych u!ytkowników (i Autoryzowanych programistów wy"%cznie do celów testowania 
i rozwoju), lub w inny sposób wyra&nie dozwolony w punkcie 2.1(f). Z wyj%tkiem przypadków 
wyra&nie dozwolonych w niniejszym dokumencie, wy"%czone z Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
zostaj% wszelkie programy lub aplikacje, które mog% by# u!ywane, rozpowszechniane lub w inny 
sposób udost$pniane innym firmom, kontrahentom (z wyj%tkiem kontrahentów opracowuj%cych 
niestandardow% Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego dla U!ytkownika, co wymaga u!ycia takiej 
Aplikacji lub dost$pu do niej), dystrybutorom, sprzedawcom, odsprzedawcom, u!ytkownikom 
ko(cowym lub innym osobom. Dla zapewnienia jasno'ci Aplikacje do u!ytku wewn$trznego nie 
obejmuj% aplikacji osób trzecich, nawet je'li zosta"y one w jakikolwiek sposób przystosowane. 
Aplikacje do u!ytku wewn$trznego mog% nie by# publicznie dost$pne. 
 
„iOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego iOS dostarczane przez firm$ Apple do 
wy"%cznego u!ytku U!ytkownika w zwi%zku z opracowywaniem i testowaniem jego Aplikacji do 
u!ytku wewn$trznego wraz z kolejnymi wersjami. 
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„Urz%dzenie z systemem iOS” oznacza urz%dzenie marki Apple dzia"aj%ce pod kontrol% 
systemu iOS lub iPadOS. 
 
„iPadOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego iPadOS dostarczane przez firm$ 
Apple do wy"%cznego u!ytku U!ytkownika w zwi%zku z opracowywaniem i testowaniem jego 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego wraz z kolejnymi wersjami. 
 
„Protokó( akcesoriów iPoda” lub „iAP” oznacza zastrze!ony protokó" Apple do komunikacji 
z obs"ugiwanymi urz%dzeniami marki Apple, który jest obj$ty licencj% w ramach Programu MFi. 
 
„Biblioteka” oznacza modu" kodu, którego nie mo!na zainstalowa# ani uruchomi# oddzielnie od 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego i który zosta" opracowany przez U!ytkownika Licencjobiorc$ 
zgodnie z Wymaganiami dokumentacji i programu wy"%cznie do u!ytku z produktami z systemem 
iOS, Apple Watch lub Apple TV. 
 
„Licencjonowane akcesoria HomeKit” oznacza akcesoria sprz$towe licencjonowane 
w ramach Programu MFi, które obs"uguj% Protokó" akcesoriów HomeKit. 
 
„Powiadomienie lokalne” oznacza wiadomo'#, w"%cznie z zawartymi w niej zawarto'ci% lub 
danymi, dostarczan% u!ytkownikom ko(cowym Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika 
o okre'lonym czasie lub kiedy Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika dzia"a w tle, 
podczas gdy inna aplikacja dzia"a na pierwszym planie. 
 
„macOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego macOS dostarczone przez Apple do 
u!ytku przez U!ytkownika, w tym wszelkie jego kolejne wersje. 
 
„Produkt z systemem macOS” oznacza produkt marki Apple, na którym dzia"a system. 
 
„Dane mapy” oznacza wszelk% zawarto'#, dane lub informacje dostarczane za po'rednictwem 
Us"ugi map Apple, w szczególno'ci zdj$cia, dane terenu, wspó"rz$dne d"ugo'ci i szeroko'ci 
geograficznej, dane o transporcie, interesuj%cych miejscach i ruchu drogowym. 
 
„Interfejs API MapKit” oznacza Udokumentowany interfejs API po stronie klienta umo!liwiaj%cy 
U!ytkownikowi dodawanie funkcji obs"ugi map do jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. 
 
„MapKit JS” oznacza bibliotek$ JavaScript umo!liwiaj%c% U!ytkownikowi dodawanie funkcji 
obs"ugi map do jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, witryn internetowych lub aplikacji 
internetowych. 
 
„Zarz%dzanie urz%dzeniami mobilnymi” (Mobile Device Management, MDM) oznacza funkcje 
zarz%dzania urz%dzeniami i powi%zane interfejsy API udost$pniane przez firm$ Apple 
umo!liwiaj%ce zdalne zarz%dzanie i konfigurowanie obs"ugiwanych produktów marki Apple przy 
u!yciu protoko"u MDM i certyfikatów wydanych przez firm$ Apple. 
 
„Certyfikat MDM” oznacza cyfrowy certyfikat wydany przez firm$ Apple udost$pniany 
w witrynie identity.apple.com Klientom MDM po przekazaniu zweryfikowanego !%dania lub 
w ramach portalu Developer Program w powi%zaniu z u!yciem Identyfikatora push aplikacji. 
 
„Klient MDM” oznacza komercyjne przedsi$biorstwo, takie jak organizacja biznesowa, 
instytucja edukacyjna lub agencja rz%dowa, która jest klientem w odniesieniu do Zgodnych 
produktów U!ytkownika. Dla jasno'ci definicja Klienta MDM wyra&nie wyklucza konsumentów 
lub u!ytkowników osobistych, z wyj%tkiem przypadków wyra&nie dopuszczonych przez firm$ 
Apple w formie pisemnej. 
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„Protokó( MDM” oznacza zastrze!on% dokumentacj$ protoko"u, któr% Apple wed"ug w"asnego 
uznania mo!e dostarczy# U!ytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, aby umo!liwi# mu 
interakcj$ z obs"ugiwanymi produktami marki Apple, zarz%dzanie nimi, konfigurowanie ich 
i obs"ug$ zapyta(, w sposób wyra&nie dozwolony w niniejszym dokumencie. 
 
„Certyfikat podpisu MDM” oznacza cyfrowy certyfikat wydawany przez Apple, który firma 
Apple wed"ug w"asnego uznania mo!e dostarczy# U!ytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, 
aby umo!liwi# mu uwierzytelnianie Klientów MDM w systemach firmy Apple. 
 
„Akcesorium MFi” oznacza urz%dzenie marki innej ni! Apple, które "%czy si$, komunikuje lub 
w inny sposób wspó"dzia"a z produktem marki Apple lub kontroluje go przy u!yciu technologii 
licencjonowanej w ramach Programu MFi (np. mo!liwo'# sterowania obs"ugiwanego urz%dzenia 
marki Apple poprzez Protokó" akcesoriów iPoda). 
 
„Licencjobiorca MFi” oznacza stron$, której Apple przyzna" licencj$ w ramach Programu MFi. 
 
„Program MFi” oznacza oddzielny program Apple, który oferuje programistom, mi$dzy innymi, 
licencj$ na w"%czenie lub u!ywanie okre'lonej technologii Apple w akcesoriach lub urz%dzeniach 
lub z nimi w celu "%czenia, komunikowania si$ lub w inny sposób wspó"dzia"ania z wybranymi 
urz%dzeniami marki Apple lub sterowania nimi.  
 
„Interfejsy API Motion & Fitness” oznacza Udokumentowane interfejsy API, które s% 
kontrolowane przez ustawienie prywatno'ci Motion & Fitness w zgodnym urz%dzeniu marki Apple 
i które umo!liwiaj% dost$p do danych z czujników ruchu i sprawno'ci (np. ruch cia"a, liczba kroków, 
liczba pokonanych schodów), chyba !e u!ytkownik ko(cowy wy"%czy" dost$p do takich danych. 
 
„Wielozadaniowo)+” oznacza mo!liwo'# dzia"ania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego w tle, 
podczas gdy równocze'nie s% uruchomione inne aplikacje. 
 
„Interfejsy API MusicKit” oznaczaj% zestaw interfejsów API umo!liwiaj%cych u!ytkownikom 
us"ugi Apple Music dost$p do ich subskrypcji za po'rednictwem Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego lub w inny sposób dozwolony przez firm$ Apple w Dokumentacji. 
 
„Zawarto)+ MusicKit” oznacza muzyk$, filmy i/lub zawarto'# graficzn% udost$pniane przez 
interfejsy API MusicKit. 
 
„MusicKit JS” oznacza bibliotek$ JavaScript umo!liwiaj%c% u!ytkownikom us"ugi Apple Music 
dost$p do ich subskrypcji za po'rednictwem Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, witryn 
internetowych lub aplikacji internetowych. 
 
„Struktura rozszerze* sieci” oznacza Udokumentowane interfejsy API, które zapewniaj% 
Aplikacjom mo!liwo'# dostosowywania niektórych funkcji sieciowych zgodnych urz%dze( marki 
Apple (np. dostosowywanie procesu uwierzytelniania dla hotspotów WiFi, funkcji VPN 
i mechanizmów filtrowania zawarto'ci). 
 
„Karnety” oznacza co najmniej jeden karnet cyfrowy (np. bilety do kina, kupony, kupony 
lojalno'ciowe, karty pok"adowe, karty cz"onkowskie itp.) opracowane przez U!ytkownika na 
mocy niniejszej Umowy, pod jego w"asnym znakiem towarowym lub mark% i podpisane jego 
Identyfikatorem typu Karnetu. 
 
„Identyfikator typu Karnetu” oznacza po"%czenie Certyfikatu Apple i identyfikatora aplikacji 
Push u!ywane przez U!ytkownika do podpisywania jego Karnetów i/lub komunikowania si$ 
z sieci% APN. 
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„Uprawniona jednostka” oznacza (a) (w przypadku producenta pojazdów) autoryzowanych 
dealerów i partnerów w zakresie autoryzowanej obs"ugi; (b) (w przypadku sieci hoteli) hotele 
dzia"aj%ce pod nazw%, znakiem handlowym lub mark% U!ytkownika (w"%cznie z nazwami, 
znakami towarowymi lub markami stanowi%cymi w"asno'# U!ytkownika lub przez niego 
kontrolowanymi); (c) inne podobne jednostki, które Apple wed"ug w"asnego uznania mo!e 
zatwierdzi# w formie pisemnej. 
 
„Uprawnieni u'ytkownicy” oznaczaj% pracowników Uprawnionej jednostki U!ytkownika, 
Pracowników kontraktowych U!ytkownika lub jego Uprawnionej jednostki oraz innych 
autoryzowanych u!ytkowników wcze'niej zatwierdzonych przez firm$ Apple w formie pisemnej, 
którzy zawarli pisemne, wi%!%ce umowy z U!ytkownikiem lub jego Uprawnion% jednostk% 
chroni%ce przed nieautoryzowanym u!ytkiem Aplikacji do u!ytku wewn$trznego zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy. Ponadto termin „Uprawnieni u!ytkownicy” obejmuje tylko 
nast$puj%ce dodatkowe osoby: w przypadku instytucji edukacyjnej termin „Uprawnieni 
u!ytkownicy” obejmuje równie! wyk"adowców, pracowników i studentów w danej instytucji; 
w przypadku szpitala termin „Uprawnieni u!ytkownicy” obejmuje równie! lekarzy 
z uprawnieniami, lekarzy kieruj%cych i klinicystów. 
 
„Program” oznacza ogólny program opracowywania, testowania, podpisywania cyfrowego 
i ograniczonego rozpowszechniania stanowi%cy przedmiot niniejszej Umowy. 
 
„Wymagania programu” oznaczaj% kryteria i wymagania techniczne dotycz%ce interfejsu 
u!ytkownika, projektu, kategorii produktu, bezpiecze(stwa, wydajno'ci oraz inne okre'lone 
przez Apple, w tym mi$dzy innymi aktualny zestaw wymaga( okre'lonych w punkcie 3.3, które 
mog% by# okresowo modyfikowane przez Apple zgodnie z niniejsz% Umow%. 
 
„Profile zabezpiecze*” oznaczaj% pliki (w tym odpowiednie uprawnienia lub inne identyfikatory) 
dostarczane przez firm$ Apple do u!ytku U!ytkownika w powi%zaniu z opracowywaniem 
i testowaniem Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika oraz ograniczonym 
rozpowszechnianiem Aplikacji do u!ytku wewn$trznego w zakresie dozwolonym na mocy 
niniejszej Umowy. 
 
„Identyfikator push aplikacji” oznacza niepowtarzalny numer identyfikacyjny lub inny 
identyfikator, który Apple przypisuje do Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, Karty lub Witryny 
w celu umo!liwienia dost$pu i korzystania z Us"ugi APN, do u!ytku z Protoko"em MDM lub 
dostarczania Profili konfiguracji. 
 
„Powiadomienie push” lub „Powiadomienie push przegl%darki Safari” oznacza 
powiadomienie, w"%cznie z zawart% w nim zawarto'ci% lub danymi, które U!ytkownik transmituje 
do u!ytkowników ko(cowych w procesie dostarczania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, Kart 
i/lub (w przypadku systemu macOS) na komputery z systemem macOS u!ytkowników Witryny 
U!ytkownika, którzy zg"osili ch$# otrzymywania takich wiadomo'ci za po'rednictwem 
przegl%darki Safari w systemie macOS i/lub dostarczanej za pomoc% protoko"u MDM, albo 
dostarczania Profili konfiguracji. 
 
„Interfejsy API ShazamKit” oznaczaj% Udokumentowane interfejsy API umo!liwiaj%ce 
U!ytkownikowi dodawanie funkcji rozpoznawania audio do jego Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego. 
 
„Zawarto)+ ShazamKit” oznacza metadane, muzyk$ i/lub zawarto'# graficzn% dostarczon% 
przez Apple i renderowan% za po'rednictwem interfejsów API ShazamKit, w szczególno'ci 
Zawarto'# MusicKit. 
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„SiriKit” oznacza zestaw interfejsów API, które umo!liwiaj% Aplikacji U!ytkownika dost$p do 
domen, intencji, skrótów, datków i innych powi%zanych funkcji SiriKit lub udost$pnianie ich 
zgodnie z Dokumentacj%. 
 
„Witryna” oznacza witryn$ internetow% udost$pnion% przez U!ytkownika pod jego w"asn% 
nazw%, znakiem towarowym lub mark%. 
 
„Termin” oznacza okres opisany w punkcie 11. 
 
„Preferencje )ledzenia” oznacza ustawienie Apple, które umo!liwia u!ytkownikowi 
ko(cowemu ustawienie preferencji 'ledzenia reklam. 
 
„tvOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego tvOS, w tym wszelkie jego nast$pne 
wersje. 
 
„Aktualizacje” oznacza poprawki b"$dów, aktualizacje, uaktualnienia, modyfikacje, ulepszenia, 
uzupe"nienia i nowe wersje lub wersje Oprogramowania lub us"ug Apple albo dowolnej cz$'ci 
Oprogramowania lub Us"ug Apple. 
 
„Wallet” oznacza aplikacj$ Apple, która umo!liwia przechowywanie i wy'wietlanie Karnetów do 
u!ytku w Urz%dzeniach z systemem iOS, zegarku Apple Watch lub przegl%darce Safari 
w systemie macOS. 
 
„Rozszerzenie WatchKit” oznacza rozszerzenie do"%czone do Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego U!ytkownika uzyskuj%ce dost$p do struktury WatchKit w systemie iOS w celu 
uruchamiania i wy'wietlania aplikacji WatchKit w systemie watchOS. 
 
„watchOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego watchOS, w tym wszelkie jego 
nast$pne wersje. 
 
„Oprogramowanie internetowe” oznacza internetowe wersje aplikacji U!ytkownika o tym 
samym tytule i zasadniczo analogicznych funkcjach jak funkcje Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego (tzw. funkcjach równowa!nych). 
 
„Identyfikator push witryny” oznacza po"%czenie Certyfikatu Apple i Identyfikatora push 
aplikacji s"u!%ce do podpisywania przez U!ytkownika pakietu rejestracyjnego jego Witryny i/lub 
komunikowania si$ z Us"ug% APN. 
 
„U'ytkownik” oznacza osob$ prawn% (firm$, organizacj$, instytucj$ edukacyjn% lub agencj$, 
przedstawicielstwo lub departament administracji rz%dowej), która zaakceptowa"a niniejsz% 
Umow$ na nale!%cym do niej koncie programisty i korzysta z Oprogramowania Apple lub w inny 
sposób korzysta z praw na mocy niniejszej Umowy. 
 
Uwaga: Dla zapewnienia jasno'ci U!ytkownik mo!e upowa!ni# kontrahentów do opracowywania 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego w swoim imieniu, lecz jakiekolwiek takie Aplikacje do u!ytku 
wewn$trznego musz% stanowi# w"asno'# u!ytkownika, by# opracowywane w ramach konta 
programisty u!ytkownika oraz wdra!ane wy"%cznie jako Aplikacje do u!ytku wewn$trznego 
w sposób wyra&nie dozwolony w niniejszym dokumencie. U!ytkownik odpowiada przed Apple za 
dzia"ania swoich wykonawców na swoim koncie (np. dodanie ich do zespo"u U!ytkownika w celu 
wykonywania dla niego prac programistycznych) i ich zgodno'# z niniejsz% Umow%. Wszelkie 
dzia"ania podj$te przez wykonawców U!ytkownika wynikaj%ce z niniejszej Umowy zostan% 
uznane za podj$te przez U!ytkownika, który (oprócz swoich wykonawców) ponosi 
odpowiedzialno'# przed Apple za wszystkie takie dzia"ania. 
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2. Licencja do u!ytku wewn"trznego i Ograniczenia 
2.1 Dozwolone sposoby korzystania i Ograniczenia; Us(ugi programowe 
Z zastrze!eniem warunków niniejszej Umowy, Apple niniejszym udziela U!ytkownikowi w okresie 
obowi%zywania ograniczonej, niewy"%cznej, osobistej, odwo"alnej, niepodlegaj%cej 
sublicencjonowaniu i niezbywalnej licencji na: 
 
(a) Zainstalowanie uzasadnionej liczby kopii Oprogramowania Apple na komputerach marki 
Apple nale!%cych do U!ytkownika lub przez niego kontrolowanych, do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika lub jego Autoryzowanych programistów wy"%cznie w celu opracowywania lub 
testowania Produktów obj$tych Umow% U!ytkownika, a tak!e wykonywanie dzia"a( wyra&nie 
dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy; 
(b) Stworzenie i rozpowszechnienie uzasadnionej liczby kopii Dokumentacji w'ród 
Autoryzowanych programistów wy"%cznie do ich u!ytku wewn$trznego i wy"%cznie w celu 
opracowywania lub testowania Produktów obj$tych Umow% U!ytkownika, a tak!e wykonywanie 
dzia"a( wyra&nie dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy; 
(c) Zainstalowanie Profili zabezpiecze( na ka!dej Autoryzowanej jednostce testowej U!ytkownika, do 
maksymalnej liczby Autoryzowanych jednostek testowych, na które U!ytkownik uzyska" licencje dla 
u!ytku wewn$trznego przez U!ytkownika lub jego Autoryzowanych programistów wy"%cznie w celu 
opracowywania i testowania Produktów obj$tych Umow% U!ytkownika, Twoje produkty obj$te 
us"ug%, a tak!e wykonywanie dzia"a( wyra&nie dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy; 
(d) Rozpowszechnianie Profili zabezpiecze( wy"%cznie w'ród Autoryzowanych programistów 
U!ytkownika tylko w powi%zaniu z Aplikacjami do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika dla celów 
opracowywania i testowania takich Aplikacji do u!ytku wewn$trznego na Autoryzowanych 
urz%dzeniach testowych; 
(e) Rozpowszechnianie Profili zabezpiecze( wy"%cznie w'ród Pracowników U!ytkownika i/lub 
Uprawnionych u!ytkowników w powi%zaniu z opracowywaniem Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego U!ytkownika na Urz%dzeniach wdro!eniowych, do u!ytku wewn$trznego jego 
Pracowników i/lub Uprawnionych u!ytkowników; 
(f) Zezwalanie Odbiorcom wersji demonstracyjnej na korzystanie z Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika na Urz%dzeniach wdro!eniowych, jednak wy"%cznie (i) w fizycznej lokalizacji 
U!ytkownika i/lub w fizycznej lokalizacji jego Uprawnionej jednostki pod bezpo'rednim nadzorem 
Pracowników lub Uprawnionych u!ytkowników (np. badanie u!ytkowników przeprowadzane 
w laboratorium w lokalizacji U!ytkownika), albo (ii) w innych lokalizacjach pod warunkiem, !e wszelkie 
u!ytkowanie odbywa si$ pod bezpo'rednim nadzorem i pod fizyczn% kontrol% Pracowników lub 
Uprawnionych u!ytkowników (np. prezentacja sprzeda!owa prowadzona przez Pracownika); 
(g) W"%czanie Certyfikatów Apple wydanych U!ytkownikowi na mocy niniejszej Umowy dla celów 
cyfrowego podpisywania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, Kart i Powiadomie( push przegl%darki 
Safari U!ytkownika Pa(stwa aplikacji do u!ytku wewn$trznego, przepustek, powiadomie( push 
Safari, a tak!e wykonywanie dzia"a( wyra&nie dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy. 
 
Z wyj%tkiem przypadków okre'lonych w punkcie 2.1 U!ytkownik nie mo!e w jakikolwiek sposób 
wykorzystywa#, rozpowszechnia# ani udost$pnia# swoich Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
stronom trzecim. U!ytkownik mo!e zezwoli# Uprawnionej jednostce na Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego Uprawnionym u!ytkownikom w imieniu U!ytkownika pod warunkiem, !e takie 
wdro!enie odbywa si$ przy zastosowaniu co najmniej tak samo restrykcyjnych warunków jak 
warunki niniejszej Umowy (np. opublikowanie Aplikacji w publicznej witrynie lub na serwerze bez 
uwierzytelnienia by"oby zabronione).Wszelkie dzia"ania podejmowane przez Uprawnion% jednostk$ 
U!ytkownika w zakresie takiego wdro!enia i/lub wynikaj%ce z niniejszej Umowy zostan% uznane za 
podj$te przez U!ytkownika, a U!ytkownik wraz z jego Uprawnion% jednostk% b$dzie ponosi# 
odpowiedzialno'# wzgl$dem Apple za wszystkie takie dzia"ania. Apple zastrzega sobie prawo do 
ustawienia ograniczonej liczby urz%dze(, które ka!dy Licencjobiorca mo!e zarejestrowa# jako 
Autoryzowane jednostki testowe i uzyska# na nie licencje w ramach tego Programu. 
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Apple mo!e zapewni# dost$p do us"ug za po'rednictwem Programu, aby U!ytkownik móg" 
korzysta# z konta programisty (np. udost$pnianie urz%dze( lub aplikacji, zarz%dzanie zespo"ami 
lub innymi zasobami konta).U!ytkownik wyra!a zgod$ na uzyskiwanie dost$pu do takich us"ug 
wy"%cznie za po'rednictwem portalu internetowego Programu (dost$pnego za po'rednictwem 
witryny firmy Apple dla deweloperów) lub za po'rednictwem produktów marki Apple, które 
zosta"y zaprojektowane do dzia"ania w powi%zaniu po"%czeniu z Programem (np. Xcode), 
wy"%cznie za zgod% firmy Apple. Je'li U!ytkownik (lub jego Autoryzowani programi'ci) uzyska 
dost$p do konta programisty U!ytkownika za po'rednictwem tych innych produktów marki 
Apple, potwierdza i zgadza si$, !e niniejsza Umowa b$dzie nadal obowi%zywa# w przypadku 
dowolnego korzystania z konta programisty U!ytkownika oraz wszelkich funkcji lub 
funkcjonalno'ci Programu, które zosta"y udost$pnione U!ytkownikowi (lub jego Autoryzowanych 
programistów) w ten sposób (np. Certyfikaty Apple i Profile zabezpiecze( mog% by# u!ywane 
tylko w ograniczony sposób dozwolony w niniejszym dokumencie itp.).U!ytkownik zgadza si$ nie 
tworzy# ani nie podejmowa# prób tworzenia zast$pczej lub podobnej us"ugi poprzez u!ywanie 
lub dost$p do us"ug 'wiadczonych za pomoc% Programu. Je'li Apple dostarczy wska&niki mocy 
i wydajno'ci dla Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika, U!ytkownik zgadza si$, !e b$d% 
one mog"y s"u!y# tylko do jego u!ytku wewn$trznego U!ytkownika i nie wolno ich udost$pnia# 
jakimkolwiek stronom trzecim (z wyj%tkiem przypadków okre'lonych w Punkcie 2.9).Ponadto 
U!ytkownik mo!e uzyskiwa# dost$p do takich us"ug wy"%cznie za pomoc% konta Apple ID 
powi%zanego z jego kontem programisty lub danych uwierzytelniaj%cych (np. kluczy, tokenów, 
has"a) skojarzonych z kontem programisty, a U!ytkownik jest w pe"ni odpowiedzialny za ochron$ 
swojego konta Apple ID i po'wiadcze( uwierzytelniaj%cych przed naruszeniem i do korzystania 
z nich wy"%cznie w sposób dozwolony przez Apple i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, 
w tym mi$dzy innymi punkt 2.8 i 5. Z wyj%tkiem przypadków wyra&nie dozwolonych 
w niniejszym dokumencie, U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie udost$pnia#, nie sprzedawa#, nie 
odsprzedawa#, nie wynajmowa#, nie dzier!awi#, nie wypo!ycza# ani w jakikolwiek inny sposób 
nie zapewnia# dost$pu do swojego konta deweloperskiego lub jakichkolwiek zwi%zanych z nim 
us"ug, w ca"o'ci lub w cz$'ci, jakiekolwiek osobie nie b$d%cej Autoryzowanym deweloperem 
nale!%cym do zespo"u U!ytkownika. U!ytkownik równie! zobowi%zuje si$ nie !%da# od cz"onków 
programu Apple Developer Program przekazaniu mu ich identyfikatorów Apple ID, narz$dzi 
uwierzytelniania i/lub powi%zanych informacji o koncie i materia"ów (np. Certyfikatów Apple 
u!ywanych do rozpowszechniania).U!ytkownik rozumie, !e ka!dy cz"onek zespo"u musi mie# 
w"asne konto Apple ID lub dane uwierzytelniaj%ce, aby uzyska# dost$p do konta U!ytkownika, 
i ponosi pe"n% odpowiedzialno'# za wszelkie dzia"ania wykonywane za po'rednictwem konta 
U!ytkownika lub w zwi%zku z nim.W zakresie, w jakim U!ytkownik jest w"a'cicielem lub 
kontroluje komputer marki Apple z systemem Apple macOS Server lub Xcode Server („Serwer”) 
i chcia"by u!ywa# go do w"asnych celów programistycznych w zwi%zku z Programem, zgadza si$ 
u!ywa# w"asnego konta Apple ID lub innych po'wiadcze( uwierzytelniaj%cych dla takiego 
Serwera i b$dzie odpowiedzialny za wszystkie dzia"ania wykonywane przez ten Serwer. 
 
2.2 Autoryzowane urz%dzenia testowe i oprogramowanie Apple w wersji wst&pnej 
O ile Autoryzowane urz%dzenie testowa zawiera jakiekolwiek wersje wst$pne Oprogramowania 
Apple lub u!ywa wersji wst$pnych Us"ug, U!ytkownik zgadza si$ ograniczy# dost$p do takiego 
Autoryzowanego urz%dzenia testowego swoim Autoryzowanym programistom i nie ujawnia#, 
pokazywa#, wynajmowa#, dzier!awi#, po!ycza#, sprzedawa# ani w inny sposób przekazywa# 
takiego Autoryzowanego urz%dzenia testowego jakiejkolwiek stronie trzeciej. Ponadto 
U!ytkownik zgadza si$ podj%# uzasadnione 'rodki ostro!no'ci w celu ochrony i poinformowa# 
swoich Autoryzowanych programistów, aby chronili Autoryzowane urz%dzenia testowe przed 
zgubieniem lub kradzie!%. 
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U'ytkownik przyjmuje do wiadomo)ci, 'e je'eli instaluje jakiekolwiek oprogramowanie 
Apple w wersji wst&pnej lub korzysta z dowolnej wersji wst&pnej Us(ug na 
Autoryzowanych urz%dzeniach testowych, Urz%dzenia te mog% by+ „zablokowane” 
w trybie testowym i przywrócenie ich pierwotnego stanu mo'e by+ niemo'liwe. 
Jakiekolwiek u!ycie jakiegokolwiek oprogramowania Apple lub Us"ug w wersji wst$pnej s"u!y 
wy"%cznie do celów ewaluacyjnych i programistycznych, a U!ytkownik nie powinien korzysta# 
z !adnego oprogramowania Apple ani Us"ug w wersji wst$pnej w komercyjnym 'rodowisku 
operacyjnym lub z wa!nymi danymi. Przed u!yciem oprogramowania Apple lub Us"ug Apple 
w wersji wst$pnej nale!y wykona# kopi$ zapasow% wszelkich danych. Apple nie ponosi 
odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek koszty, wydatki ani inne zobowi%zania U!ytkownika 
wyst$puj%ce w wyniku aprowizacji Urz%dze( wdro!eniowych lub Autoryzowanych jednostek 
testowych, opracowywania Produktów obj$tych Umow% lub instalacji/u!ycia takiego 
Oprogramowania Apple lub przedpremierowych Us"ug Apple, co obejmuje mi$dzy innymi 
uszkodzenia jakiegokolwiek sprz$tu lub szkody, straty lub uszkodzenia dotycz%ce 
oprogramowania, informacji lub danych. 
 
2.3 Poufny charakter oprogramowania Apple i Us(ug Apple w wersji wst&pnej 
Od czasu do czasu w Okresie obowi%zywania umowy Apple mo!e udost$pnia# U!ytkownikowi 
wersje wst$pne Oprogramowania lub Us"ug Apple które stanowi% Informacje poufne Apple 
i podlegaj% zobowi%zaniom dotycz%cym zachowania poufno'ci wynikaj%cym z niniejszej Umowy, 
chyba !e okre'lono inaczej w niniejszym dokumencie. Nie nale!y zak"ada#, !e takie 
oprogramowanie i Us"ugi Apple w wersji wst$pnej b$d% dzia"a"y w taki sam sposób, jak 
ostateczna wersja produktu w wersji komercyjnej, ani u!ywa# ich z danymi, których kopia 
zapasowa nie jest wystarczaj%ca i regularna i mog% zawiera# funkcje, funkcjonalno'ci lub 
interfejsy API oprogramowania lub us"ug, które nie s% jeszcze dost$pne. U!ytkownik przyjmuje 
do wiadomo'ci, !e firma Apple mog"a nie og"osi# publicznie dost$pno'ci takiego 
Oprogramowania lub Us"ug Apple w wersji wst$pnej, !e firma Apple nie obieca"a ani nie 
zagwarantowa"a U!ytkownikowi, !e takie oprogramowanie lub us"ugi w wersji wst$pnej zostan% 
og"oszone lub udost$pnione komukolwiek w przysz"o'ci oraz !e Apple nie ma !adnego 
wyra&nego ani dorozumianego obowi%zku wobec U!ytkownika do og"aszania lub wprowadzania 
do sprzeda!y takiego oprogramowania lub us"ug ani !adnej podobnej lub zgodnej technologii. 
U!ytkownik wyra&nie przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e wykonuje wszelkie prace 
badawcze lub rozwojowe realizowane w odniesieniu do Oprogramowania lub Us"ugi Apple 
w wersji wst$pnej ca"kowicie na w"asne ryzyko. U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie udost$pnia# 
jakichkolwiek wersji przedpremierowych Oprogramowania Apple i Us"ug Apple jakimkolwiek 
osobom oprócz jego Autoryzowanych programistów. 
 
2.4 Kopie 
U!ytkownik zgadza si$ zachowa# i w pe"ni powiela# informacje o prawach autorskich Apple, 
zastrze!eniach i inne (w formie, w jakiej pojawiaj% si$ one w dostarczonym Oprogramowaniu 
i Dokumentacji Apple) we wszystkich kopiach Oprogramowania i Dokumentacji Apple, do których 
U!ytkownik ma uprawnienia na mocy niniejszej Umowy. 
 
2.5 W(asno)+ 
Apple zachowuje wszelkie prawa, tytu" i udzia"y w Oprogramowaniu, Us"ugi oraz wszelkich 
Aktualizacjach Apple, które mo!e udost$pni# U!ytkownikowi w ramach niniejszej Umowy. 
U!ytkownik zgadza si$ wspó"pracowa# z Apple w celu zachowania przez Apple praw w"asno'ci 
do Oprogramowania i Us"ug Apple oraz, w zakresie, w jakim uzyska informacje o jakichkolwiek 
roszczeniach zwi%zanych z Oprogramowaniem i Us"ugami, Apple, zgadza si$ do"o!y# wszelkich 
uzasadnionych stara( w celu niezw"ocznego powiadomienia Apple o takich roszczeniach. Strony 
potwierdzaj%, !e niniejsza Umowa nie daje Apple !adnych praw w"asno'ci do Produktów 
obj$tych umow%. 
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2.6 Zakaz innych zastosowa* 
O ile w niniejszej Umowie nie okre'lono inaczej, U!ytkownik zgadza si$ nie wynajmowa#, 
nie dzier!awi#, nie wypo!ycza#, nie przesy"a# ani nie hostowa# na !adnej stronie internetowej 
lub serwerze, nie sprzedawa#, redystrybuowa# ani nie sublicencjonowa# Oprogramowania Apple, 
Certyfikatów Apple ani !adnych Us"ugi, w ca"o'ci lub w cz$'ci, ani nie umo!liwia# tego innym. 
U!ytkownikowi wolno korzysta# z Oprogramowania Apple, Certyfikatów Apple i jakichkolwiek Us"ug 
obj$tych niniejsz% Umow% wy"%cznie w sposób wyra&nie przez ni% dozwolony; obejmuje to równie! 
wszelkie maj%ce zastosowanie za"%czniki. U!ytkownik zgadza si$ nie instalowa#, nie u!ywa# ani nie 
uruchamia# pakietów SDK firmy Apple na !adnym komputerze marki innej ni! Apple oraz nie 
instalowa#, nie u!ywa# ani nie uruchamia# systemów iOS, watchOS, tvOS, iPadOS, macOS i profili 
zabezpiecze( na urz%dzeniach marki innej ni! Apple lub w po"%czeniu z nimi ani nie umo!liwia# tego 
innym. U!ytkownik nie mo!e i zgadza si$ nie kopiowa# ani nie umo!liwia# innym kopiowania 
(z wyj%tkiem przypadków wyra&nie dozwolonych w niniejszej Umowie), dekompilacji, in!ynierii 
wstecznej, deasemblacji, podejmowania prób uzyskania kodu &ród"owego, modyfikowania, 
deszyfrowania lub tworzenia prac pochodnych z oprogramowania Apple, Certyfikatów Apple ani 
!adnych Us"ug dostarczonych przez Oprogramowanie Apple lub w inny sposób okre'lonych 
w niniejszej Umowie ani !adnej ich cz$'ci (z wyj%tkiem przypadków i tylko w takim zakresie, w jakim 
jakiekolwiek powy!sze ograniczenie jest zabronione przez obowi%zuj%ce prawo lub w zakresie, 
na jaki zezwalaj% warunki licencji reguluj%ce korzystanie ze sk"adników Open Source lub kodu 
przyk"adowego do"%czonego do Oprogramowania Apple).U!ytkownik zgadza si$ nie wykorzystywa# 
!adnego oprogramowania Apple, Certyfikatów ani Us"ug Apple udost$pnianych w ramach niniejszej 
Umowy w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, w tym mi$dzy innymi przez przekroczenie lub 
obci%!enie przepustowo'ci sieci lub poprzez gromadzenie lub niew"a'ciwe wykorzystanie danych 
dostarczonych przez takie Oprogramowanie Apple, Certyfikaty lub Us"ugi Apple. Ka!da taka próba 
stanowi naruszenie praw Apple i jego licencjodawców do Oprogramowania lub Us"ug Apple. Je'li 
U!ytkownik naruszy jakiekolwiek wspomniane powy!ej ograniczenia, mo!e narazi# si$ na wniesienie 
oskar!enia lub roszcze(. Wszystkie prawa, które nie zosta"y wyra&nie przyznane w niniejszej 
Umowie, s% zastrze!one i !adne inne licencje, zwolnienie z obowi%zku lub prawa, wyra!one jawnie 
lub domniemane, nie s% gwarantowane przez Apple, poprzez dorozumienie, powi%zanie lub w inny 
sposób. Niniejsza Umowa nie przyznaje U!ytkownikowi !adnych praw do u!ywania jakichkolwiek 
znaków towarowych, logo ani znaków us"ugowych nale!%cych do Apple, w tym mi$dzy innymi 
znaków s"ownych iPhone lub iPod. Je'li U!ytkownik odnosi si$ do jakichkolwiek Produktów Apple 
lub korzysta ze znaków towarowych Apple, zgadza si$ post$powa# zgodnie z wytycznymi 
opublikowanymi w witrynie https://www.apple.com/legal/intellectual-
property/guidelinesfor3rdparties.html, które Apple mo!e okresowo modyfikowa#. 
 
2.7 Aktualizacje; brak wsparcia i czynno)ci konserwacyjnych 
Apple mo!e rozszerza#, ulepsza# lub w inny sposób modyfikowa# Oprogramowanie lub Us"ugi 
Apple (lub dowoln% ich cz$'#) udost$pniane w ramach niniejszej Umowy w dowolnym momencie 
bez powiadomienia, ale Apple nie jest zobowi%zane do dostarczania U!ytkownikowi !adnych 
Aktualizacji Oprogramowania lub Us"ug Apple. Je'li Aktualizacje zostan% udost$pnione przez 
Apple, b$d% one podlega# warunkom niniejszej Umowy, chyba !e Aktualizacji towarzyszy 
oddzielna licencja, w którym to przypadku b$d% obowi%zywa"y warunki tej licencji. U!ytkownik 
rozumie, !e takie modyfikacje mog% wymaga# zmiany lub aktualizacji Produktów U!ytkownika 
obj$tych programem. Ponadto U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e takie 
modyfikacje mog% wp"ywa# na mo!liwo'# korzystania z Oprogramowania i Us"ug Apple, 
uzyskiwania dost$pu do nich lub interakcji z nimi. Apple nie jest zobowi%zany do wykonywania 
jakichkolwiek czynno'ci konserwacyjnych, 'wiadczenia us"ug pomocy technicznej ani innych 
us"ug wsparcia dotycz%cych Oprogramowania Apple lub Us"ug Apple. U!ytkownik przyjmuje 
do wiadomo'ci, !e Apple nie ma wyra&nego ani dorozumianego obowi%zku og"aszania ani 
udost$pniania jakichkolwiek Aktualizacji Oprogramowania lub Us"ug Apple !adnemu 
u!ytkownikowi w przysz"o'ci. W przypadku udost$pnienia Aktualizacji mog% zosta# zastosowane 
interfejsy API, funkcje lub us"ugi ró!ni%ce si$ od dost$pnych w Oprogramowaniu Apple 
licencjonowanym na mocy niniejszej Umowy lub w us"ugach 'wiadczonych na jej podstawie. 
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2.8 Korzystanie z Us(ug Apple 
Apple mo!e zapewni# dost$p do Us"ug Apple, które mog% wywo"ywa# Produkty obj$te 
programem za po'rednictwem interfejsów API w Oprogramowaniu Apple i/lub które Apple 
udost$pnia U!ytkownikowi za po'rednictwem innych mechanizmów, np. za pomoc% kluczy, 
które Apple mo!e udost$pni# U!ytkownikowi w ramach Programu. U!ytkownik zgadza si$ 
uzyskiwa# dost$p do takich Us"ug Apple wy"%cznie za po'rednictwem mechanizmów 
zapewnianych przez Apple w celu uzyskania takiego dost$pu i wy"%cznie do u!ytku z produktami 
marki Apple. Z wyj%tkiem przypadków dozwolonych w punkcie 2.9 (Zewn&trzni dostawcy 
us(ug) lub zgodnie z innymi postanowieniami niniejszego dokumentu U!ytkownik zgadza si$ nie 
udost$pnia# stronom trzecim mechanizmów udost$pnianych mu przez Apple w celu korzystania 
z Us"ug. Ponadto U!ytkownik zgadza si$ nie tworzy# zamiennika us"ugi lub podobnej us"ugi ani 
nie podejmowa# prób ich tworzenia za pomoc% lub poprzez uzyskanie dost$pu do Us"ug Apple. 
 
U!ytkownik zgadza si$ uzyskiwa# dost$p do takich Us"ug i korzysta# z nich tylko w zakresie 
niezb$dnym do 'wiadczenia us"ug i funkcjonalno'ci Produktów obj$tych programem, które 
kwalifikuj% si$ do korzystania z takich Us"ug i tylko w zakresie dozwolonym przez Apple na 
pi'mie, w Dokumentacji. Zabrania si$ korzystania z Us"ug Apple w jakikolwiek sposób niezgodny 
z warunkami niniejszej Umowy lub naruszaj%cy jakiekolwiek prawa w"asno'ci intelektualnej strony 
trzeciej lub Apple lub jakiekolwiek obowi%zuj%ce prawo lub regulacje. U!ytkownik zgadza si$, !e 
Us"ugi Apple zawieraj% zastrze!on% zawarto'#, informacje i materia"y, które s% w"asno'ci% Apple 
i jego licencjodawców oraz s% chronione przez obowi%zuj%ce prawo w"asno'ci intelektualnej 
i inne prawa. U!ytkownik nie mo!e wykorzystywa# takich zastrze!onej zawarto'ci, informacji ani 
materia"ów w jakikolwiek sposób, z wyj%tkiem dozwolonych zastosowa( Us"ug Apple na mocy 
niniejszej Umowy lub w inny sposób uzgodniony z Apple na pi'mie. 
 
U!ytkownik rozumie, !e mog% obowi%zywa# ograniczenia pojemno'ci pami$ci masowej, 
transmisji i/lub transakcji dla Us"ug Apple zarówno dla U!ytkownika jako programisty, jak i dla 
jego u!ytkowników ko(cowych. Je'li U!ytkownik lub jego u!ytkownik ko(cowy osi%gnie takie 
ograniczenia, wówczas U!ytkownik lub jego u!ytkownik ko(cowy mo!e nie by# w stanie 
korzysta# z Us"ug Apple ani uzyska# dost$pu lub pobra# danych z takich Us"ug za 
po'rednictwem Produktów obj$tych umow% lub odpowiednich kont u!ytkowników ko(cowych. 
U!ytkownik zgadza si$ nie pobiera# !adnych op"at od u!ytkowników ko(cowych wy"%cznie za 
dost$p do Us"ug Apple lub korzystanie z nich za po'rednictwem Produktów obj$tych programem 
lub za jak%kolwiek zawarto'#, dane lub informacje w nich zawarte, a tak!e zgadza si$ nie 
sprzedawa# dost$pu do Us"ug Apple w jakikolwiek sposób. U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie 
tworzy# !adnych fa"szywych kont u!ytkowników ko(cowych ani nie nak"ania# !adnego 
u!ytkownika ko(cowego do naruszenia warunków obowi%zuj%cych u!ytkownika ko(cowego lub 
umowy us"ugowej zawartej z Apple ani do naruszania jakichkolwiek zasad Apple dotycz%cych 
korzystania z takich us"ug dla u!ytkowników ko(cowych. Z wyj%tkiem przypadków wyra&nie 
okre'lonych w niniejszym dokumencie, U!ytkownik zgadza si$ nie utrudnia# u!ytkownikowi 
ko(cowemu mo!liwo'ci dost$pu do takich us"ug lub korzystania z nich. 
 
Apple zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, wycofania, odmowy, ograniczenia lub 
wy"%czenia dost$pu do Us"ug Apple lub dowolnej ich cz$'ci w dowolnym momencie bez 
powiadomienia (w tym mi$dzy innymi do cofni$cia uprawnie( lub zmiany wszelkich interfejsów 
API w Oprogramowaniu Apple, które umo!liwiaj% dost$p do Us"ug lub nie przyzna# 
U!ytkownikowi uprawnie().W !adnym wypadku firma Apple nie b$dzie odpowiada# za usuni$cie 
lub wy"%czenie dost$pu do któregokolwiek z powy!szych. Apple mo!e równie! na"o!y# limity 
i ograniczenia dotycz%ce korzystania z Us"ug Apple lub dost$p do nich, mo!e usun%# Us"ugi 
Apple na czas nieokre'lony, mo!e cofn%# dost$p U!ytkownika do Us"ug Apple lub anulowa# 
Us"ugi Apple (lub dowoln% ich cz$'#) w dowolnym momencie bez powiadomienia lub 
odpowiedzialno'ci wobec U!ytkownika i wed"ug w"asnego uznania. 
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Apple nie gwarantuje dost$pno'ci, dok"adno'ci, kompletno'ci, niezawodno'ci ani aktualno'ci 
jakichkolwiek danych lub informacji wy'wietlane w jakichkolwiek Us"ugach Apple. W zakresie, 
w jakim U!ytkownik zdecyduje si$ korzysta# z us"ug Apple w po"%czeniu z Produktami obj$tymi 
programem, jest odpowiedzialny za opieranie si$ na takich danych lub informacjach. U!ytkownik 
odpowiada za korzystanie z Oprogramowania Apple i us"ug Apple, a je'li korzysta z takich Us"ug, 
jego obowi%zkiem jest utrzymywanie odpowiedniej alternatywnej kopii zapasowej wszelkiej 
zawarto'ci, informacji i danych, w tym mi$dzy innymi zawarto'#, któr% udost$pnia Apple do 
hostingu w ramach korzystania z Us"ug. U!ytkownik rozumie i zgadza si$, !e mo!e nie by# 
w stanie uzyska# dost$pu do niektórych us"ug Apple po wyga'ni$ciu lub rozwi%zaniu niniejszej 
Umowy oraz !e Apple zastrzega sobie prawo do zawieszenia dost$pu lub usuni$cia zawarto'ci, 
danych lub informacji przechowywanych przez U!ytkownika lub Produkt obj$ty programem 
podczas korzystania przez niego z Us"ug 'wiadczonych na podstawie niniejszej Umowy. Przed 
skorzystaniem z jakichkolwiek Us"ug Apple nale!y zapozna# si$ z Dokumentacj% i uwagami 
dotycz%cymi zasad opublikowanymi przez Apple. 
 
Us"ugi Apple mog% nie by# dost$pne we wszystkich j$zykach lub we wszystkich krajach lub 
regionach, a Apple nie gwarantuje, !e jakiekolwiek takie Us"ugi b$d% odpowiednie, dok"adne 
lub dost$pne do u!ytku w okre'lonej lokalizacji lub produkcie. W zakresie, w jakim U!ytkownik 
zdecyduje si$ korzysta# z us"ug Apple w swoich aplikacjach, robi to z w"asnej inicjatywy 
i odpowiada za przestrzeganie wszelkich obowi%zuj%cych przepisów. Apple zastrzega sobie 
prawo do naliczania op"at za korzystanie z Us"ug Apple. Apple poinformuje U!ytkownika 
o wszelkich op"atach lub zmianach op"at za Us"ugi Apple poczt% e-mail. Informacje o takich 
op"atach zostan% opublikowane w portalu internetowym Programu lub konsoli CloudKit. 
Dost$pno'# i ceny Us"ug Apple mog% ulec zmianie. Ponadto us"ugi Apple mog% nie by# 
dost$pne dla wszystkich produktów obj$tych programem i mog% nie by# dost$pne dla 
wszystkich programistów. Apple zastrzega sobie prawo do nieudost$pniania (lub zaprzestania 
udost$pniania) Us"ug Apple niektórym lub wszystkim u!ytkownikom w dowolnym momencie 
wed"ug w"asnego uznania. 
 
2.9 Zewn&trzni Dostawcy us(ug 
Z wyj%tkiem przypadków niedopuszczonych przez Apple w Dokumentacji lub na mocy niniejszej 
Umowy, U!ytkownik mo!e zatrudnia# stron$ trzeci% lub korzysta# z us"ug strony trzeciej 
(„Us(ugodawcy”) w celu udzielania pomocy U!ytkownikowi w korzystaniu z Oprogramowania 
i Us"ug Apple dostarczanych na mocy niniejszej Umowy. Obejmuje to w szczególno'ci 
anga!owanie dowolnego takiego Us"ugodawcy do utrzymywania i administrowania serwerami 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika w jego imieniu, pod warunkiem, !e wszelkie 
dzia"ania takiego Us"ugodawcy powi%zane z u!yciem Oprogramowania i Us"ug Apple b$d% 
odbywa# si$ wy"%cznie w imieniu U!ytkownika i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 
U!ytkownik zgadza si$ zawrze# wi%!%c% pisemn% umow$ z Dostawc% us"ug na warunkach co 
najmniej tak restrykcyjnych i zapewniaj%cych ochron$ wobec Apple, jak okre'lone w niniejszym 
dokumencie. Wszelkie dzia"ania podejmowane przez dowolnego takiego Us"ugodawc$ 
w zwi%zku Aplikacjami do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika lub korzystaniem 
z Oprogramowania Apple lub us"ug Apple i/lub wynikaj%ce z niniejszej Umowy b$d% uznawane 
za podj$te przez U!ytkownika, a U!ytkownik wraz z Us"ugodawc% b$dzie ponosi# 
odpowiedzialno'# wzgl$dem Apple za wszystkie takie dzia"ania lub brak wymaganych dzia"a(. 
W przypadku wyst%pienia jakichkolwiek dzia"a( lub zaniecha( ze strony Us"ugodawcy, które 
stanowi% naruszenie niniejszej Umowy lub s% szkodliwe z innego wzgl$du, Apple zastrzega sobie 
prawo do !%dania od U!ytkownika zaprzestania korzystania z us"ug takiego Us"ugodawcy. 
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3. Obowi#zki U!ytkownika 
3.1 Postanowienia ogólne 
U!ytkownik po'wiadcza Apple i zgadza si$, !e: 
(a) U!ytkownik jest pe"noletni na mocy przepisów obowi%zuj%cych w jego miejscu zamieszkania 
(w wielu krajach lub regionach oznacza to osi%gni$cie wieku 18 lat) oraz ma prawo i jest upowa!niony 
do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu swojej firmy, organizacji, instytucji edukacyjnej lub agencji, 
przedstawicielstwa lub departamentu rz%du federalnego i prawnego zwi%zania takiej jednostki lub 
organizacji warunkami i zobowi%zaniami wynikaj%cymi z niniejszej Umowy; 
(b) Wszelkie informacje przekazane przez U!ytkownika Apple lub jego u!ytkownikom ko(cowym 
w zwi%zku z niniejsz% Umow% lub jego Produktami obj$tymi Umow% b$d% aktualne, prawdziwe, 
dok"adne, poparte dowodami i kompletne. U!ytkownik zobowi%zuje si$ niezw"ocznie powiadomi# 
Apple w przypadku jakichkolwiek zmian takich informacji. Obowi%zkiem U!ytkownika jest 
informowanie Apple o wszelkich takich zmianach, aby umo!liwi# Apple skontaktowanie si$ z nim 
w sprawie obs"ugi jego konta w Programie; 
(c) U!ytkownik zobowi%zuje si$ przestrzega# warunków niniejszej Umowy i wype"nia# wynikaj%ce 
z niej zobowi%zania; 
(d) U!ytkownik zobowi%zuje si$ monitorowa# i ponosi# odpowiedzialno'# za korzystanie 
z Oprogramowania i Us"ug Apple oraz Urz%dze( wdro!eniowych przez Autoryzowanych 
programistów, Pracowników, Uprawnionych u!ytkowników i Odbiorców wersji 
demonstracyjnych, w szczególno'ci uzyskanie wszelkich wymaganych zgód Pracowników 
U!ytkownika powi%zanych z korzystaniem z Oprogramowania i Us"ug Apple. U!ytkownik 
zobowi%zuje si$ monitorowa# i ponosi# pe"n% odpowiedzialno'# za korzystanie z jego Aplikacji do 
u!ytku wewn$trznego przez jego Autoryzowanych programistów, Pracowników, Uprawnionych 
u!ytkowników i Odbiorców wersji demonstracyjnych; 
(e) U!ytkownik ponosi wy"%czn% odpowiedzialno'# za wszelkie koszty, wydatki, straty 
i zobowi%zania oraz dzia"ania podj$te przez U!ytkownika, jego Uprawnione jednostki, 
Autoryzowanych programistów, Pracowników, Uprawnionych u!ytkowników i Odbiorców wersji 
demonstracyjnych w zwi%zku z Oprogramowaniem i Us"ugami Apple, Urz%dzeniami 
wdro!eniowymi, Produktami obj$tymi Umow% oraz powi%zanymi dzia"aniami w zakresie rozwoju 
i wdra!ania, do których niniejsza Umowa ma zastosowanie; 
(f) U!ytkownik nie b$dzie dzia"a# w !aden sposób, który koliduje lub narusza jakiekolwiek 
istniej%ce zobowi%zanie lub obowi%zek, które mo!e mie#, a !adna umowa wcze'niej zawarta 
przez U!ytkownika nie b$dzie kolidowa# z wype"nianiem przez niego zobowi%za( wynikaj%cych 
z niniejszej Umowy. 
 
3.2 Korzystanie z oprogramowania Apple i Us(ug Apple 
Jako warunek korzystania z Oprogramowania Apple i wszelkich Us"ug Apple, u!ytkownik zgadza 
si$, !e: 
(a) B$dzie korzysta" z Oprogramowania Apple i wszelkich us"ug wy"%cznie w celach i w sposób 
wyra&nie dozwolony w niniejszej Umowie oraz zgodnie ze wszystkimi obowi%zuj%cymi przepisami 
prawa; 
(b) Nie b$dzie u!ywa" Oprogramowania Apple ani !adnych Us"ug Apple:(1) do jakichkolwiek 
dzia"a( niezgodnych z prawem lub nielegalnych, ani te! w celu opracowania Produktu obj$tego 
umow%, który powodowa"by lub u"atwia" pope"nienie przest$pstwa lub innego czynu 
niedozwolonego, niezgodnego z prawem lub nielegalnego; (2) do gro!enia, inicjowania lub 
promowania przemocy ani prowadzenia dzia"a( terrorystycznych b%d& dzia"a(, które mog% 
wyrz%dzi# powa!ne szkody; (3) do tworzenia lub dystrybuowania jakichkolwiek tre'ci lub dzia"a( 
promuj%cych wykorzystywanie seksualne osób nieletnich; 
(c) Aplikacje do u!ytku wewn$trznego, Biblioteki i/lub Karty U!ytkownika b$d% opracowywane 
zgodnie z Dokumentacj% i Wymaganiami Programu zdefiniowanymi w punkcie 3.3 poni!ej; 
(d) Zgodnie z najlepsz% wiedz% i przekonaniem U!ytkownika jego Produkty obj$te Umow% nie 
b$d% zak"óca#, przyw"aszcza# ani narusza# jakichkolwiek praw autorskich Apple lub stron 
trzecich, znaków towarowych, praw do prywatno'ci i wizerunku, tajemnic handlowych, patentów 
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ani praw w"asno'ci lub innych (np. praw do kompozycji muzycznej lub wykonania, do zawarto'ci 
wideo, fotografii lub obrazów, praw do logo ani praw innych stron trzecich itp. w odniesieniu do 
zawarto'ci i materia"ów, które mog% by# zawarte w Aplikacjach do u!ytku wewn$trznego lub 
Kartach U!ytkownika); 
(e) U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie tworzy# przy u!yciu Oprogramowania Apple, Certyfikatów 
Apple, Us"ug Apple ani w inny sposób Produktów obj$tych umow% ani innego kodu lub programu, 
który umo!liwia"by:(1) wy"%czenie, w"amanie lub inn% ingerencj$ w jakiekolwiek zabezpieczenia, 
podpis cyfrowy, prawa cyfrowe, mechanizmy weryfikacji lub mechanizmy uwierzytelniania 
zaimplementowane w systemie iOS, watchOS, iPadOS, tvOS, Oprogramowaniu Apple lub 
jakichkolwiek Us"ugach, innym oprogramowaniu lub innych technologiach Apple lub przy ich 
u!yciu, jak równie! nie umo!liwia# takich dzia"a( innym osobom (z wyj%tkiem czynno'ci wyra&nie 
dozwolonych przez Apple w formie pisemnej); (2) naruszenie zabezpiecze(, integralno'ci lub 
dost$pno'ci jakichkolwiek u!ytkowników, sieci, komputerów lub systemów komunikacji; 
(f) U!ytkownik nie b$dzie, bezpo'rednio ani po'rednio, podejmowa# !adnych dzia"a( maj%cych 
na celu zak"ócenie dzia"ania Oprogramowania lub Us"ug Apple, celów niniejszej Umowy lub 
praktyk biznesowych Apple. Obejmuje to w szczególno'ci dzia"ania mog%ce negatywnie 
wp"ywa# na wydajno'# lub skuteczno'# Oprogramowania Apple lub Programu. Ponadto 
U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie anga!owa# si$ ani nie zach$ca# innych osób do anga!owania 
si$ w jakiekolwiek niezgodne z prawem, nieuczciwe, wprowadzaj%ce w b"%d, oszuka(cze, 
niew"a'ciwe lub nieuczciwe dzia"ania albo praktyki biznesowe zwi%zane z Produktami obj$tymi 
Umow% U!ytkownika (np. zwodnicze praktyki biznesowe czy nieuczciw% konkurencj$). 
(g) Z wyj%tkiem przypadków obejmuj%cych testowanie i opracowywanie wyra&nie dozwolonych 
w niniejszym dokumencie, Aplikacje do u!ytku wewn$trznego i Karty opracowane przy u!yciu 
Oprogramowania Apple mog% by# wdra!ane i u!ywane tylko przez Pracowników U!ytkownika 
lub jego Uprawnionych u!ytkowników, wy"%cznie do celów wewn$trznych lub do ograniczonego 
u!ytku przez Odbiorców wersji demonstracyjnych na Urz%dzeniach wdro!eniowych w fizycznej 
lokalizacji U!ytkownika lub jego Uprawnionej jednostki, lub w innych lokalizacjach, lecz w obu 
przypadkach b$dzie wymagany bezpo'redni nadzór i fizyczna kontrola U!ytkownika lub jego 
Uprawnionej jednostki, zgodnie z postanowieniami zamieszczonymi w punkcie 2.1(f). 
Z wyj%tkiem przypadków wyra&nie dozwolonych w niniejszym dokumencie, Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego nie wolno u!ywa#, rozpowszechnia# ani udost$pnia# innym firmom, klientom, 
konsumentom, kontrahentom (z wyj%tkiem kontrahentów opracowuj%cych niestandardow% 
Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego lub Kart$ dla U!ytkownika, co wymaga u!ycia takiej 
Aplikacji/Karty lub dost$pu do niej), dystrybutorom, sprzedawcom, odsprzedawcom, 
u!ytkownikom ko(cowym lub innym osobom w jakikolwiek sposób. Ponadto U!ytkownik nie 
mo!e hostowa# Aplikacji do u!ytku wewn$trznego w jakichkolwiek lokalizacjach dost$pnych 
dla osób innych ni! Autoryzowani programi'ci U!ytkownika, Pracownicy U!ytkownika 
i Uprawnieni u!ytkownicy (np. w publicznej witrynie internetowej lub us"udze hostingu plików, 
publicznym repozytorium itp.) U!ytkownik jest zobowi%zany podj%# wszelkie uzasadnione kroki 
zapobiegaj%ce pobieraniu Aplikacji do u!ytku wewn$trznego i uzyskiwaniu dost$pu do nich przez 
kogokolwiek innego ni! wskazane osoby. 
 
3.3 Wymagania Programu dotycz%ce Aplikacji do u'ytku wewn&trznego, Bibliotek 
i Kart 
Ka!da Aplikacja do u!ytku wewn$trznego dla Produktu z systemem iOS, Apple Watch lub Apple 
TV, która b$dzie rozpowszechniana zgodnie z niniejsz% Umow%, musi by# opracowana zgodnie 
z Dokumentacj% i Wymaganiami Programu, których bie!%c% wersj$ zamieszczono poni!ej 
w punkcie 3.3. Biblioteki i Karnety podlegaj% tym samym kryteriom: 
 
Interfejsy API i funkcjonalno)+: 
 
3.3.1 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego mog% korzysta# wy"%cznie z Udokumentowanych 
interfejsów API w sposób okre'lony przez Apple i nie mog% u!ywa# ani wywo"ywa# jakichkolwiek 
prywatnych interfejsów API. 
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3.3.2 Z wyj%tkiem przypadków okre'lonych w nast$pnym punkcie Aplikacja do u!ytku 
wewn$trznego nie mo!e pobiera# ani instalowa# kodu wykonywalnego. Kod zinterpretowany 
mo!na pobiera# do Aplikacji do u!ytku wewn$trznego wy"%cznie, je'li taki kod:(a) nie zmienia 
podstawowego celu Aplikacji do u!ytku wewn$trznego przez zapewnianie funkcji niezgodnych 
z przeznaczeniem Aplikacji do u!ytku Wewn$trznego, (b) nie tworzy sklepu ani witryny 
handlowej dla innego kodu lub aplikacji oraz (c) nie pomija wymaga( podpisywania, dzia"ania 
w 'rodowisku typu sandbox ani innych funkcji zabezpiecze( systemu operacyjnego. 
 
Aplikacja do u!ytku wewn$trznego stanowi%ca 'rodowisko programistyczne przeznaczone do 
nauki programowania mo!e pobiera# i uruchamia# kod wykonywalny pod warunkiem spe"nienia 
poni!szych wymaga(:(i) nie wi$cej ni! 80 procent obszaru wy'wietlania takiej Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego lub ekranu mo!e zosta# przej$te za pomoc% kodu wykonywalnego, chyba !e 
Dokumentacja stanowi inaczej, (ii) taka Aplikacja do u!ytku wewn$trznego musi przedstawia# 
u!ytkownikowi w uzasadniony sposób wyra&nie widoczny wska&nik w Aplikacji w celu wskazania, 
!e u!ytkownik pracuje w 'rodowisku programistycznym, (iii) taka Aplikacja do u!ytku 
wewn$trznego nie mo!e tworzy# sklepu ani witryny handlowej dla innego kodu lub aplikacji oraz 
(iv) kod &ród"owy dostarczony przez tak% Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego musi by# w pe"ni 
widoczny i mo!liwy do edytowania przez u!ytkownika (np. do pobranego kodu nie mog% by# 
do"%czone !adne wst$pnie skompilowane biblioteki lub struktury). 
 
3.3.3 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego, która b$dzie u!ywana przez Odbiorc$ wersji 
demonstracyjnej, nie mo!e umo!liwia# dzia"alno'ci handlowej, obs"ugi kredytowej ani 
dokonywania zakupów jakiegokolwiek rodzaju w ramach tej Aplikacji bez wcze'niejszej, 
wyra&nej, pisemnej zgody Apple. Ponadto U!ytkownik nie mo!e w !aden sposób obci%!a# 
Uprawnionych jednostek, jakichkolwiek Odbiorców wersji demonstracyjnej, Pracowników ani 
Uprawnionych u!ytkowników op"atami za korzystanie z takiej Aplikacji. Aplikacja do u!ytku 
wewn$trznego, która b$dzie u!ywana przez Pracowników i Uprawnionych u!ytkowników, mo!e 
umo!liwia# dzia"alno'# handlow%, obs"ug$ kredytow% lub dokonywanie zakupów, lecz wy"%cznie 
w odniesieniu do towarów lub us"ug zapewnianych w organizacji (np. aplikacja do obs"ugi 
kafeterii mo!e umo!liwia# dokonywanie transakcji). 
 
3.3.4 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego mo!e odczytywa# lub zapisywa# dane wy"%cznie 
w wyznaczonym obszarze kontenera Aplikacji do u!ytku wewn$trznego na urz%dzeniu, chyba !e 
Apple okre'li inaczej. 
 
3.3.5 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego dla Produktu z systemem iOS musi zapewnia# te 
same funkcje, gdy jest uruchamiana przez u!ytkownika w trybie zgodno'ci na urz%dzeniu iPad 
(np. aplikacja dla telefonu iPhone dzia"aj%ca w oknie o odpowiadaj%cym mu rozmiarze na 
urz%dzeniu iPad musi dzia"a# tak samo, jak gdyby by"a uruchamiana na telefonie iPhone; warunek 
ten nie dotyczy funkcji nieobs"ugiwanych przez okre'lone urz%dzenie, takich jak funkcje 
nagrywania wideo na urz%dzeniu niewyposa!onym w kamer$).Ponadto U!ytkownik zobowi%zuje 
si$ nie ingerowa# ani nie podejmowa# prób zak"ócania dzia"ania Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego dzia"aj%cej w trybie zgodno'ci. 
 
3.3.6 U!ytkownik mo!e korzysta# z us"ug Wielozadaniowo'ci wy"%cznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem opisanym w Dokumentacji. 
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Interfejs u'ytkownika, Gromadzenie danych, Przepisy lokalne i Prywatno)+: 
 
3.3.7 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego musz% by# zgodne z wytycznymi dotycz%cymi 
interfejsu umo!liwiaj%cego ludziom korzystanie z urz%dze( (Human Interface Guidelines, HIG) i inn% 
Dokumentacj% dostarczon% przez Apple. U!ytkownik zobowi%zuje si$ zachowywa# zgodno'# 
z wytycznymi HIG podczas opracowywania odpowiedniego interfejsu u!ytkownika i funkcji Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego zgodnej z charakterystyk% produktów marki Apple (np. aplikacja dla 
zegarka powinna mie# interfejs u!ytkownika zaprojektowany pod k%tem obs"ugi szybkich interakcji 
zgodnie z wytycznymi HIG w zakresie motywów projektowych systemu watchOS). 
 
3.3.8 Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika przechwytuje lub rejestruje 
jakiekolwiek tre'ci wideo, d&wi$k z mikrofonu, zawarto'# ekranu lub obraz z kamery, bez 
wzgl$du na to, czy tre'ci takie zostan% zapisane na urz%dzeniu lub wys"ane na serwer (co 
obejmuje np. obraz, zdj$cie, nagranie g"osowe lub inne nagranie, dalej „Nagrania”), w ramach 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego u!ytkownikowi musi zosta# zaprezentowany wyra&ny 
wska&nik d&wi$kowy, wizualny lub inny sygnalizuj%cy trwaj%c% operacj$ nagrywania. 
 
– Ponadto ka!da forma gromadzenia, przetwarzania, utrzymywania, przesy"ania, synchronizacji, 
przechowywania, transmisji, udost$pniania, ujawniania lub wykorzystywania danych, zawarto'ci 
lub informacji w jakimkolwiek powi%zaniu z Aplikacj% do u!ytku wewn$trznego musi by# zgodna 
ze wszystkimi obowi%zuj%cymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony prywatno'ci, jak 
równie! wszelkimi w"a'ciwymi Wymaganiami Programu, mi$dzy innymi w zakresie wymaganego 
informowania i uzyskiwania zgody u!ytkownika. 
 
3.3.9 U!ytkownik, Aplikacje do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika i jakiekolwiek strony 
trzecie, z którymi U!ytkownik zawar" umow$ na prezentowanie reklam, nie mog% gromadzi# 
danych u!ytkowników ani informacji o urz%dzeniu bez uprzedniej zgody u!ytkownika, niezale!nie 
od tego, czy takie dane s% pozyskiwane bezpo'rednio od u!ytkownika, czy te! przy u!yciu 
Oprogramowania Apple, Us"ug Apple lub Zestawów SDK Apple, a nast$pnie wykorzystywane 
wy"%cznie w celu 'wiadczenia us"ug lub zapewniania funkcji bezpo'rednio zwi%zanych 
z u!ytkowaniem Aplikacji do u!ytku wewn$trznego lub prezentowania reklam zgodnie 
z postanowieniami w punkcie 3.3.12. U!ytkownik nie mo!e poszerza# ani w inny sposób 
zmienia# zakresu u!ytkowania dla wcze'niej zebranych danych u!ytkownika lub urz%dzenia bez 
uzyskania uprzedniej zgody u!ytkownika na takie rozszerzone lub w inny sposób zmienione 
gromadzenie danych. Ponadto w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego ani poza ni% nie wolno 
u!ywa# jakiegokolwiek trwa"ego identyfikatora opartego na urz%dzeniu lub jakichkolwiek danych 
z niego uzyskanych w celu jednoznacznej identyfikacji urz%dzenia. 
 
3.3.10 U!ytkownik jest zobowi%zany do przekazania u!ytkownikom wyra&nych, pe"nych 
informacji dotycz%cych gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych u!ytkownika lub 
informacji o urz%dzeniu, np. sposobu wykorzystania danych u!ytkownika i informacji o urz%dzeniu 
w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. Ponadto U!ytkownik musi podj%# odpowiednie kroki w celu 
ochrony takich danych przed nieuprawnionym u!yciem, ujawnieniem lub dost$pem stron trzecich. 
Je'li u!ytkownik przestanie wyra!a# zgod$ lub jednoznacznie cofnie zgod$ na gromadzenie, 
wykorzystywanie lub ujawnianie swoich danych u!ytkownika lub urz%dzenia, U!ytkownik (i ka!da 
strona trzecia, z któr% zawarto umow$ o dostarczanie reklam), musi niezw"ocznie zaprzesta# takiego 
wykorzystania. U!ytkownik jest zobowi%zany do przedstawienia u!ytkownikom ko(cowym polityki 
prywatno'ci, w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego lub w inny sposób, opisuj%cej gromadzenie, 
wykorzystywanie, ujawnianie, udost$pnianie, przechowywanie i usuwanie danych u!ytkownika lub 
informacji o urz%dzeniu. U!ytkownik zobowi%zuje si$ powiadomi# swoich u!ytkowników, zgodnie 
z w"a'ciwym prawem, o jakimkolwiek naruszeniu zabezpiecze( danych zgromadzonych z Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego (np. przez wys"anie wiadomo'ci e-mail z powiadomieniem 
o niezamierzonym ujawnieniu lub nadu!yciu danych u!ytkownika). 
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3.3.11 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego musz% by# zgodne z wszystkimi w"a'ciwymi 
przepisami prawa karnego i cywilnego, innego prawa powszechnie obowi%zuj%cego i wszelkimi 
regulacjami, w tym obowi%zuj%cymi we wszystkich jurysdykcjach, w których Aplikacja do u!ytku 
wewn$trznego U!ytkownika mo!e by# oferowana lub udost$pniana. Ponadto: 
 
– U!ytkownik i Aplikacja do u!ytku wewn$trznego musz% spe"nia# wymagania wszelkich 
przepisów w zakresie ochrony prywatno'ci i gromadzenia danych w przypadku jakichkolwiek 
dzia"a( w zakresie gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych u!ytkownika lub 
informacji o urz%dzeniu (np. adresu IP u!ytkownika, nazwa urz%dzenia u!ytkownika i wszelkich 
zainstalowanych aplikacji powi%zanych z u!ytkownikiem); 
 
– Aplikacji do u!ytku wewn$trznego nie mo!na tworzy# ani sprzedawa# w celu n$kania, 
nadu!ywania, spamowania, prze'ladowania, gro!enia lub innego naruszania praw (takich jak 
prawo do prywatno'ci i wizerunku) innych osób; 
 
– U!ytkownik ani jego Aplikacje do u!ytku wewn$trznego nie mog% wykonywa# jakichkolwiek 
funkcji ani "%czy# si$ z !adn% zawarto'ci% ani jakimikolwiek us"ugami, informacjami lub danymi, 
ani u!ywa# robotów, paj%ków, funkcji przeszukiwania witryn lub innych aplikacji/urz%dze( do 
pozyskiwania danych w celu pobierania, wydobywania, umieszczania w pami$ci podr$cznej, 
analizowania lub indeksowania oprogramowania, danych lub us"ug dostarczanych przez Apple 
lub jego licencjodawców, jak równie! uzyskiwa# lub próbowa# uzyskiwa# jakiekolwiek takie dane, 
z wyj%tkiem danych, które Apple wyra&nie dostarcza lub udost$pnia U!ytkownikowi w zwi%zku 
z takimi us"ugami. U!ytkownik zgadza si$, !e nie b$dzie zbiera#, rozpowszechnia# ani 
wykorzystywa# takich danych w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu oraz 
 
– Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika jest przeznaczona do prowadzenia bada( 
z udzia"em ludzi lub wykorzystuje interfejsy API HealthKit do zastosowa( klinicznych zwi%zanych 
ze zdrowiem, które mog% obejmowa# przetwarzanie danych osobowych (np. przechowywanie 
dokumentacji medycznej), wówczas U!ytkownik zobowi%zuje si$ informowa# uczestników 
o zamierzonych zastosowaniach i ujawnianiu ich danych osobowych w ramach takich bada( lub 
klinicznych zastosowa( zdrowotnych oraz do uzyskania zgody takich uczestników lub ich 
opiekunów, którzy b$d% korzysta# z Aplikacji do u!ytku wewn$trznego podczas takich bada( lub 
zastosowa( klinicznych. Ponadto U!ytkownik zabroni stronom trzecim, którym udost$pnia 
jakiekolwiek pozbawione cech identyfikacyjnych lub zakodowane dane ponownej identyfikacji 
(lub prób ponownej identyfikacji) jakichkolwiek uczestników wykorzystuj%cych takie dane bez 
zgody uczestnika i zgadza si$ wymaga#, aby takie strony trzecie przekaza"y powy!sze 
ograniczenie do wszelkich innych stron, które otrzymaj% takie pozbawione cech 
identyfikacyjnych lub zakodowane dane. 
 
Identyfikator reklamowy i Preferencje )ledzenia; Interfejsy API sieci reklamowej: 
 
3.3.12 U!ytkownik i jego Aplikacje do u!ytku wewn$trznego (oraz wszelkie strony trzecie, 
którym powierzono prezentowanie reklam na podstawie umowy) mog% korzysta# z Identyfikatora 
reklamowego i wszelkich informacji uzyskanych przy u!yciu Identyfikatora reklamowego 
wy"%cznie w celu prezentowania reklam. Je'li u!ytkownik zresetuje Identyfikator reklamowy, 
zgadza si$ nie integrowa#, nie korelowa#, nie "%czy# ani w !aden inny sposób nie wi%za#, 
bezpo'rednio lub po'rednio, poprzedniego identyfikatora reklamowego i !adnych informacji 
pochodnych ze zresetowanym identyfikatorem reklamowym. W przypadku Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego skompilowanych dla dowolnej wersji systemu iOS lub tvOS zapewniaj%cych 
dost$p do Interfejsów API obs"ugi reklam U!ytkownik zobowi%zuje si$ sprawdza# Preferencje 
'ledzenia u!ytkownika przed zaprezentowaniem jakichkolwiek reklam przy u!yciu Identyfikatora 
reklamowego i zgadza si$ przestrzega# ustawie( u!ytkownika w zakresie Preferencji 'ledzenia 
korzystania z Identyfikatora reklamowego i wykorzystywania przez u!ytkownika innych danych 
u!ytkownika lub urz%dzenia do 'ledzenia. 
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Ponadto U!ytkownik mo!e zg"osi# !%danie u!ycia Interfejsów API sieci reklamowej do 'ledzenia 
zdarze( konwersji reklam. Je'li U!ytkownik uzyska pozwolenie na korzystanie z Interfejsów API 
sieci reklamowej, zgadza si$ nie u!ywa# takich interfejsów API ani !adnych informacji 
uzyskanych za po'rednictwem Interfejsów API sieci reklamowej do celów innych ni! weryfikacja 
informacji sprawdzania poprawno'ci reklam w ramach zdarzenia konwersji reklam. U!ytkownik 
zgadza si$ nie integrowa#, nie korelowa#, nie "%czy# ani w !aden inny sposób nie wi%za#, 
bezpo'rednio ani po'rednio, informacji dostarczonych w ramach sprawdzania poprawno'ci 
reklamy za po'rednictwem Interfejsów API sieci reklamowej z innymi informacjami, które mo!e 
posiada# o u!ytkowniku. Apple zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich pró'b 
o korzystanie z Interfejsów API sieci reklamowej wed"ug w"asnego uznania. 
 
Lokalizacja i Mapy; Zgody u'ytkownika: 
 
3.3.13 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego korzystaj%ce z interfejsów API opartych na 
lokalizacji (np. Core Location, MapKit, Apple Maps Server) lub w inny sposób 'wiadcz%ce us"ugi 
oparte na lokalizacji nie mog% by# projektowane ani sprzedawane w celu automatycznej lub 
autonomicznej kontroli zachowania pojazdów, ani do dzia"ania w nag"ych wypadkach lub 
czynno'ci ratunkowych. 
 
3.3.14 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego, które zapewniaj% us"ugi lub funkcje oparte na lokalizacji 
albo w inny sposób ustalaj% lub próbuj% ustala# lokalizacj$ u!ytkownika za po'rednictwem 
Oprogramowania Apple lub Us"ug Apple, musz% powiadamia# o takim dzia"aniu u!ytkownika 
i uzyska# jego wyra&n% zgod$ przed uzyskaniem, przes"aniem lub innym wykorzystaniem danych 
o jego lokalizacji przez Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego. Takich danych mo!na u!ywa# wy"%cznie 
w zakresie zaaprobowanym przez u!ytkownika oraz w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie. 
Na przyk"ad, je'li U!ytkownik korzysta z opcji lokalizacji „Zawsze” w swojej Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego dla celów ci%g"ego gromadzenia i wykorzystywania danych o lokalizacji u!ytkownika, 
jest zobowi%zany przedstawi# wyra&nie zdefiniowane uzasadnienie i korzy'ci dla u!ytkownika 
w momencie zwrócenia si$ o jego zgod$ na takie dzia"ania. 
 
3.3.15 Je'li U!ytkownik zdecyduje si$ zapewni# w"asn% us"ug$ opart% na lokalizacji, dane i/lub 
informacje w po"%czeniu z mapami Apple udost$pnianymi za po'rednictwem Us"ugi map Apple 
(np. nak"adaj%c map$ lub tras$ utworzon% przez siebie na mapie Apple), ponosi wy"%czn% 
odpowiedzialno'# za zapewnienie, !e jego us"uga, dane i/lub informacje s% prawid"owo dopasowane 
do wszelkich u!ywanych map Apple. W przypadku Aplikacji do u!ytku wewn$trznego korzystaj%cych 
z interfejsów API opartych na lokalizacji w celu nawigacji w czasie rzeczywistym (w szczególno'ci 
wskazówek dotycz%cych tras „zakr$t po zakr$cie” i innego wyznaczania tras za pomoc% czujników) 
jest wymagana umowa licencyjna u!ytkownika ko(cowego zawieraj%ca nast$puj%ce powiadomienie: 
U)YTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ APLIKACJI WYZNACZANIA TRASY W CZASIE RZECZYWISTYM 
NA W*ASNE RYZYKO.DANE O LOKALIZACJI MOG+ NIE BY, DOK*ADNE. 
 
3.3.16 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego nie mog% wy"%cza#, zast$powa# ani w inny sposób 
ingerowa# w jakiekolwiek alerty systemowe, ostrze!enia, panele wy'wietlania, panele zgody 
i podobne elementy zaimplementowane przez Apple, w szczególno'ci maj%ce na celu 
powiadomienie u!ytkownika, !e jego dane dotycz%ce lokalizacji, dane z ksi%!ek adresowych 
i kalendarzy, zdj$cia, dane audio i/lub przypomnienia s% gromadzone, przesy"ane, utrzymywane, 
przetwarzane lub wykorzystywane, albo maj%ce na celu uzyskanie zgody na takie wykorzystanie. 
Ponadto, je'li U!ytkownik ma mo!liwo'# dodania opisu w takich alertach, ostrze!eniach 
i panelach wy'wietlania (np. informacje w ci%gach celu dla interfejsów API aparatu), ka!dy taki 
opis musi by# dok"adny i nie mo!e b"$dnie przedstawia# zakresu u!ycia. W przypadku odmowy 
lub wycofania zgody Aplikacje do u!ytku wewn$trznego nie mog% gromadzi#, przesy"a#, 
utrzymywa#, przetwarza# ani wykorzystywa# takich danych, jak równie! wykonywa# 
jakichkolwiek innych dzia"a(, co do których odmówiono zgody lub j% wycofano. 
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3.3.17 Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego, witryna internetowa lub aplikacja internetowa 
U!ytkownika wykorzystuje lub uzyskuje dost$p do interfejsu API MapKit, interfejsu API Apple 
Maps Server lub biblioteki MapKit JS z urz%dzenia z systemem iOS w wersji 6 lub nowszej, 
Aplikacja do u!ytku wewn$trznego, witryna internetowa lub aplikacja internetowa U!ytkownika 
b$dzie uzyskiwa# dost$p i korzysta# z Us"ugi Apple Maps. Wszelkie korzystanie z interfejsu 
API MapKit, Apple Maps Server, MapKit JS i Us"ugi map Apple musi by# zgodne z warunkami 
niniejszej Umowy (w tym Wymaganiami programu) i Za"%cznikiem 5 (Dodatkowe warunki 
korzystania z Us"ugi map Apple). 
 
Zawarto)+ i materia(y: 
 
3.3.18 Wszelkie oryginalne nagrania i kompozycje muzyczne zawarte w Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego U!ytkownika musz% by# w ca"o'ci jego w"asno'ci% lub musz% by# licencjonowane 
na jego rzecz i ca"kowicie op"acone w sposób, który nie b$dzie wymaga" dalszego wnoszenia 
przez Apple jakichkolwiek op"at, tantiem i/lub kwot na rzecz U!ytkownika lub jakiejkolwiek strony 
trzeciej. Ponadto je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego b$dzie wdra!ana poza Stanami 
Zjednoczonymi, wszelkie oryginalne nagrania i kompozycje muzyczne zawarte w Aplikacji do 
u!ytku wewn$trznego (a) nie mog% nale!e# do repertuaru jakiejkolwiek organizacji zarz%dzaj%cej 
prawami mechanicznymi, prawami do wykonywania lub komunikacji, albo udzielaj%cej licencji na 
takie dzie"a teraz lub w przysz"o'ci, a (b) tre'ci licencjonowane musz% by# licencjonowane 
w ca"o'ci na rzecz U!ytkownika w celu wykorzystania w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego przez 
ka!dego odpowiedniego w"a'ciciela praw autorskich. 
 
3.3.19 Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika zawiera lub b$dzie zawiera# 
jak%kolwiek inn% zawarto'#, U!ytkownik musi by# w"a'cicielem ca"ej takiej zawarto'ci lub mie# 
zezwolenie w"a'ciciela zawarto'ci na jej wykorzystanie w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. 
 
3.3.20 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego nie mog% zawiera# zawarto'ci ani materia"ów 
jakiegokolwiek rodzaju (np. tekstu, grafiki, obrazów czy zdj$#), które w uzasadnionej ocenie 
Apple mog% zosta# uznane za nieodpowiednie lub niestosowane, takich jak materia"y 
obsceniczne, pornograficzne lub znies"awiaj%ce. 
 
3.3.21 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego nie mog% zawiera# jakiegokolwiek z"o'liwego, 
szkodliwego ani wadliwego kodu, programu ani innych sk"adników wewn$trznych (np. wirusów 
komputerowych, koni troja(skich czy „tylnych furtek”), które mog"yby uszkodzi#, zniszczy# 
lub niekorzystnie wp"yn%# na Oprogramowanie Apple, Us"ugi, produkty marki Apple lub inne 
oprogramowanie, oprogramowanie uk"adowe, sprz$t, dane, systemy, us"ugi lub sieci. 
 
3.3.22 Je'li Aplikacje do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika zawieraj% jakiekolwiek 
oprogramowanie FOSS, U!ytkownik zobowi%zuje si$ przestrzega# wszystkich obowi%zuj%cych 
warunków licencyjnych oprogramowania FOSS. U!ytkownik równie! zobowi%zuje si$ nie 
wykorzystywa# jakiegokolwiek oprogramowania FOSS podczas opracowywania Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego w sposób, który spowodowa"by, !e cz$'ci Oprogramowania Apple 
nieobj$te warunkami licencyjnymi oprogramowania FOSS sta"yby si$ im podleg"e. 
 
3.3.23 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e zapewnia# funkcje loterii lub 
konkursu pod warunkiem, !e U!ytkownik pozostanie jedynym sponsorem promocji i wraz 
z Aplikacj% do u!ytku wewn$trznego b$dzie spe"nia# wymagania wszelkich przepisów 
i wymogi rejestracyjne w kraju, na terytorium lub w regionie wdro!enia takiego zastosowania 
i obowi%zywania promocji. U!ytkownik zgadza si$, !e ponosi wy"%czn% odpowiedzialno'# za 
wszelkie promocje i nagrody, a tak!e zgadza si$ jasno okre'li# w wi%!%cych oficjalnych zasadach 
ka!dej promocji, !e Apple nie jest sponsorem promocji ani nie odpowiada za jej przeprowadzenie. 
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3.3.24 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e zawiera# bezpo'rednie "%cze 
do strony w jego witrynie internetowej umo!liwiaj%cej u!ytkownikowi ko(cowemu przekazanie 
darowizny na cele charytatywne, pod warunkiem spe"niania wymaga( wszelkich przepisów 
(co mo!e obejmowa# wystawianie potwierdze( wp"at) i wymogów rejestracyjnych w kraju, na 
terytorium lub w regionie, gdzie jest mo!liwe przekazanie datku na cele charytatywne we wskazany 
sposób. U!ytkownik zgadza si$ równie! wyra&nie stwierdzi#, !e Apple nie jest autorem zbiórki. 
 
Akcesoria MFi: 
 
3.3.25 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e "%czy# si$, komunikowa# lub 
w inny sposób wspó"dzia"a# z Akcesorium MFi (zdefiniowanym powy!ej) lub sterowa# nim za 
po'rednictwem "%czno'ci bezprzewodowej, z"%czy Lightning lub z"%czy 30-stykowych Apple, 
tylko je'li (i) takie Akcesorium MFi jest obj$te licencj% w ramach Programu MFi w momencie 
pierwszego przes"ania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, (ii) Licencjobiorca MFi doda" Aplikacj$ 
do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika do listy aplikacji zatwierdzonych do wspó"dzia"ania 
z Akcesoriami MFi Licencjobiorcy oraz (iii) Licencjobiorca MFi uzyska" zgod$ w ramach Programu 
MFi na takie dodanie aplikacji. 
 
Zgodno)+ z przepisami: 
 
3.3.26 U!ytkownik spe"ni wszelkie obowi%zuj%ce wymagania regulacyjne, w tym zapewni pe"n% 
zgodno'# ze wszystkimi obowi%zuj%cymi przepisami prawa, regulacjami i politykami zwi%zanymi 
z produkcj% i u!ywaniem swojej aplikacji do u!ytku wewn$trznego w Stanach Zjednoczonych 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy , w szczególno'ci z wymogami ameryka(skiej 
Agencji ds. )ywno'ci i Leków (FDA), a tak!e innych ameryka(skich organów regulacyjnych, 
takich jak FAA, HHS, FTC i FCC, a tak!e przepisami prawa, regulacjami i zasadami wszelkich 
innych w"a'ciwych organów regulacyjnych w krajach, terytoriach lub regionach, na których 
udost$pniona jest Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika, np. MHRA, CFDA. 
U!ytkownik zgadza si$ jednak, !e nie b$dzie stara" si$ o !adne regulacyjne pozwolenia ani nie 
b$dzie podejmowa# !adnych ustale(, które mog% skutkowa# uznaniem jakichkolwiek produktów 
Apple za regulowane lub mog% nak"ada# na Apple jakiekolwiek obowi%zki lub ograniczenia. 
U!ytkownik o'wiadcza i gwarantuje, !e b$dzie w pe"ni przestrzega# wszystkich w"a'ciwych 
przepisów prawa, regulacji i zasad, w"%cznie z wszelkimi przepisami, regulacjami i zasadami 
agencji FDA, w zwi%zku z u!ytkowaniem Aplikacji do u!ytku wewn$trznego w Stanach 
Zjednoczonych, a tak!e w innych krajach, na terytoriach lub w regionach, gdzie planuje 
udost$pnienie Aplikacji do u!ytku wewn$trznego zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 
U!ytkownik równie! o'wiadcza i gwarantuje, !e jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego pos"u!y 
wy"%cznie do dopuszczonego lub zatwierdzonego zastosowania w 'cis"ej zgodno'ci 
z obowi%zuj%cymi wymogami prawnymi. Na !%danie Apple U!ytkownik zgadza si$ niezw"ocznie 
dostarczy# wszelkie dokumenty potwierdzaj%ce tak% dopuszczalno'#. Na !%danie agencji FDA 
lub innego podmiotu administracji pa(stwowej, który ma uzasadniony powód do zapoznania 
si$ lub przetestowania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika w ramach procesu 
regulacyjnego, U!ytkownik mo!e przekaza# Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego takiemu 
podmiotowi w celu recenzji. Ponadto U!ytkownik zobowi%zuje si$ niezw"ocznie powiadomi# 
Apple zgodnie z procedurami okre'lonymi w punkcie 14.5 o wszelkich skargach lub mo!liwo'ci 
skierowania skarg dotycz%cych jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego w zwi%zku 
z wymogami regulacyjnymi. 
 
Sie+ komórkowa: 
 
3.3.27 Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego wymaga dost$pu do sieci komórkowej lub 
b$dzie zapewnia# tak% funkcj$, wtedy taka Aplikacja do u!ytku wewn$trznego musi dodatkowo 
spe"nia# poni!sze wymagania: 
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– Zachowa# zgodno'# z najlepszymi praktykami Apple i innymi wytycznymi dotycz%cymi zasad 
dost$pu Aplikacji do u!ytku wewn$trznego do sieci komórkowej i sposobu jej wykorzystania; 
 
– Wed"ug uzasadnionej oceny Apple nie mo!e nadmiernie wykorzystywa# ani nadmiernie 
obci%!a# wydajno'ci lub przepustowo'ci sieci. 
 
3.3.28 Poniewa! niektórzy operatorzy sieci komórkowych mog% zabroni# lub ograniczy# 
korzystanie z funkcji VoIP (Voice over Internet Protocol) w swojej sieci, takich jak telefonia VoIP 
w sieci komórkowej, jak równie! mog% nak"ada# dodatkowe op"aty lub inne obci%!enia powi%zane 
z funkcjami VoIP, U!ytkownik zobowi%zuje si$ poinformowa# Pracowników i/lub Uprawnionych 
u!ytkowników, przed rozpocz$ciem u!ytkowania, o konieczno'ci zapoznania si$ z warunkami 
umowy z operatorem. Ponadto je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika umo!liwia 
takim osobom wysy"anie wiadomo'ci SMS lub wykonywanie komórkowych po"%cze( g"osowych, 
nale!y poinformowa# takich u!ytkowników przed u!yciem tych funkcji, !e mog% obowi%zywa# 
standardowe stawki za obs"ug$ wiadomo'ci tekstowych lub inne op"aty nak"adane przez 
operatora w zwi%zku z takim u!yciem. 
 
Us(uga Apple Push Notification lub Powiadomienia lokalne: 
 
3.3.29 Jakiekolwiek wykorzystanie Powiadomie( push za po'rednictwem Us"ugi Apple Push 
Notification lub Powiadomie( lokalnych musi by# zgodne z warunkami niniejszej Umowy (w tym 
z Wymaganiami Programu) oraz Za"%cznikiem 1 (Dodatkowe warunki korzystania z Us"ugi Apple 
Push Notification i Powiadomie( lokalnych). 
 
Zarz%dzanie urz%dzeniami mobilnymi i Profile konfiguracji: 
 
3.3.30 Jakiekolwiek wykorzystanie protoko"u MDM i Profili konfiguracji musi by# zgodne 
z warunkami niniejszej Umowy (w tym z Wymaganiami Programu) oraz Za"%cznikiem 2 
(Dodatkowe warunki korzystania z protoko"u MDM i Profili konfiguracji). Korzystanie z protoko"u 
MDM i Profili konfiguracji na mocy niniejszej umowy jest mo!liwe wy"%cznie w przypadku 
podmiotów komercyjnych (takich jak organizacje biznesowe, instytucje edukacyjne lub agencje 
rz%dowe). Nie wolno korzysta# z tych funkcji do celów konsumenckich ani osobistych 
(z wyj%tkiem przypadków wyra&nie dopuszczonych przez Apple w formie pisemnej). U!ytkownik 
musi jasno okre'li#, jakie dane u!ytkownika b$d% gromadzone i w jaki sposób b$d% 
wykorzystywane na ekranie aplikacji lub w innym mechanizmie powiadamiania, zanim u!ytkownik 
podejmie jakiekolwiek dzia"anie zwi%zane z u!yciem profilu konfiguracji. U!ytkownik nie mo!e 
udost$pnia# ani sprzedawa# danych u!ytkowników uzyskanych za po'rednictwem profilu 
konfiguracji platformom reklamowym, brokerom danych ani sprzedawcom informacji. Ponadto 
U!ytkownik nie mo!e zast%pi# panelu zgody dla Profilu konfiguracji ani !adnych innych 
mechanizmów Profilu konfiguracji. 
 
iCloud: 
 
3.3.31 Jakiekolwiek wykorzystanie Interfejsów API iCloud i CloudKit API, a tak!e wykorzystanie 
przez U!ytkownika us"ugi iCloud na mocy niniejszej Umowy musi by# zgodne z warunkami 
niniejszej Umowy (w tym z Wymaganiami Programu) oraz Za"%cznikiem 3 (Dodatkowe warunki 
korzystania z us"ugi iCloud). 
 
Portfel: 
 
3.3.32 Tworzenie Karnetów oraz korzystanie z Identyfikatora typu Karnetu i us"ugi Wallet 
w ramach niniejszej Umowy musz% by# zgodne z warunkami niniejszej Umowy (w tym 
Wymaganiami programu) i Za"%cznikiem 4 (Dodatkowe warunki dotycz%ce Karnetów). 
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Dodatkowe us(ugi lub oprogramowanie dla u'ytkowników ko*cowych w wersji wst&pnej: 
 
3.3.33 Od czasu do czasu Apple mo!e zapewnia# dost$p do dodatkowych Us"ug lub 
Oprogramowania Apple w wersji przedpremierowej do u!ycia w powi%zaniu z Aplikacjami do 
u!ytku wewn$trznego U!ytkownika lub w formie przeznaczonej dla u!ytkowników ko(cowych 
dla celów ewaluacyjnych. Niektóre z nich mog% podlega# odr$bnym warunkom w uzupe"nieniu 
do niniejszej Umowy. W tym przypadku korzystanie przez U!ytkownika równie! b$dzie podlega# 
tym warunkom. Takie us"ugi lub oprogramowanie mog% nie by# dost$pne we wszystkich 
j$zykach lub we wszystkich krajach lub regionach, a Apple nie gwarantuje, !e b$d% one 
odpowiednie lub dost$pne do u!ytku w okre'lonej lokalizacji. W zakresie, w jakim U!ytkownik 
zdecyduje si$ uzyska# dost$p do takich us"ug lub oprogramowania, robi to z w"asnej inicjatywy 
i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowi%zuj%cych przepisów, w tym mi$dzy 
innymi obowi%zuj%cych przepisów lokalnych. W zakresie, w jakim takie oprogramowanie 
obejmuje funkcj$ FaceTime lub Wiadomo'ci Apple, U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci 
i zgadza si$, !e podczas korzystania z takich funkcji numery telefonów i identyfikatorów 
urz%dze( powi%zane z jego autoryzowanymi urz%dzeniami testowymi, a tak!e adresy e-mail i/lub 
informacje o Apple ID, które podaje, mog% by# u!ywane i utrzymywane przez Apple w celu 
dostarczania i ulepszania takiego oprogramowania i funkcji. Niektóre us"ugi udost$pnione 
U!ytkownikowi za po'rednictwem Oprogramowania Apple mog% by# 'wiadczone przez strony 
trzecie. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e Apple nie ponosi !adnej odpowiedzialno'ci 
wobec U!ytkownika ani !adnej innej osoby (w tym wobec jakiegokolwiek u!ytkownika 
ko(cowego) za jakiekolwiek us"ugi stron trzecich ani za jakiekolwiek us"ugi Apple. Apple i jego 
licencjodawcy zastrzegaj% sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usuni$cia lub wy"%czenia 
dost$pu do wszelkich us"ug w dowolnym momencie. W !adnym wypadku Apple nie odpowiada 
za usuni$cie lub wy"%czenie dost$pu do takich us"ug. Ponadto, po ka!dym komercyjnym wydaniu 
takiego oprogramowania lub us"ug lub wcze'niej, je'li za!%da tego Apple, U!ytkownik zgadza si$ 
zaprzesta# wszelkiego korzystania z oprogramowania w wersji wst$pnej lub us"ug Apple 
dostarczonych U!ytkownikowi jako u!ytkownikowi ko(cowemu do celów ewaluacyjnych zgodnie 
z niniejsz% Umow%. 
 
3.3.34 Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika uzyskuje dost$p do us"ugi 
Bezpieczne przegl%danie firmy Google za po'rednictwem oprogramowania Apple, taki dost$p 
podlega warunkom korzystania z us"ug firmy Google zamieszczonym pod adresem 
https://developers.google.com/safe-browsing/terms.Je'li U!ytkownik nie akceptuje tych 
warunków korzystania z us"ug, nie mo!e korzysta# z us"ugi Bezpieczne przegl%danie firmy 
Google w swojej Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. U!ytkownik potwierdza, !e wszelkie u!ycie 
wskazanej us"ugi b$dzie równoznaczne z akceptacj% jej warunków korzystania. 
 
3.3.35 Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika uzyskuje dost$p do danych 
z ksi%!ki adresowej u!ytkownika ko(cowego za po'rednictwem interfejsu API ksi%!ki adresowej, 
U!ytkownik jest zobowi%zany powiadomi# u!ytkownika ko(cowego o takim wykorzystaniu 
i uzyska# jego zgod$ przed uzyskaniem dost$pu lub wykorzystaniem tych danych przez Aplikacj$ 
do u!ytku wewn$trznego. Ponadto Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika nie mo!e 
zapewnia# automatycznego mechanizmu przesy"ania tylko fragmentów danych dotycz%cych 
serwisu Facebook z ksi%!ki adresowej u!ytkownika ko(cowego do lokalizacji poza urz%dzeniem 
u!ytkownika ko(cowego. Dla jasno'ci nie zabrania to automatycznego przenoszenia ca"ej Ksi%!ki 
adresowej u!ytkownika jako ca"o'ci, o ile spe"nione s% wymagania dotycz%ce powiadomienia 
u!ytkownika i zgody; i nie zabrania zezwalania u!ytkownikom na r$czne przesy"anie jakiejkolwiek 
cz$'ci ich danych z Ksi%!ki adresowej (np. poprzez wycinanie i wklejanie) lub umo!liwianie im 
indywidualnego wyboru okre'lonych elementów danych do przesy"ania. 
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Rozszerzenia: 
 
3.3.36 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego, które zawieraj% rozszerzenia w pakiecie Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego, musz% zapewnia# pewne funkcje oprócz samych rozszerze( 
(np. ekrany pomocy, ustawienia dodatkowe), chyba !e Aplikacja do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika obejmuje rozszerzenie WatchKit. Ponadto: 
 
– Rozszerzenia (z wy"%czeniem rozszerze( WatchKit) nie mog% zawiera# reklam, promocji produktów, 
elementów marketingu bezpo'redniego ani ofert zakupu w aplikacji w widoku rozszerzenia; 
 
– Rozszerzenia mog% nie blokowa# pe"nego ekranu Urz%dzenia z systemem iOS lub Apple TV 
ani przekierowywa#, utrudnia# lub ingerowa# w nieujawniony lub nieoczekiwany sposób w 
korzystanie przez u!ytkownika z aplikacji innego programisty lub dowolnej funkcji lub us"ugi 
dostarczonej przez Apple; 
 
– Rozszerzenia mog% dzia"a# tylko w wyznaczonych przez Apple obszarach systemu iOS, 
watchOS, iPadOS, lub tvOS, jak okre'lono w Dokumentacji; 
 
– Rozszerzenia, które zapewniaj% funkcjonalno'# klawiatury, musz% by# zdolne do dzia"ania 
niezale!nie od dost$pu do sieci i musz% zawiera# znaki Unicode (a nie tylko obrazy graficzne); 
 
– Wszelkie rejestrowanie naci'ni$# klawiszy wykonywane przez takie rozszerzenie musi zosta# 
wyra&nie ujawnione u!ytkownikowi ko(cowemu przed wys"aniem powi%zanych danych 
z Produktu z systemem iOS. Niezale!nie od innych postanowie( zawartych w punkcie 3.3.9 
takie dane mog% by# wykorzystywane wy"%cznie w celu zapewnienia lub ulepszenia funkcji 
klawiatury Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika (a nie np. do prezentowania reklam); 
 
– Ka!de filtrowanie wiadomo'ci wykonane przez rozszerzenie musi by# wyra&nie ujawnione 
u!ytkownikowi ko(cowemu i niezale!nie od innych postanowie( w punkcie 3.3.9, wszelkie dane 
wiadomo'ci SMS lub MMS (niezale!nie od tego, czy s% dost$pne przez rozszerzenie do filtrowania 
wiadomo'ci, czy te! wysy"ane przez system iOS do odpowiedniego serwera rozszerzenia wiadomo'ci) 
mog% by# wykorzystywane wy"%cznie w celu zapewnienia lub poprawy jako'ci wiadomo'ci u!ytkownika 
poprzez redukcj$ wiadomo'ci-'mieci lub wiadomo'ci z nieznanych &róde", i nie mog% by# u!ywane do 
wy'wietlania reklam ani do jakichkolwiek innych celów. Ponadto dane wiadomo'ci SMS lub MMS od 
u!ytkownika, do którego dost$p jest uzyskiwany w ramach rozszerzenia, nie mog% by# w !aden sposób 
eksportowane z wyznaczonego obszaru kontenera rozszerzenia oraz 
 
– Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika nie mo!e automatyzowa# instalacji rozszerze( 
ani w inny sposób powodowa# instalacji rozszerze( bez wiedzy u!ytkownika. Wymagane jest 
równie! dok"adne okre'lenie celu i funkcji rozszerzenia. 
 
Interfejs API HealthKit oraz interfejs API Motion & Fitness: 
 
3.3.37 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika nie mo!e uzyskiwa# dost$pu do 
Interfejsów API HealthKit oraz Motion & Fitness, chyba !e u!ywa ich w celach zwi%zanych 
z dostarczaniem us"ug w zakresie zdrowia, ruchu i/lub sprawno'ci fizycznej, a takie u!ycie 
jest wyra&nie wskazane w tek'cie marketingowym i interfejsie u!ytkownika. Ponadto: 
 
– Niezale!nie od jakichkolwiek innych postanowie( zawartych w punkcie 3.3.9 U!ytkownik 
ani jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego nie mog% u!ywa# Interfejsów API HealthKit oraz 
Motion & Fitness ani jakichkolwiek informacji uzyskanych za po'rednictwem Interfejsów API 
HealthKit lub Motion & Fitness w jakimkolwiek celu innym ni! dostarczanie us"ug w zakresie 
zdrowia, ruchu i/lub sprawno'ci fizycznej w powi%zaniu z Aplikacj% do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika (np. w celu prezentowania reklam); 
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– U!ytkownik nie mo!e u!ywa# interfejsów API HealthKit lub interfejsów API Motion & Fitness ani 
!adnych informacji uzyskanych za po'rednictwem interfejsów API HealthKit lub interfejsów API 
Motion & Fitness w celu ujawnienia lub przekazania informacji o stanie zdrowia, ruchu i/lub 
kondycji u!ytkownika ko(cowego stronie trzeciej bez uprzedniej wyra&nej zgody u!ytkownika 
ko(cowego, a nast$pnie wy"%cznie w celu umo!liwienia stronie trzeciej 'wiadczenia us"ug 
dotycz%cych zdrowia, ruchu i/lub kondycji dozwolonych w niniejszym dokumencie. Na przyk"ad 
U!ytkownikowi nie wolno udost$pnia# ani sprzedawa# informacji o zdrowiu u!ytkownika 
ko(cowego zebranych za po'rednictwem Interfejsów API HealthKit lub Motion & Fitness 
platformom reklamowym, brokerom danych ani odsprzedawcom informacji. Dla jasno'ci 
U!ytkownik mo!e jednak zezwoli# u!ytkownikom ko(cowym na wyra!enie zgody na 
udost$pnianie ich danych stronom trzecim w celu prowadzenia bada( medycznych; 
 
– U!ytkownik zobowi%zuje si$ wyra&nie ujawnia# u!ytkownikom ko(cowym, w jaki sposób 
U!ytkownik i jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego b$d% wykorzystywa# ich informacje 
dotycz%ce zdrowia, ruchu i/lub sprawno'ci fizycznej, oraz wykorzystywa# je wy"%cznie w sposób, 
na który u!ytkownik ko(cowy wyrazi" wyra&n% zgod$ oraz w sposób wyra&nie dozwolony 
w niniejszym dokumencie. 
 
3.3.8. Zastrze'one 
 
Interfejsy API HomeKit: 
 
3.3.39 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika nie mo!e uzyskiwa# dost$pu do 
Interfejsów API HomeKit, chyba !e jej g"ównym przeznaczeniem jest dostarczanie us"ug 
w zakresie konfiguracji domu lub automatyzacji dzia"ania (np. w"%czanie 'wiat"a, otwieranie drzwi 
gara!owych) Licencjonowanych akcesoriów HomeKit, a takie u!ycie jest wyra&nie wskazane 
w tek'cie marketingowym i interfejsie u!ytkownika. U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie u!ywa# 
Interfejsów API HomeKit do jakichkolwiek celów innych ni! "%czenie si$, komunikowanie, 
wspó"dzia"anie lub inne kontrolowanie Licencjonowanego akcesorium HomeKit, albo korzystanie 
z bazy danych HomeKit do celów konfiguracji domu lub automatyzacji dzia"ania jego elementów 
w po"%czeniu z Aplikacj% do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika. Ponadto: 
 
– Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e wykorzystywa# informacje uzyskane 
z Interfejsów API HomeKit i/lub bazy danych HomeKit tylko na zgodnym produkcie marki Apple 
i nie mo!e eksportowa#, uzyskiwa# dost$pu zdalnego ani przenosi# takich informacji poza 
produkt (np. has"o blokady nie mo!e by# przesy"ane z urz%dzenia u!ytkownika ko(cowego 
w celu zapisania w zewn$trznej bazie danych dostawcy innego ni! Apple), chyba !e 
w Dokumentacji wyra&nie okre'lono inaczej; 
 
– Niezale!nie od jakichkolwiek innych postanowie( zawartych w punkcie 3.3.9 U!ytkownik 
ani jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego nie mog% u!ywa# Interfejsów API HomeKit, ani 
jakichkolwiek informacji uzyskanych za po'rednictwem Interfejsów API HomeKit lub bazy danych 
HomeKit w jakimkolwiek celu innym ni! dostarczanie us"ug z zakresu konfiguracji domu lub 
automatyzacji dzia"ania jego elementów w powi%zaniu z Aplikacj% do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika (np. w celu prezentowania reklam). 
 
Platforma rozszerze* sieciowych: 
 
3.3.40 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika nie mo!e uzyskiwa# dost$pu do 
Struktury rozszerze( sieci, chyba !e Aplikacja do u!ytku wewn$trznego s"u!y g"ównie do obs"ugi 
sieci, a U!ytkownik uzyska" zezwolenie Apple na taki dost$p. Je'li U!ytkownik otrzyma takie 
uprawnienie, zgadza si$ na nast$puj%ce warunki: 
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– U!ytkownik zobowi%zuje si$ wyra&nie ujawnia# u!ytkownikom ko(cowym, w jaki sposób 
U!ytkownik i jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego b$d% wykorzystywa# ich informacje 
dotycz%ce sieci oraz filtrowa# ich dane sieciowe (je'li takie dzia"anie ma zastosowanie). 
U!ytkownik zobowi%zuje si$ wykorzystywa# takie dane wy"%cznie w sposób, na który u!ytkownik 
ko(cowy wyrazi" wyra&n% zgod$ oraz w sposób wyra&nie dozwolony w niniejszym dokumencie; 
 
– U!ytkownik zobowi%zuje si$ przechowywa# i przesy"a# informacje dotycz%ce sieci lub 
powi%zane dane od u!ytkownika ko(cowego w bezpieczny oraz odpowiedni sposób; 
 
– U!ytkownik zgadza si$ nie przekierowywa# danych ani informacji sieciowych u!ytkownika 
ko(cowego za pomoc% !adnych nieujawnionych, niew"a'ciwych lub wprowadzaj%cych w b"%d 
procesów, np. filtrowania ich przez witryn$ internetow% w celu uzyskania przychodów z reklam 
lub sfa"szowania witryny internetowej; 
 
– U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie wykorzystywa# jakichkolwiek danych ani informacji sieciowych 
od u!ytkowników ko(cowych do omijania lub zast$powania dowolnych ustawie( u!ytkownika 
ko(cowego, np. nie wolno 'ledzi# u!ycia sieci Wi-Fi u!ytkownika ko(cowego w celu okre'lenia 
jego lokalizacji w przypadku wy"%czenia przez niego us"ug lokalizacyjnych dla Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego U!ytkownika; 
 
– Niezale!nie od jakichkolwiek innych postanowie( zawartych w punkcie 3.3.9 U!ytkownik 
ani jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego nie mog% wykorzystywa# Struktury rozszerze( sieci, 
ani jakichkolwiek danych czy informacji uzyskanych za po'rednictwem Struktury rozszerze( 
sieci w jakimkolwiek innym celu ni! zapewnienie mo!liwo'ci komunikacji sieciowej w po"%czeniu 
z Aplikacj% do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika (np. nie wolno wykorzystywa# ruchu 
internetowego u!ytkownika ko(cowego w celu prezentowania reklam lub tworzenia profili 
u!ytkowników do celów reklamowych); 
 
Apple zastrzega sobie prawo do nieprzyznania U!ytkownikowi prawa do korzystania z Platformy 
rozszerze( sieci wed"ug w"asnego uznania i do cofni$cia takiego uprawnienia w dowolnym 
momencie. Ponadto je'li U!ytkownik chce korzysta# z interfejsów API Access WiFi Information 
(które zapewniaj% dost$p do sieci Wi-Fi pod"%czonemu urz%dzeniu), musi zwróci# si$ do Apple 
o zezwolenie na takie u!ycie. Niezale!nie od jakichkolwiek innych postanowie( zawartych 
w punkcie 3.3.9 U!ytkownik mo!e korzysta# z takich interfejsów API wy"%cznie w celu 
'wiadczenia us"ugi lub dostarczania funkcji bezpo'rednio zwi%zanej z u!ytkowaniem Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego (a nie np. w celu prezentowania reklam). 
 
SiriKit: 
 
3.3.41 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e zosta# zarejestrowana jako 
lokalizacja docelowa do korzystania z domen SiriKit zdefiniowanych przez Apple, ale tylko wtedy, 
gdy Aplikacja do u!ytku wewn$trznego s"u!y do udzielania powi%zanych odpowiedzi 
u!ytkownikowi lub w inny sposób realizuje !%dania lub zamiary u!ytkownika w zwi%zku 
z w"a'ciw% domen% SiriKit (np. w zakresie wspólnego korzystania z pojazdów) obs"ugiwan% przez 
Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika, a takie u!ycie jest wyra&nie wskazane w tek'cie 
marketingowym i interfejsie u!ytkownika. Ponadto Aplikacja do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika mo!e wnosi# dzia"ania do zestawu SiriKit, ale tylko wtedy, gdy s% one powi%zane 
z zachowaniem lub aktywno'ci% u!ytkownika w Aplikacji do wewn$trznego U!ytkownika i na 
które mo!na udzieli# u!ytkownikowi w"a'ciwej odpowiedzi. U!ytkownik zgadza si$ nie przesy"a# 
fa"szywych informacji za po'rednictwem SiriKit o jakiejkolwiek takiej aktywno'ci lub zachowaniu 
u!ytkownika ani w inny sposób ingerowa# w przewidywania SiriKit (np. darowizny SiriKit powinny 
by# oparte na faktycznym zachowaniu u!ytkownika). 
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3.3.42 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e wykorzystywa# informacje 
uzyskane za po'rednictwem zestawu SiriKit tylko w obs"ugiwanych produktach Apple i nie mo!e 
eksportowa#, zdalnie uzyskiwa# dost$pu ani przenosi# takich informacji z urz%dzenia, z wyj%tkiem 
zakresu niezb$dnego do udzielenia lub ulepszenia w"a'ciwych odpowiedzi udzielanych 
u!ytkownikowi, wykonania !%dania u!ytkownika lub dzia"ania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika. Niezale!nie od jakichkolwiek innych postanowie( zawartych w punkcie 3.3.9 
U!ytkownik ani jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego nie mog% wykorzystywa# zestawu SiriKit, 
ani jakichkolwiek informacji uzyskanych za jego po'rednictwem w celu innym ni! udzielanie 
w"a'ciwych odpowiedzi u!ytkownikowi, wykonywanie !%dania lub zamiarów u!ytkownika 
w zwi%zku z domen%, przeznaczeniem lub dzia"aniami SiriKit obs"ugiwanymi przez Aplikacj$ do 
u!ytku wewn$trznego i/lub w celu usprawnienia reakcji Aplikacji do u!ytku wewn$trznego na 
!%dania u!ytkowników (a nie np. w celu prezentowania reklam). 
 
3.3.43 Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika korzysta z zestawu SiriKit w celu 
umo!liwiania przetwarzania danych d&wi$kowych przez Apple, U!ytkownik zobowi%zuje si$ 
wyra&nie poinformowa# u!ytkowników ko(cowych, !e U!ytkownik i jego Aplikacja do u!ytku 
wewn$trznego b$d% przesy"a# zarejestrowane dane d&wi$kowe do Apple w celu rozpoznawania 
mowy, przetwarzania i/lub transkrypcji oraz !e takie dane d&wi$kowe mog% pos"u!y# do ulepszania 
i tworzenia produktów i us"ug Apple. Ponadto U!ytkownik zgadza si$ na u!ycie takich danych audio 
i rozpoznanego tekstu, który mo!e zosta# zwrócony z SiriKit, tylko w przypadku wyra&nej zgody 
u!ytkownika ko(cowego oraz w sposób wyra&nie dozwolony w niniejszym dokumencie. 
 
Interfejs API pojedynczego logowania: 
 
3.3.44 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika nie mo!e uzyskiwa# dost$pu do 
interfejsu API pojedynczego logowania ani korzysta# z niego, chyba !e U!ytkownik pe"ni rol$ 
dystrybutora wielokana"owych tre'ci wideo (Multi-channel Video Programming Distributor, 
MVPD) lub Aplikacja do u!ytku wewn$trznego s"u!y g"ównie do udost$pniania programów wideo 
opartych na subskrypcji, a U!ytkownik uzyska" od Apple odpowiednie pisemne zezwolenie na 
takie dzia"ania. Ka!de takie u!ycie musi by# zgodne z Dokumentacj% dotycz%c% interfejsu API 
pojedynczego logowania. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e Apple zastrzega sobie prawo 
do nieudzielenia U!ytkownikowi takiego zezwolenia lub uprawnienia oraz do jego cofni$cia 
w dowolnym momencie i wed"ug w"asnego uznania. 
 
Us(uga wyszukiwania obrazów Spotlight: 
 
3.3.45 W zakresie, w jakim U!ytkownik zapewnia us"udze wyszukiwania obrazów Spotlight 
Apple dost$p do jakichkolwiek domen skojarzonych z licencjonowanymi aplikacjami U!ytkownika 
(„Skojarzone domeny”), niniejszym udziela Apple zezwolenia na przeszukiwanie, pobieranie, 
kopiowanie, przesy"anie i/lub umieszczanie w pami$ci podr$cznej zawarto'ci znalezionej 
w Skojarzonych domenach („Zawarto'# licencjonowana”) w celach zdefiniowanych w niniejszej 
sekcji. Zawarto'# licencjonowana b$dzie uwa!ana za Informacje o licencjonowanej aplikacji 
w ramach niniejszej Umowy. U!ytkownik niniejszym udziela Apple licencji na u!ywanie, tworzenie, 
powielanie, przycinanie i/lub modyfikowanie formatu pliku, rozdzielczo'ci i wygl%du Zawarto'ci 
licencjonowanej (w celu zmniejszenia rozmiaru pliku, konwersji na obs"ugiwany typ pliku i/lub 
wy'wietlania miniatur) oraz na publiczne wy'wietlanie, publiczne wykonywanie, integrowanie, 
w"%czanie i rozpowszechnianie Zawarto'ci licencjonowanej w celu usprawnienia wyszukiwania, 
odkrywania i dystrybucji Zawarto'ci licencjonowanej przez u!ytkowników ko(cowych w funkcji 
Wiadomo'ci Apple.Po rozwi%zaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu u!ytkownicy ko(cowi 
urz%dze( marki Apple b$d% mogli nadal u!ywa# i rozpowszechnia# ca"% Zawarto'# licencjonowan%, 
któr% uzyskali w wyniku korzystania z urz%dze( marki Apple przed takim wypowiedzeniem. 
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Biblioteka MusicKit: 
 
3.3.46 U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie wywo"ywa# Interfejsów API MusicKit ani nie u!ywa# 
biblioteki MusicKit JS (oraz nie próbowa# uzyskiwa# informacji za po'rednictwem Interfejsów API 
MusicKit lub biblioteki MusicKit JS w jakikolwiek inny sposób) do celów niezwi%zanych z u"atwianiem 
dost$pu do subskrypcji Apple Music jego u!ytkowników ko(cowych. Je'li U!ytkownik uzyskuje 
dost$p do interfejsów API MusicKit lub biblioteki MusicKit JS, musi przestrzega# Wytycznych 
dotycz%cych to!samo'ci Apple Music. U!ytkownik zgadza si$ nie wymaga# p"atno'ci za dost$p do 
us"ugi Apple Music ani po'rednio zarabia# na dost$pie do us"ugi Apple Music (np. zakupy w aplikacji, 
reklamy, !%danie informacji o u!ytkowniku) poprzez korzystanie z interfejsów API MusicKit, biblioteki 
MusicKit JS lub w jakikolwiek inny sposób. Ponadto: 
 
– Je'li U!ytkownik zdecyduje si$ oferowa# odtwarzanie muzyki za po'rednictwem interfejsów 
API MusicKit lub biblioteki MusicKit JS, pe"ne utwory musz% by# w"%czone do odtwarzania, 
a u!ytkownicy musz% rozpocz%# odtwarzanie i mie# mo!liwo'# nawigacji przy odtwarzaniu za 
pomoc% standardowych elementów steruj%cych multimediami, takich jak „odtwarzanie”, 
„wstrzymanie” i „pomijanie”, a U!ytkownik zgadza si$ nie przedstawia# b"$dnie dzia"ania tych 
elementów steruj%cych; 
 
– U!ytkownik nie mo!e i nie mo!e zezwoli# swoim u!ytkownikom ko(cowym na pobieranie, 
przesy"anie lub modyfikowanie jakiejkolwiek Zawarto'ci MusicKit, a Zawarto'ci MusicKit nie 
mo!e by# synchronizowana z !adn% inn% zawarto'ci%, chyba !e Apple zezwoli inaczej 
w Dokumentacji; 
 
– U!ytkownik mo!e odtwarza# Zawarto'# MusicKit tylko w postaci prezentowanej przez interfejs 
API MusicKit lub bibliotek$ MusicKit JS i tylko w zakresie dozwolonym w Dokumentacji (np. 
ok"adki albumów i teksty zwi%zane z muzyk% z interfejsie API MusicKit nie mog% by# u!ywane 
oddzielnie od odtwarzania muzyki lub zarz%dzania listami odtwarzania); 
 
– Metadanych od u!ytkowników (takich jak listy odtwarzania i listy ulubionych) mo!na u!ywa# 
wy"%cznie w celu 'wiadczenia us"ugi lub zapewniania funkcji wyra&nie ujawnionej u!ytkownikom 
ko(cowym i bezpo'rednio zwi%zanej z korzystaniem z Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, witryny 
internetowej lub aplikacji internetowej U!ytkownika, zgodnie z ustaleniami i wed"ug w"asnego 
uznania Apple; 
 
– U!ytkownik mo!e u!ywa# biblioteki MusicKit JS tylko jako autonomicznej biblioteki w jego Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego, witrynie internetowej lub aplikacji internetowej, wy"%cznie w zakresie 
dozwolonym w Dokumentacji (np. U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie "%czy# biblioteki MusicKit JS 
z jakimkolwiek innym kodem JavaScript lub oddzielnie pobiera# jej i ponownie hostowa#). 
 
Interfejsy API DeviceCheck: 
 
3.3.47 Je'li U!ytkownik u!ywa Interfejsów API DeviceCheck do przechowywania Danych 
DeviceCheck, musi zapewni# klientom mechanizm kontaktowania si$ z nim w celu resetowania tych 
warto'ci, je'li takie dzia"anie ma zastosowanie (np. w celu resetowania subskrypcji próbnej lub 
ponownej autoryzacji okre'lonego u!ycia, gdy nowy u!ytkownik nabywa urz%dzenie).U!ytkownik nie 
mo!e polega# na Danych DeviceCheck jako pojedynczym identyfikatorze oszustwa i musi u!ywa# 
Danych DeviceCheck tylko w po"%czeniu z innymi danymi lub informacjami, np. Dane DeviceCheck 
nie mog% by# jedynym punktem danych, poniewa! urz%dzenie mog"o zosta# przekazane lub 
odsprzedane. Apple zastrzega sobie prawo do usuni$cia wszelkich Danych DeviceCheck 
w dowolnym momencie wed"ug w"asnego uznania, a U!ytkownik zgadza si$ nie polega# na takich 
Danych. Ponadto U!ytkownik zgadza si$ nie udost$pnia# tokenów DeviceCheck, które otrzymuje od 
Apple, !adnym stronom trzecim, z wyj%tkiem Us"ugodawcy dzia"aj%cego w imieniu U!ytkownika. 
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Dane twarzy: 
 
3.3.48 Je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika uzyskuje dost$p do Danych 
twarzy, mo!na to robi# wy"%cznie w celu 'wiadczenia us"ugi lub zapewniania funkcji 
bezpo'rednio zwi%zanej z u!ytkowaniem Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. U!ytkownik zgadza 
si$ informowa# u!ytkowników o zamierzonym wykorzystywaniu i ujawnianiu Danych twarzy 
przez Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego oraz zobowi%zuje si$ uzyska# wcze'niej wyra&n% zgod$ 
od takich u!ytkowników przed rozpocz$ciem gromadzenia i wykorzystywania Danych twarzy. 
Niezale!nie od jakichkolwiek innych postanowie( zawartych w  punkcie 3.3.9 U!ytkownik, 
Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika, ani jakakolwiek strona trzecia, z któr% zawarto 
umow$ w zakresie prezentacji reklam, nie mog% wykorzystywa# Danych twarzy do celów 
reklamowych ani innych celów niezwi%zanych z u!ytkowaniem aplikacji. Ponadto: 
 
– U!ytkownik nie mo!e u!ywa# Danych twarzy w sposób, który narusza prawa u!ytkowników 
(lub stron trzecich) lub w celu dostarczania informacji niezgodnych z prawem, nieuczciwych, 
wprowadzaj%cych w b"%d, oszuka(czych, niew"a'ciwych, wykorzystuj%cych lub budz%cych 
zastrze!enia i tylko zgodnie z Dokumentacj%; 
 
– U!ytkownik nie mo!e wykorzystywa# Danych twarzy do uwierzytelniania, celów reklamowych 
lub marketingowych ani do innych celów kierowania reklam do u!ytkownika ko(cowego 
w podobny sposób; 
 
– U!ytkownik nie mo!e u!ywa# Danych twarzy do tworzenia profilu u!ytkownika ani w inny 
sposób próbowa#, u"atwia# lub zach$ca# stron trzecich do identyfikowania anonimowych 
u!ytkowników lub rekonstruowania profili u!ytkowników na podstawie Danych twarzy; 
 
– U!ytkownik nie zgadza si$ przekazywa#, udost$pnia#, sprzedawa# ani w inny sposób 
dostarcza# Danych twarzy platformom reklamowym, dostawcom us"ug analitycznych, brokerom 
danych, sprzedawcom informacji lub innym takim podmiotom oraz 
 
– Danych twarzy nie wolno udost$pnia# ani przekazywa# z urz%dzenia u!ytkownika, chyba !e 
U!ytkownik uzyska" wcze'niej wyra&n% zgod$ na takie przekazanie, a Dane twarzy b$d% 
wykorzystywane wy"%cznie w celu 'wiadczenia okre'lonej us"ugi lub zapewniania funkcji jego 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego (np. siatka twarzy pos"u!y do wy'wietlania obrazu 
u!ytkownika w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego) i tylko zgodnie z niniejszymi warunkami oraz 
Dokumentacj%. U!ytkownik zgadza si$ wymaga#, aby jego us"ugodawcy korzystali z Danych 
twarzy tylko w ograniczonym zakresie, na który wyrazi" zgod$ u!ytkownik i tylko zgodnie 
z niniejszymi warunkami. 
 
Interfejsy API ClassKit: 
 
3.3.49 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika nie mo!e zawiera# Interfejsów API 
ClassKit, chyba !e jest przeznaczona g"ównie do 'wiadczenia us"ug edukacyjnych, a takie u!ycie 
jest wyra&nie wskazane w tek'cie marketingowym i interfejsie u!ytkownika. U!ytkownik zgadza 
si$ nie przesy"a# fa"szywych lub niedok"adnych danych za po'rednictwem interfejsów API 
ClassKit ani nie podejmowa# prób ponownego zdefiniowania kategorii danych przypisanych do 
danych przesy"anych za po'rednictwem interfejsów API ClassKit (np. dane dotycz%ce lokalizacji 
ucznia nie s% obs"ugiwanym typem danych i nie powinny by# przesy"ane). 
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ShazamKit: 
 
3.3.50 Wszelkie korzystanie z interfejsów API ShazamKit musi by# zgodne z warunkami 
niniejszej Umowy (w tym z Wytycznymi dotycz%cymi to!samo'ci Apple Music i Wymaganiami 
programu) oraz z Dokumentacj%. Je'li U!ytkownik zdecyduje si$ wy'wietla# Zawarto'# 
ShazamKit odpowiadaj%c% utworom dost$pnym w Apple Music, musi zamie'ci# "%cze do 
odpowiedniej zawarto'ci w Apple Music zgodnie z Wytycznymi dotycz%cymi to!samo'ci Apple 
Music.Z wyj%tkiem przypadków wyra&nie dozwolonych w niniejszym dokumencie, U!ytkownik 
zgadza si$ nie kopiowa#, nie modyfikowa#, nie t"umaczy#, nie tworzy# prac pochodnych, nie 
publikowa# ani nie wy'wietla# publicznie Zawarto'ci ShazamKit w jakikolwiek sposób. Ponadto 
U!ytkownik nie mo!e wykorzystywa# ani porównywa# danych dostarczonych przez API 
ShazamKit w celu ulepszania lub tworzenia innej us"ugi rozpoznawania audio. Aplikacje do u!ytku 
wewn$trznego, które korzystaj% z interfejsów API ShazamKit, nie mog% by# projektowane ani 
sprzedawane do celów zwi%zanych ze zgodno'ci% z przepisami (np. licencjonowanie muzyki 
i kontrola tantiem). 
 

4. Zmiana warunków lub Wymaga$ Programu 
Apple mo!e zmieni# Wymagania lub warunki Programu w niniejszej Umowie w dowolnej chwili. 
Nowe lub zmodyfikowane Wymagania Programu nie b$d% obowi%zywa# wstecz i stosowa# si$ 
do ju! wdro!onych Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. Aby nadal korzysta# z Oprogramowania 
Apple lub jakichkolwiek us"ug, U!ytkownik musi zaakceptowa# i zgodzi# si$ na nowe Wymagania 
Programu i/lub nowe warunki niniejszej Umowy. Je'li U!ytkownik nie wyrazi zgody na nowe 
Wymagania Programu lub nowe warunki, jego uprawnienia do korzystania z Oprogramowania 
Apple i wszelkich us"ug zostan% zawieszone lub cofni$te przez Apple. U!ytkownik zgadza si$, 
!e zaakceptowanie przez niego takich nowych warunków Umowy lub Wymaga( programu mo!e 
zosta# zrealizowane elektronicznie, a w szczególno'ci, przez zaznaczenie pola wyboru, klikni$cie 
przycisku „Zgadzam si$” lub podobnego. )adne z postanowie( niniejszej sekcji nie ma wp"ywu 
na prawa Apple opisane w punkcie 5 (Certyfikaty Apple; uniewa'nienie) poni!ej. 
 
5. Certyfikaty Apple; Odwo%anie 
5.1 Wymagania dotycz%ce Certyfikatu 
Wszystkie Aplikacje do u!ytku wewn$trznego musz% by# podpisane Certyfikatem Apple, 
aby mo!na by"o je instalowa# na Autoryzowanych jednostkach testowych lub Urz%dzeniach 
wdro!eniowych. Podobnie wszystkie Karty musz% by# podpisane Identyfikatorem typu Karty, 
aby mog"y zosta# rozpoznane i zaakceptowane przez aplikacj$ Wallet. W przypadku witryn 
U!ytkownika nale!y u!y# Identyfikatora witryny, aby wysy"a# Powiadomienia push Safari na 
pulpit systemu macOS u!ytkowników, którzy wyrazili zgod$ na otrzymywanie takich 
powiadomie( za po'rednictwem przegl%darki Safari w systemie macOS. Ponadto Apple mo!e 
dostarczy# U!ytkownikowi certyfikaty do u!ycia z protoko"em MDM i innymi Us"ugami Apple. 
U!ytkownik mo!e tak!e równie! uzyska# inne Certyfikaty i klucze Apple do innych celów 
okre'lonych w niniejszym dokumencie oraz w Dokumentacji. 
 
W zwi%zku z tym U!ytkownik o'wiadcza i zapewnia Apple, !e: 
(a) nie b$dzie podejmowa# !adnych czynno'ci w celu zak"ócenia normalnego dzia"ania 
jakichkolwiek certyfikatów cyfrowych lub Profili zabezpiecze( wydanych przez Apple; 
(b) Ponosi wy"%czn% odpowiedzialno'# za uniemo!liwianie nieupowa!nionym osobom lub 
organizacjom dost$pu do Profili zabezpiecze(, Certyfikatów Apple i odpowiednich kluczy 
prywatnych U!ytkownika, a tak!e do"o!y wszelkich stara(, aby chroni# swoje Certyfikaty Apple, 
klucze i Profile zabezpiecze( przed naruszeniem; 
(c) Zobowi%zuje si$ niezw"ocznie powiadomi# Apple na pi'mie w przypadku jakiegokolwiek 
podejrzenia naruszenia któregokolwiek z jego Profili zabezpiecze(, Certyfikatów Apple lub kluczy; 
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(d) Nie b$dzie dostarcza# ani przekazywa# Certyfikatów Apple ani Profili zabezpiecze( 
dostarczonych w ramach niniejszego Programu jakimkolwiek stronom trzecim, z wyj%tkiem 
kontrahenta opracowuj%cego Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego, Kart$ lub witryn$ na rzecz 
U!ytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz tylko w ograniczonym zakresie 
wyra&nie dozwolonym przez Apple w Dokumentacji lub w niniejszej Umowie; 
(e) Nie b$dzie u!ywa# swoich Certyfikatów Apple (przeznaczonych zarówno do opracowywania, 
jak i wdra!ania) do podpisywania jakichkolwiek innych elementów ni! Aplikacje do u!ytku 
wewn$trznego, Karty lub witryny; 
(f) B$dzie korzysta# z Profili zabezpiecze( wy"%cznie w powi%zaniu z Aplikacjami do u!ytku 
wewn$trznego, a nie z innymi programami lub zastosowaniami; 
(g) B$dzie u!ywa# swojego Certyfikatu MDM, Certyfikatu podpisu MDM i innych certyfikatów 
dostarczonych przez Apple w zwi%zku z u!yciem protoko"u MDM wy"%cznie w sposób wyra&nie 
dozwolony w niniejszym dokumencie; oraz 
(h) B$dzie u!ywa# Certyfikatów Apple wy"%cznie do podpisywania swoich Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego w celu testowania i wewn$trznego wdra!ania w swojej firmie, organizacji lub instytucji 
edukacyjnej, albo w inny sposób dozwolony przez Apple i tylko zgodnie z niniejsz% Umow%. 
 
U!ytkownik o'wiadcza równie! i gwarantuje Apple, !e warunki licencyjne jego Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego, pakietu rejestracyjnego jego witryny i/lub Karty, albo warunki dotycz%ce 
zastosowania kodu strony trzeciej lub oprogramowania FOSS b$d% spójne i nie b$d% sta# 
w konflikcie z aspektami podpisu cyfrowego w ramach Programu, ani z jakimikolwiek warunkami, 
postanowieniami lub wymaganiami Programu lub niniejszej Umowy. W szczególno'ci takie warunki 
licencyjne nie b$d% wymaga"y od Apple (lub jej przedstawicieli) ujawnienia lub udost$pnienia 
jakichkolwiek kluczy, kodów autoryzacyjnych, metod, procedur, danych lub innych informacji 
zwi%zanych z mechanizmami podpisu cyfrowego wykorzystywanymi w ramach Programu. 
W przypadku stwierdzenia takiej niespójno'ci lub konfliktu U!ytkownik zgadza si$ niezw"ocznie 
powiadomi# o tym Apple i b$dzie wspó"pracowa# z Apple w celu rozwi%zania takiej kwestii. 
 
5.2 Po)wiadczone aplikacje dla macOS 
W celu notaryzowania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownik mo!e za!%da# pliku 
cyfrowego s"u!%cego do uwierzytelnienia jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego z us"ugi 
notaryzacji cyfrowej Apple („Bilet”).U!ytkownik mo!e u!y# Biletu z jego Certyfikatem Apple w celu 
uzyskania dost$pu do bardziej zaawansowanych us"ug podpisywania dla programistów 
i zwi$kszenia komfortu u!ytkowania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego w systemie macOS. Aby 
za!%da# tego Biletu z us"ugi notaryzacji cyfrowej Apple, U!ytkownik musi przes"a# swoj% Aplikacj$ 
do u!ytku wewn$trznego do Apple za po'rednictwem narz$dzi deweloperskich Apple (lub innych 
wymaganych mechanizmów) w celu ci%g"ego sprawdzania zabezpiecze(. Takie sprawdzanie 
zabezpiecze( b$dzie obejmowa"o automatyczne skanowanie, testowanie i analiz$ Aplikacji do 
u!ytku wewn$trznego U!ytkownika przez Apple pod k%tem z"o'liwego oprogramowania, innego 
szkodliwego lub podejrzanego kodu albo sk"adników, luk w zabezpieczeniach, oraz — 
w okre'lonych przypadkach — r$cznego badania technicznego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
przez Apple w ramach wskazanych dzia"a(. Przesy"aj%c swoj% Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego 
do Apple w ramach us"ugi notaryzacji cyfrowej U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e Apple 
mo!e przeprowadza# takie kontrole zabezpiecze( dotycz%ce Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
w celu wykrywania z"o'liwego oprogramowania, innego szkodliwego lub podejrzanego kodu albo 
sk"adników. U!ytkownik wyra!a zgod$ na zachowanie i u!ycie przez Apple swojej Aplikacji do 
u!ytku wewn$trznego do kolejnych kontroli zabezpiecze( w tych samych celach. 
 
Je'li Apple uwierzytelni podpis deweloperski U!ytkownika, a jego Aplikacja do u!ytku 
wewn$trznego przejdzie wst$pne testy zabezpiecze(, Apple mo!e dostarczy# U!ytkownikowi 
Bilet do wykorzystania z jego Certyfikatem Apple. Apple zastrzega sobie prawo do wystawiania 
Biletów wed"ug w"asnego uznania. Apple mo!e w dowolnym momencie uniewa!ni# Bilety wed"ug 
w"asnego uznania w przypadku, gdy Apple powe&mie uzasadnione podejrzenia, !e Aplikacja do 
u!ytku wewn$trznego U!ytkownika zawiera z"o'liwe lub szkodliwe oprogramowanie, podejrzany 
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lub szkodliwy kod albo sk"adniki, lub !e zosta"a naruszona spójno'# podpisu gwarantuj%cego 
to!samo'# programisty U!ytkownika. W dowolnym momencie U!ytkownik mo!e poprosi# Apple 
o odwo"anie jego Biletu, wysy"aj%c wiadomo'# e-mail na adres: product-security@apple.com. 
Je'li Apple uniewa!ni Bilet lub Certyfikat Apple U!ytkownika, jego Aplikacja do u!ytku 
wewn$trznego mo!e przesta# dzia"a# w systemie macOS. 
 
U!ytkownik zobowi%zuje si$ wspó"pracowa# z Apple w zakresie !%da( dotycz%cych jego Biletów 
i nie ukrywa#, nie próbowa# omija# ani nie przedstawia# w fa"szywy sposób jakiejkolwiek cz$'ci 
swojej Aplikacji do u!ytku wewn$trznego podczas kontroli zabezpiecze( Apple, ani w inny sposób 
nie utrudnia# Apple wykonywania takich kontroli zabezpiecze(. U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie 
o'wiadcza#, !e Apple przeprowadzi" kontrol$ zabezpiecze( lub operacj$ wykrywania z"o'liwego 
oprogramowania w przypadku jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, ani !e Apple zweryfikowa" 
lub zatwierdzi" jego Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego w celu wystawienia U!ytkownikowi biletu 
z us"ugi notaryzacji cyfrowej Apple. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e Apple 
przeprowadza kontrole bezpiecze(stwa wy"%cznie w zwi%zku z us"ugami po'wiadczania cyfrowego 
Apple i !e nie nale!y polega# na takich kontrolach bezpiecze(stwa w celu wykrycia z"o'liwego 
oprogramowania lub jakiejkolwiek weryfikacji zabezpiecze(.U!ytkownik ponosi ca"kowit% 
odpowiedzialno'# za swoj% Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego i zapewnienie bezpiecze(stwa jej 
u!ycia i prawid"owo'ci dzia"ania w przypadku u!ytkowników ko(cowych (np. za poinformowanie 
u!ytkowników ko(cowych, !e Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e przesta# 
dzia"a# w razie wyst%pienia problemów dotycz%cych z"o'liwego oprogramowania).U!ytkownik 
zobowi%zuje si$ przestrzega# wymogów eksportowych obowi%zuj%cych w jego jurysdykcji podczas 
przesy"ania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego do Apple i zgadza si$ nie przesy"a# jakichkolwiek 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, które:(a) podlega przepisom eksportowym Stanów 
Zjednoczonych (United States Export Administration Regulations), 15 CFR, cz$'ci 730–774 
i mi$dzynarodowym przepisom w zakresie obrotu broni% (International Traffic In Arms Regulations) 
22 CFR, cz$'ci 120–130; lub (b), która nie mo!e zosta# wyeksportowana bez uprzedniego 
rz%dowego zezwolenia, co dotyczy w szczególno'ci niektórych typów oprogramowania 
szyfruj%cego i kodu &ród"owego, bez uprzedniego uzyskania takiego zezwolenia. Apple nie b$dzie 
ponosi# odpowiedzialno'ci wobec U!ytkownika ani !adnej strony trzeciej za niemo!no'# wykrycia 
lub niewykrycie z"o'liwego oprogramowania albo innego podejrzanego, szkodliwego kodu lub 
sk"adników w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika, za inne problemy 
z zabezpieczeniami, za jakiekolwiek wystawienie lub uniewa!nienie biletów. Apple nie ponosi 
odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty lub inne zobowi%zania, które 
U!ytkownik mo!e ponie'# w wyniku opracowywania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, 
korzystania z Oprogramowania Apple, Us"ug Apple (w tym z niniejszej us"ugi notaryzacji cyfrowej) 
lub Certyfikatów Apple, biletów lub uczestnictwa w Programie, w szczególno'ci przeprowadzania 
przez Apple kontroli zabezpiecze( w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika. 
 
5.3 Uniewa'nienie certyfikatu 
O ile nie okre'lono inaczej w niniejszym dokumencie, U!ytkownik mo!e w dowolnym momencie 
uniewa!ni# wydane mu Certyfikaty Apple. Aby uniewa!ni# Certyfikaty Apple u!ywane do 
podpisywania Kart i/lub wydane U!ytkownikowi do zastosowania z jego aplikacjami dla systemu 
macOS, mo!e on za!%da# od Apple uniewa!nienia takich Certyfikatów Apple w dowolnym 
momencie, wysy"aj%c wiadomo'# e-mail na adres product-security@apple.com. Apple zastrzega 
sobie równie! prawo do odwo"ania dowolnego Certyfikatu Apple w dowolnym momencie, wed"ug 
w"asnego uznania. Przyk"adowo Apple mo!e to zrobi#, je'li:(a) bezpiecze(stwo któregokolwiek 
z Certyfikatów Apple U!ytkownika lub odpowiadaj%cych im kluczy prywatnych zosta"o naruszone 
lub Apple ma powody, by s%dzi#, !e bezpiecze(stwo któregokolwiek z nich zosta"o naruszone; 
(b) Apple ma powody, by s%dzi# lub ma uzasadnione podejrzenia, !e Produkty obj$te programem 
zawieraj% z"o'liwe oprogramowanie, z"o'liwy, podejrzany lub szkodliwy kod lub sk"adniki 
(np. wirus oprogramowania); (c) Apple ma powody, by s%dzi#, !e Produkty obj$te programem 
U!ytkownika negatywnie wp"ywaj% na bezpiecze(stwo urz%dze( marki Apple lub innego 
oprogramowania, oprogramowania sprz$towego, sprz$tu, danych, systemów lub sieci, 
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do których te urz%dzenia maj% dost$p lub z których korzystaj%; (d) bezpiecze(stwo procesu 
wydawania certyfikatu Apple zosta"o naruszone lub Apple ma powody, by s%dzi#, 
!e bezpiecze(stwo takiego procesu zosta"o naruszone; (e) U!ytkownik naruszy jakikolwiek 
warunek lub postanowienie niniejszej Umowy; (f) Apple zaprzestanie wydawania Certyfikatów 
Apple dla Produktu obj$tego programem; (g) Produkt obj$ty programem niew"a'ciwie 
wykorzystuje lub przeci%!a jakiekolwiek Us"ugi 'wiadczone na podstawie niniejszej Umowy; 
lub (h) Apple ma powody, by s%dzi#, !e takie dzia"anie jest uzasadnione lub konieczne. 
 
Ponadtou!ytkownik rozumie i zgadza si$, !e Apple mo!e powiadamia# u!ytkowników ko(cowych 
o Produktach obj$tych programem, które s% podpisane Certyfikatami Apple, je'li Apple uzna, 
!e takie dzia"anie jest konieczne w celu ochrony prywatno'ci, bezpiecze(stwa lub 
zabezpieczenia u!ytkowników ko(cowych lub jest w inny sposób rozwa!ne lub konieczne, 
zgodnie z uzasadnion% ocen% Apple. Zasady certyfikacji i Deklaracje praktyk certyfikacyjnych 
Apple mo!na znale&# pod adresem: http://www.apple.com/certificateauthority. 
6. Wdro!enie 
Aplikacje do u'ytku wewn&trznego: 
Z zastrze!eniem prawa Apple do recenzowania i zatwierdzania wszelkich wdro!e( zgodnie 
z niniejszym dokumentem, Aplikacje do u!ytku wewn$trznego dla systemów iOS, watchOS, 
iPadOS lub tvOS opracowane na mocy niniejszej Umowy mo!na wdra!a# na Urz%dzeniach 
wdro!eniowych na dwa sposoby:(1) jako wdro!enie do u!ytku wewn$trznego przez Pracowników 
lub Uprawnionych u!ytkowników oraz (2) jako wdro!enie w ograniczonym zakresie dozwolonym 
w punkcie 2.1 (f). Dla jasno'ci Aplikacje do u!ytku wewn$trznego dla systemu macOS mog% 
by# podpisane Certyfikatem Apple U!ytkownika lub mog% by# rozpowszechniane oddzielnie bez 
u!ycia Certyfikatu Apple. 

 
6.1 Postanowienia ogólne 
U!ytkownik zobowi%zuje si$ ponosi# wy"%czn% odpowiedzialno'# za ustalenie, którzy Pracownicy 
i Uprawnieni u!ytkownicy powinni mie# dost$p do Aplikacji do u!ytku wewn$trznego i Urz%dze( 
wdro!eniowych U!ytkownika oraz z nich korzysta#, a tak!e za ci%g"e zarz%dzanie 
i monitorowanie u!ycia przez nich takich Aplikacji i Urz%dze( oraz sta"y dost$p do nich 
(i/lub wymaganie od Uprawnionej jednostki ci%g"ego monitorowania takiego dost$pu 
i u!ycia).Obejmuje to w szczególno'ci odpowiedzialno'# za niezw"oczne odbieranie Urz%dze( 
wdro!eniowych (w tym Autoryzowanych jednostek testowych) oraz uprawnie( dost$pu 
do Oprogramowania Apple, certyfikatów cyfrowych wystawionych przez Apple i Profili 
zabezpiecze( osobom, które nie s% ju! zatrudnione w firmie U!ytkownika lub nie nale!% 
do organizacji/instytucji b$d%cej Uprawnion% jednostk%. 
 
Wdra!aj%c Aplikacje do u!ytku wewn$trznego lub upowa!niaj%c Uprawnion% jednostk$ do 
wdra!ania takich Aplikacji w imieniu U!ytkownika, U!ytkownik o'wiadcza i gwarantuje Apple, 
!e jego Aplikacje do u!ytku wewn$trznego s% zgodne z Dokumentacj% i Wymaganiami Programu 
obowi%zuj%cymi w danym momencie oraz !e takie Aplikacje do u!ytku wewn$trznego s% 
opracowywane i wdra!ane w sposób wyra&nie dozwolony w niniejszym dokumencie. Apple nie 
ponosi odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty (w szczególno'ci 
utracone mo!liwo'ci biznesowe lub utracone zyski) ani inne zobowi%zania, które U!ytkownik 
mo!e ponie'# w wyniku wdra!ania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego lub niew"a'ciwego 
zarz%dzania, monitorowania, ograniczania czy innego kontrolowania dost$pu do Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego i Urz%dze( wdro!eniowych U!ytkownika oraz korzystania z nich. 
U!ytkownik ponosi ca"kowit% odpowiedzialno'# za wszelkie naruszenia warunków niniejszej 
Umowy przez jego Uprawnion% jednostk$, Autoryzowanych programistów, Pracowników, 
Uprawnionych u!ytkowników, Odbiorców wersji demonstracyjnej i kontrahentów, którzy mogli 
zosta# zaanga!owani w celu opracowania takich Aplikacji do u!ytku wewn$trznego w imieniu 
U!ytkownika. 
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6.2 Prawo Apple do recenzowania i zatwierdzania Aplikacji do u'ytku wewn&trznego 
 
U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e Apple zastrzega sobie prawo do 
recenzowania oraz zatwierdzenia lub odrzucenia jakiejkolwiek Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, 
któr% U!ytkownik chce wdro!y# (lub która jest ju! u!ywana) w ramach Programu w dowolnym 
momencie w Okresie obowi%zywania Umowy. Na !%danie Apple U!ytkownik zgadza si$ w pe"ni 
wspó"pracowa# z Apple i niezw"ocznie dostarczy# Apple tak% Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego 
w celu przeprowadzenia takiej recenzji, chyba !e wcze'niej ustalono pisemnie inaczej. 
U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie podejmowa# prób ukrycia, przeinaczenia, przedstawienia 
mylnego obrazu lub przes"aniania jakichkolwiek funkcji, zawarto'ci, us"ug lub dzia"ania przes"anej 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego przed Apple, ani nie utrudnia# Apple przeprowadzenia pe"nej 
recenzji takich Aplikacji. U!ytkownik zobowi%zuje si$ poinformowa# Apple na pi'mie, je'li jego 
Aplikacja do u!ytku wewn$trznego nawi%zuje po"%czenie z urz%dzeniem fizycznym, a tak!e 
zgadza si$ wspó"pracowa# z Apple i odpowiada# na pytania oraz na zasadne !%danie Apple 
przekazywa# informacje i materia"y dotycz%ce takiej Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. 
W przypadku wprowadzenia przez U!ytkownika jakichkolwiek zmian w takiej Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego po przes"aniu jej do Apple U!ytkownik zobowi%zuje si$ powiadomi# o tym Apple 
oraz, na !%danie Apple, ponownie przes"a# tak% Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego przed 
wdro!eniem jej w zmodyfikowanej wersji. Apple zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
przeznaczonej do wdro!enia Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika z dowolnego 
powodu i w dowolnym momencie, nawet je'li Aplikacja do u!ytku wewn$trznego spe"nia 
wymagania Dokumentacji i Wymagania Programu. W takim przypadku U!ytkownik zobowi%zuje 
si$ nie wdra!a# danej Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. 
 
6.3 W(asno)+ aplikacji do u'ytku wewn&trznego; warunki u'ytkowania; 
odpowiedzialno)+ 
U!ytkownik zachowuje prawa, tytu"u i korzy'ci w odniesieniu do jego Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego. U!ytkownik ponosi odpowiedzialno'# za do"%czenie lub w inny sposób 
przekazanie, wed"ug w"asnego uznania, wszelkich w"a'ciwych warunków u!ytkowania 
z Aplikacj% do u!ytku wewn$trznego. Apple nie ponosi odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek 
naruszenia warunków u!ytkowania przez U!ytkownika. U!ytkownik ponosi wy"%czn% 
odpowiedzialno'# za 'wiadczenie wszelkich us"ug pomocy u!ytkownikowi, gwarancji i wsparcia 
w zakresie jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego. Zrecenzowanie, przetestowanie lub 
zatwierdzenie (je'li czynno'ci takie maj% zastosowanie) Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
przez Apple nie zwalnia U!ytkownika z powy!szej odpowiedzialno'ci. 
 
Apple nie ponosi odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty 
(w szczególno'ci utracone mo!liwo'ci biznesowe lub utracone zyski) ani inne zobowi%zania, 
które U!ytkownik mo!e ponie'# w wyniku wdra!ania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, 
korzystania z Oprogramowania Apple lub jakichkolwiek us"ug, albo uczestnictwa w Programie, 
w szczególno'ci niezatwierdzenia wdro!enia Aplikacji do u!ytku wewn$trznego lub odrzucenia 
wniosku o jej dalsze wdra!anie. U!ytkownik ponosi wy"%czn% odpowiedzialno'# za tworzenie 
Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, które s% bezpieczne, wolne od wad projektowych 
i funkcjonalnych oraz zgodne z przepisami w"a'ciwego prawa i obowi%zuj%cymi regulacjami. 
 
Biblioteki: 
 
6.4 Dystrybucja bibliotek 
U!ytkownik mo!e tworzy# biblioteki za pomoc% oprogramowania Apple. Niezale!nie od 
jakichkolwiek innych postanowie( umowy dotycz%cej oprogramowania Xcode i zestawów SDK 
Apple, na mocy niniejszej Umowy U!ytkownik mo!e opracowywa# Biblioteki dla systemów iOS, 
watchOS, iPadOS i/lub tvOS przy u!yciu odpowiednich zestawów SDK Apple dostarczanych 
w ramach licencji na oprogramowanie Xcode i zestawy SDK Apple, pod warunkiem, !e takie 
Biblioteki b$d% opracowywane i rozpowszechniane wy"%cznie do u!ytku z Produktami 
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z systemem iOS, urz%dzeniem Apple Watch lub Apple TV, a U!ytkownik ograniczy mo!liwo'# 
korzystania z Bibliotek wy"%cznie do u!ycia z takimi produktami. Je'li Apple stwierdzi, !e 
Biblioteka U!ytkownika nie jest przeznaczona do u!ytku wy"%cznie z Produktem z systemem iOS, 
urz%dzeniem Apple Watch lub Apple TV, Apple mo!e za!%da# od U!ytkownika zaprzestania 
rozpowszechniania takiej Biblioteki w dowolnym momencie, a U!ytkownik zobowi%zuje si$ 
natychmiast zaprzesta# wszelkiego rozpowszechniania takiej Biblioteki po otrzymaniu 
zawiadomienia od Apple i wspó"pracowa# z Apple w celu usuni$cia wszelkich pozosta"ych kopii 
takiej Biblioteki. Dla jasno'ci, powy!sze ograniczenie nie ma na celu zakazania tworzenia 
bibliotek dla systemu macOS. 
7. Brak innego rozpowszechniania 
Z wyj%tkiem wewn$trznego wdro!enia Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika w'ród 
Pracowników lub Uprawnionych u!ytkowników rozpowszechnianie Kart w sposób dozwolony 
w niniejszym dokumencie, rozpowszechnianie Bibliotek zgodnie z postanowieniami Punktu 6.4, 
dostarczanie Powiadomie( push Safari, rozpowszechnianie bibliotek i Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego dla systemu macOS zgodnie z niniejszym dokumentem lub w inny, wyra&nie 
dozwolony tutaj sposób, niniejszy dokument zakazuje rozpowszechniania programów i aplikacji 
opracowanych przy u!yciu Oprogramowania Apple w jakikolwiek inny sposób. U!ytkownik 
zgadza si$ na dystrybucj$ swoich Produktów obj$tych programem wy"%cznie zgodnie 
z warunkami niniejszej Umowy. 
8. Op%aty w Programie 
W zamian za prawa i licencje przyznawane U!ytkownikowi na mocy niniejszej Umowy oraz 
za uczestnictwo w Programie U!ytkownik zgadza si$ p"aci# Apple roczn% op"at$ za Program 
okre'lon% w witrynie internetowej Programu. Taka op"ata nie podlega zwrotowi, a za wszelkie 
podatki, które mog% zosta# na"o!one na Oprogramowanie i Us"ugi Apple lub korzystanie 
z Programu, odpowiada U!ytkownik. Op"aty za Program musz% zosta# uiszczone i nie mog% 
by# zaleg"e w momencie przesy"ania (lub ponownego przesy"ania) Aplikacji do Apple na mocy 
niniejszej Umowy (je'li ma to zastosowanie), a dalsze korzystanie przez U!ytkownika z portalu 
internetowego Programu i Us"ug jest uzale!nione od uiszczenia takich op"at (gdzie ma to 
zastosowanie).Je'li U!ytkownik zgadza si$, aby roczne op"aty za Program by"y uiszczane na 
zasadzie automatycznego odnawiania, zgadza si$, !e Apple mo!e obci%!y# kart$ kredytow%, 
któr% U!ytkownik posiada w Apple, takimi op"atami, zgodnie z warunkami, na które zgadza si$ 
w portalu internetowym Programu, je'li zdecyduje si$ zarejestrowa# cz"onkostwo 
z automatycznym odnawianiem. 
 
9. Poufno&' 
9.1 Informacje uznane przez Apple za poufne 
U!ytkownik potwierdza, !e wszystkie przedpremierowe wersje Oprogramowania Apple i Us"ug 
Apple (w"%cznie z Dokumentacj% wersji przedpremierowej), przedpremierowe wersje sprz$tu 
Apple oraz wszelkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie, które ujawniaj% 
przedpremierowe funkcje Oprogramowania Apple lub us"ug b$d% uznawane za „ Informacje 
poufne Apple”, pod warunkiem, !e po komercyjnym wydaniu Oprogramowania Apple lub us"ug 
warunki i postanowienia ujawniaj%ce funkcje przedpremierowe Oprogramowania Apple lub 
us"ug nie b$d% ju! poufne. Niezale!nie od powy!szego Informacje poufne Apple nie 
obejmuj%:(i) informacje, które s% typowo i zgodnie z prawem dost$pne publicznie bez winy 
U!ytkownika i bez wyst%pienia naruszenia z jego strony, (ii) informacje, które s% typowo 
udost$pniane publicznie przez Apple, (iii) informacje, które zosta"y opracowane niezale!nie przez 
U!ytkownika bez wykorzystania jakichkolwiek Informacji poufnych Apple, (iv) informacje, 
które zosta"y zgodnie z prawem uzyskane od strony trzeciej, która mia"a prawo do ich 
przekazania lub ujawnienia U!ytkownikowi bez ogranicze(, (v) wszelkie oprogramowanie FOSS 
zawarte w Oprogramowaniu Apple z towarzysz%cymi warunkami licencyjnymi, które nie nak"adaj% 
zobowi%za( do zachowania poufno'ci przy korzystaniu lub ujawnianiu takiego oprogramowania 
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FOSS. Ponadto Apple zgadza si$, !e U!ytkownik nie b$dzie zwi%zany powy!szymi 
warunkami poufno'ci w odniesieniu do informacji technicznych o Oprogramowaniu i Us"ugach 
Apple w wersji wst$pnej ujawnionych przez Apple podczas WWDC (-wiatowa Konferencja 
Programistów Apple), z wyj%tkiem tego, !e U!ytkownik nie mo!e publikowa# zrzutów ekranu, 
pisa# publicznych recenzji lub redystrybuowa# jakiegokolwiek Oprogramowania, Us"ug ani 
sprz$tu Apple. 
 
9.2 Obowi%zki dotycz%ce Informacji poufnych Apple 
U!ytkownik zgadza si$ chroni# Informacje poufne Apple, zachowuj%c co najmniej taki sam 
stopie( ostro!no'ci, jakiego u!ywa do ochrony swoich w"asnych informacji poufnych 
o podobnym znaczeniu, ale nie mniejszy ni! uzasadniony stopie( staranno'ci. U!ytkownik 
zgadza si$ wykorzystywa# Informacje poufne Apple wy"%cznie w celu korzystania ze swoich 
praw i zobowi%za( wynikaj%cych z niniejszej Umowy oraz zgadza si$ nie wykorzystywa# 
Informacji poufnych Apple w !adnym innym celu, na korzy'# w"asn% lub stron trzecich, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Apple. Ponadto u!ytkownik zgadza si$ nie ujawnia# ani nie 
rozpowszechnia# Informacji poufnych Apple nikomu poza:(i) Autoryzowanymi programistami, 
Pracownikami lub Uprawnionymi u!ytkownikami, których charakter pracy wymaga znajomo'ci 
tych informacji oraz którzy s% zwi%zani pisemn% umow% zabraniaj%c% nieuprawnionego 
wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych Apple; lub (ii) innymi osobami, wzgl$dem 
których Apple wyda" zezwolenie na pi'mie. U!ytkownik mo!e ujawnia# Informacji poufnych 
Apple w zakresie wymaganym przez prawo pod warunkiem, !e podejmie uzasadnione kroki 
w celu powiadomienia Apple o takim wymogu przed ujawnieniem Informacji poufnych Apple oraz 
zadba o ich traktowanie jako chronionych. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e szkody 
wywo"ane przez niew"a'ciwe ujawnienie Informacji poufnych Apple mog% by# nieodwracalne; 
dlatego Apple jest uprawniony do wyst%pienia o godziwe zado'#uczynienie, w tym o nakaz 
s%dowy i wst$pny nakaz s%dowy, oprócz wszystkich innych 'rodków prawnych. 
 
9.3 Informacje przekazane firmie Apple, które nie s% uwa'ane za poufne 
Apple wspó"pracuje z wieloma twórcami aplikacji i oprogramowania — niektóre ich produkty 
mog% by# podobne do Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika lub z nimi konkurowa#. 
Apple mo!e równie! opracowywa# w"asne podobne lub konkurencyjne aplikacje i produkty lub 
zdecydowa# si$ na to w przysz"o'ci. Aby unikn%# potencjalnych nieporozumie(, Apple nie mo!e 
zgodzi# si$ i wyra&nie zrzec si$ wszelkich zobowi%za( dotycz%cych zachowania poufno'ci lub 
ogranicze( u!ytkowania, wyra&nych lub dorozumianych, w odniesieniu do jakichkolwiek 
informacji, które U!ytkownik mo!e przekaza# w zwi%zku z niniejsz% Umow% lub Programem, 
w tym informacji o Aplikacjach do u!ytku wewn$trznego i metadanych (takie dzia"ania b$d% 
nazywane „Ujawnieniami informacji licencjobiorcy”).U!ytkownik zgadza si$, !e takie Ujawnienia 
przez Licencjobiorc$ b$d% niepoufne. Apple mo!e swobodnie wykorzystywa# i ujawnia# 
informacje licencjobiorcy bez ogranicze(, konieczno'ci powiadamiania U!ytkownika 
i wynagrodzenia. U!ytkownik zwalnia Apple z wszelkiej odpowiedzialno'ci i zobowi%za(, które 
mog% wynikn%# z otrzymania, sprawdzenia, wykorzystania lub ujawnienia jakiejkolwiek cz$'ci 
Ujawnie( przez Licencjobiorc$. Wszelkie materia"y fizyczne przes"ane przez U!ytkownika do 
Apple stan% si$ w"asno'ci% Apple i Apple nie ma obowi%zku zwrotu tych materia"ów 
U!ytkownikowi ani po'wiadczenia ich zniszczenia. 
 
9.4 Informacje prasowe i inne publikowane materia(y 
U!ytkownik nie mo!e wydawa# komunikatów prasowych lub wyg"asza# innych publicznych 
o'wiadcze( zwi%zanych z niniejsz% Umow%, jej warunkami i postanowieniami lub zale!no'ciami 
mi$dzy stronami bez wcze'niejszej wyra&nej zgody Apple na pi'mie, która mo!e by# wycofana 
wed"ug uznania Apple. 
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10. Odpowiedzialno&' odszkodowawcza 
W zakresie dozwolonym przez obowi%zuj%ce prawo U!ytkownik zgadza si$ zwolni# Apple 
od odpowiedzialno'ci, chroni# Apple i zabezpiecza#, a na !%danie Apple broni# Apple, jego 
dyrektorów, przedstawicieli, pracowników, niezale!nych kontrahentów i agentów ("%cznie 
„Strony Apple zwolnione z odpowiedzialno'ci”) od wszelkich roszcze(, strat, zobowi%za(, szkód, 
wydatków i kosztów, w szczególno'ci honorariów prawników i kosztów s%dowych, ("%cznie 
„Straty”) ponoszonych przez Stron$ Apple zwolnion% z odpowiedzialno'ci wynikaj%cych 
z którejkolwiek sytuacji wymienionej poni!ej (dla celów niniejszego punktu, z wy"%czeniem 
wszelkich Aplikacji do u!ytku wewn$trznego dla systemu macOS niewykorzystuj%cych Us"ug ani 
Certyfikatów Apple):(i) naruszenie przez U!ytkownika jakiegokolwiek certyfikatu, porozumienia, 
zobowi%zania, o'wiadczenia lub gwarancji w niniejszej Umowie; (ii) wszelkie roszczenia 
stwierdzaj%ce, !e Produkt obj$ty Umow% U!ytkownika, metadane lub wdro!enie, dostarczenie, 
u!ycie lub import Produktu obj$tego Umow% (zarówno pojedynczo, jak równie! w formie istotnej 
cz$'ci zestawu) narusza prawa w"asno'ci intelektualnej lub prawa w"asno'ci stron trzecich; 
(iii) wszelkie roszczenia Pracowników, klientów, Uprawnionych jednostek lub Uprawnionych 
u!ytkowników w odniesieniu do Produktu obj$tego Umow%, w szczególno'ci naruszenia 
jakichkolwiek zobowi%za( U!ytkownika dotycz%cych licencji u!ytkownika ko(cowego 
do"%czanych do Produktu obj$tego Umow%; (iv) wykorzystanie przez U!ytkownika 
Oprogramowania Apple, certyfikatów lub us"ug (w szczególno'ci u!ycie protoko"u MDM, Profili 
konfiguracji i certyfikatów), Produktu obj$tego Umow%, metadanych i Urz%dze( wdro!eniowych, 
opracowywanie i wdra!anie wszelkich Produktów obj$tych Umow%; i/lub (v) wszelkie roszczenia 
Klientów MDM dotycz%ce Zgodnych produktów u!ytkownika, a tak!e wszelkie roszczenia, !e 
Zgodne produkty naruszaj% prawa w"asno'ci intelektualnej lub prawa w"asno'ci stron trzecich. 
 
U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e Oprogramowanie Apple i jakiekolwiek us"ugi nie s% 
przeznaczone do u!ytku podczas opracowywania Produktów obj$tych Umow%, w przypadku 
których b"$dy lub nie'cis"o'ci w zawarto'ci, funkcjonalno'ci, us"ugach, danych lub informacjach 
dostarczonych na podstawie któregokolwiek z powy!szych, albo awarie któregokolwiek 
z powy!szych elementów mog% doprowadzi# do 'mierci, obra!e( cia"a lub powa!nych szkód 
fizycznych lub 'rodowiskowych. W zakresie dozwolonym przez w"a'ciwe prawo U!ytkownik 
niniejszym zgadza si$ zabezpieczy#, broni# i chroni# ka!d% Stron$ Apple zwolnion% 
z odpowiedzialno'ci przed wszelkimi Stratami poniesionymi przez Stron$ Apple zwolnion% 
z odpowiedzialno'ci wskutek takiego u!ycia. 
 
W !adnym wypadku U!ytkownik nie mo!e zawiera# ze stron% trzeci% ugody ani podobnej 
umowy, która wp"ywa na prawa Apple lub wi%!e Apple w jakikolwiek sposób, bez wcze'niejszej 
pisemnej zgody Apple. 
11. Okres Obowi#zywania i rozwi#zanie 
11.1 Czas trwania umowy 
Okres obowi%zywania Umowy trwa do dnia rocznicy pierwotnej daty aktywacji konta 
U!ytkownika w Programie. Umowa b$dzie przed"u!ana na kolejne okresy roczne pod warunkiem 
uiszczenia przez U!ytkownika rocznych op"at za odnowienie i przestrzegania warunków 
niniejszej Umowy, chyba !e zostanie ona rozwi%zana wcze'niej zgodnie z jej postanowieniami. 
 
11.2 Wyga)ni&cie 
Niniejsza Umowa oraz wszystkie prawa i licencje przyznane przez Apple na jej podstawie, a tak!e 
wszelkie us"ugi 'wiadczone na jej podstawie zostan% rozwi%zane ze skutkiem natychmiastowym 
po otrzymaniu zawiadomienia od Apple: 
(a) je'li U!ytkownik lub którykolwiek z jego Pracowników lub Uprawnionych u!ytkowników nie 
b$dzie przestrzega# warunków niniejszej Umowy innych ni! okre'lone poni!ej w punkcie 11.2 
i nie usunie skutków takiego naruszenia w ci%gu 30 dni od uzyskania informacji o takim 
naruszeniu lub odebrania powiadomienia o nim; 
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(b) je'li U!ytkownik którykolwiek z jego Pracowników nie b$dzie przestrzega# warunków 
wymienionych w punkcie 9 (Poufno)+); 
(c) w przypadku zaistnienia okoliczno'ci opisanych w podpunkcie zatytu"owanym „Rozdzielno'# 
postanowie(” poni!ej; 
(d) je'li w dowolnym momencie Okresu obowi%zywania U!ytkownik wniesie przeciwko Apple 
post$powanie o naruszenie patentu; 
(e) je'li U!ytkownik stanie si$ niewyp"acalny, nie sp"aci zad"u!enia w terminie, rozwi%!e lub 
zaprzestanie prowadzenia dzia"alno'ci, og"osi upad"o'# lub zostanie przeciwko niemu z"o!ony 
wniosek o og"oszenie upad"o'ci; 
(f) je'li U!ytkownik lub dowolne podmioty b%d& osoby bezpo'rednio lub po'rednio kontroluj%ce 
U!ytkownika lub znajduj%ce si$ pod wspóln% kontrol% z U!ytkownikiem (termin „kontrola” jest 
u!ywany w znaczeniu okre'lonym w punkcie 14.8) podlegaj% lub zaczn% podlega# sankcjom lub 
innym restrykcjom w krajach lub regionach, w których dost$pny jest sklep App Store; lub 
(g) je'li U!ytkownik zaanga!uje si$ lub b$dzie zach$ca# innych do anga!owania si$ 
w jakiekolwiek wprowadzaj%ce w b"%d, oszuka(cze, niew"a'ciwe, niezgodne z prawem lub 
nieuczciwe dzia"ania zwi%zane z niniejsz% Umow%, w szczególno'ci zmienianie lub fa"szowanie 
dokumentów, niew"a'ciwe korzystanie z systemów komputerowych lub inne fa"szywe 
przedstawianie faktów. 
 
Apple mo!e równie! wypowiedzie# niniejsz% Umow$ lub zawiesi# prawa U!ytkownika do 
korzystania z Oprogramowania lub us"ug Apple, je'li U!ytkownik nie zaakceptuje nowych 
wymaga( Programu lub warunków Umowy opisanych w punkcie 4.Ponadto Apple mo!e 
zawiesi# prawa U!ytkownika do korzystania z Oprogramowania lub us"ug (co obejmuje równie! 
wy"%czenie Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika) w przypadku powzi$cia przez Apple 
podejrzenia, !e zabezpieczenia konta U!ytkownika zosta"y naruszone lub !e s"u!y ono do 
rozpowszechniania aplikacji z naruszeniem warunków niniejszej Umowy (np. Aplikacje do u!ytku 
wewn$trznego s% zamieszczane w publicznej witrynie internetowej lub rozpowszechniane w'ród 
konsumentów).Ka!da ze stron mo!e wypowiedzie# niniejsz% Umow$ z dowolnego powodu lub 
bez podania przyczyny, powiadamiaj%c pisemnie drug% stron$ o takim zamiarze, z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia wynosz%cego co najmniej 30 dni. 
 
11.3 Skutek wypowiedzenia 
Po rozwi%zaniu niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny U!ytkownik zgadza si$ natychmiast 
zaprzesta# korzystania z Oprogramowania i us"ug oraz wymaza# i zniszczy# wszystkie kopie, 
ca"kowite lub cz$'ciowe, Oprogramowania Apple oraz wszelkie informacje dotycz%ce us"ug 
(w"%cznie z identyfikatorem push aplikacji U!ytkownika) oraz wszystkie kopie Informacji 
poufnych Apple b$d%ce w posiadaniu U!ytkownika i jego Pracowników lub przez nich 
kontrolowane. Na !%danie Apple U!ytkownik zgadza si$ przedstawi# Apple pisemne 
za'wiadczenie o takim zniszczeniu. Poni!sze postanowienia b$d% obowi%zywa# po wyga'ni$ciu 
niniejszej Umowy: Punkty 1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1(d), 3.1(e), 3.1(f), 3.2, 3.3, 5.1 (drugi i trzeci akapit), 
ostatnie zdanie w pierwszym akapicie w punkcie 5.2 oraz ograniczenia w punkcie 5.2, punkt 5.3, 
ograniczenia i wy"%czenia odpowiedzialno'ci w punktach 6.1, 6.2 i 6.3, drugie zdanie w punkcie 
6.4, punkty 7, 8 i 10 do 15 Umowy; w Za"%czniku 1 — ostatnie zdanie w punkcie 1.1, punkt 2, 
drugie i trzecie zdanie w punkcie 4, punkt 5 i punkt 6; w Za"%czniku 2 — ostatnie zdanie 
w punkcie 1.1, trzecie i czwarte zdanie w punkcie 1.3, punkty 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 3.3 i 3.4, 
drugie i ostatnie zdanie w punkcie 4.2, punkty 4.3, 4.4, 4.5, 5 i 6; w Za"%czniku 3 — punkt 1.2, 
punkty 1.5, 1.6, 2, 3 i 4; w Za"%czniku 4 — punkty 2.2, 2.3, 3.3 i 5; w Za"%czniku 5 — punkty 1.2, 
1.3, 2, 3 i 4.Apple nie b$dzie ponosi# odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek zado'#uczynienie, 
odszkodowanie lub jakiekolwiek szkody w wyniku rozwi%zania niniejszej Umowy zgodnie z jej 
warunkami, a rozwi%zanie niniejszej Umowy pozostanie bez uszczerbku dla wszelkich innych 
praw lub 'rodków zaradczych, jakie mog% przys"ugiwa# Apple obecnie lub w przysz"o'#. 
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12. BRAK GWARANCJI 
Oprogramowanie lub Us"ugi Apple mog% zawiera# nie'cis"o'ci lub b"$dy, które mog% powodowa# 
awarie lub utrat$ danych, a tak!e mog% by# niekompletne. Apple i jego licencjodawcy 
zastrzegaj% sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usuni$cia lub wy"%czenia dost$pu do wszelkich 
Us"ug (lub ich cz$'ci) w dowolnym momencie bez powiadomienia. W !adnym wypadku Apple lub 
jego licencjodawcy nie b$d% odpowiada# za usuni$cie lub wy"%czenie dost$pu do takich Us"ug. 
Apple lub jego licencjodawcy mog% równie! na"o!y# ograniczenia na korzystanie z niektórych 
Us"ug lub dost$p do nich, mog% usun%# Us"ugi na czas nieokre'lony lub anulowa# Us"ugi 
w dowolnym momencie i w ka!dym przypadku, bez powiadomienia i bez ponoszenia 
odpowiedzialno'ci. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ W*A-CIWE PRAWO 
U)YTKOWNIK WYRA.NIE POTWIERDZA I ZGADZA SI/, )E KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA 
APPLE ORAZ WSZELKICH US*UG NA W*ASNE RYZYKO ORAZ )E CA*KOWITE RYZYKO 
W ZAKRESIE ZADOWALAJ+CEJ JAKO-CI, WYDAJNO-CI, DOK*ADNO-CI I EFEKTYWNO-CI 
SPOCZYWA NA U)YTKOWNIKU. OPROGRAMOWANIE APPLE I WSZELKIE US*UGI S+ 
DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE S+” ORAZ „W MIAR/ DOST/PNO-CI”, ZE WSZYSTKIMI 
WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. APPLE, AGENCI APPLE I LICENCJODAWCY 
APPLE (,#CZNIE „APPLE” DLA CELÓW PUNKTÓW 12 I 13) NINIEJSZYM WY*+CZAJ+ 
WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA I US*UG APPLE, 
WYRA.NE, DOROZUMIANE I USTAWOWE, W TYM BEZ OGRANICZE0 DOROZUMIANE 
GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNO-CI HANDLOWEJ, WYSTARCZAJ+CEJ JAKO-CI, 
PRZYDATNO-CI DO OKRE-LONEGO CELU, DOK*ADNO-CI, TERMINOWO-CI 
I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. APPLE NIE GWARANTUJE U)YTKOWNIKOWI 
BRAKU ZAK*ÓCE0 W KORZYSTANIU Z OPROGRAMOWANIA LUB US*UG APPLE, SPE*NIENIA 
PRZEZ OPROGRAMOWANIE LUB US*UGI APPLE WYMAGA0 U)YTKOWNIKA, 
NIEPRZERWANEGO DZIA*ANIA, TERMINOWO-CI, BEZPIECZE0STWA LUB BRAKU B*/DÓW 
OPROGRAMOWANIA LUB US*UG APPLE. APPLE NIE GWARANTUJE RÓWNIE), )E WADY 
LUB B*/DY W OPROGRAMOWANIU LUB US*UGACH APPLE ZOSTAN+ POPRAWIONE, 
OPROGRAMOWANIE LUB US*UGI APPLE B/D+ ZGODNE Z PRZYSZ*YMI PRODUKTAMI, 
US*UGAMI, OPROGRAMOWANIEM APPLE LUB STRON TRZECICH, ANI )E JAKIEKOLWIEK 
INFORMACJE PRZECHOWYWANE LUB PRZESY*ANE ZA PO-REDNICTWEM 
OPROGRAMOWANIA LUB US*UG APPLE NIE ZOSTAN+ UTRACONE ANI USZKODZONE. 
U)YTKOWNIK POTWIERDZA, )E OPROGRAMOWANIE I US*UGI APPLE NIE S+ 
PRZEZNACZONE ANI NIE NADAJ+ SI/ DO U)YTKU W SYTUACJACH LUB -RODOWISKACH, 
GDZIE B*/DY, OPÓ.NIENIA, AWARIE LUB NIE-CIS*O-CI W PRZESY*ANIU LUB 
PRZECHOWYWANIU DANYCH LUB INFORMACJI PRZEZ LUB ZA POMOC+ 
OPROGRAMOWANIA LUB US*UG APPLE MOG+ SPOWODOWA, -MIER,, OBRA)ENIA CIA*A, 
SZKODY FINANSOWE, FIZYCZNE, MATERIALNE LUB DOTYCZ+CE -RODOWISKA, 
A W SZCZEGÓLNO-CI DOTYCZ+CE DZIA*ANIA INSTALACJI J+DROWYCH, SYSTEMÓW 
NAWIGACJI LUB *+CZNO-CI LOTNICZEJ, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, SYSTEMÓW 
PODTRZYMANIA )YCIA LUB BRONI. )ADNE USTNE I PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY 
PRZEKAZANE PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE 
STANOWI+ GWARANCJI NIEOKRE-LONEJ WYRA.NIE W NINIEJSZEJ UMOWIE. JE-LI 
OPROGRAMOWANIE APPLE LUB US*UGI OKA)+ SI/ WADLIWE, U)YTKOWNIK PONOSI 
CA*KOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZB/DNYCH CZYNNO-CI SERWISOWYCH, NAPRAW 
LUB KOREKT. Dane dotycz%ce lokalizacji, a tak!e wszelkie dane map dostarczane przez 
jakiekolwiek Us"ugi lub oprogramowanie s"u!% wy"%cznie do podstawowych celów nawigacyjnych 
i nie nale!y na nich polega# w sytuacjach, w których potrzebne s% dok"adne informacje 
o lokalizacji lub gdy b"$dne, niedok"adne lub niekompletne dane o lokalizacji mog% prowadzi# 
do 'mierci, obra!e( cia"a, szkód materialnych lub dotycz%cych 'rodowiska. Ani Apple, ani !aden 
z jego licencjodawców nie gwarantuje dost$pno'ci, dok"adno'ci, kompletno'ci, niezawodno'ci 
ani aktualno'ci danych dotycz%cych lokalizacji ani !adnych innych danych lub informacji 
wy'wietlanych przez jakiekolwiek Us"ugi lub oprogramowanie. 
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13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO(CI 
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ W*A-CIWE PRAWO APPLE NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNO-CI ZA OBRA)ENIA CIA*A ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY 
PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PO-REDNIE, WTÓRNE, MORALNE, W SZCZEGÓLNO-CI 
UTRAT/ ZYSKÓW, UTRAT/ DANYCH, PRZERWANIE DZIA*ALNO-CI LUB JAKIEKOLWIEK INNE 
SZKODY LUB STRATY HANDLOWE WYNIKAJ+CE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWI+ZANE 
Z NINIEJSZ+ UMOW+, NIEMO)NO-CI+ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA APPLE, US*UG 
APPLE LUB CERTYFIKATÓW APPLE PRZEZ U)YTKOWNIKA, Z DZIA*A0 ROZWOJOWYCH, 
PROGRAMÓW WEWN/TRZNYCH LUB UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BEZ WZGL/DU NA 
PRZYCZYN/, NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, WSKUTEK DELIKTU (W*+CZNIE 
Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNO-CI ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JE-LI 
APPLE POWIADOMIONO O MO)LIWO-CI WYST+PIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALE)NIE OD 
ZASADNICZEGO CELU JAKICHKOLWIEK -RODKÓW ZARADCZYCH. W !adnym wypadku 
ca"kowita odpowiedzialno'# Apple wobec U!ytkownika na mocy niniejszej Umowy za wszelkie 
szkody (inne ni! te, które mog% by# wymagane przez obowi%zuj%ce prawo w przypadkach 
obra!e( cia"a) nie mo!e przekroczy# kwoty pi$#dziesi$ciu dolarów (50,00 USD). 
 
14. Ogólne terminy prawne 
14.1 Informacje o stronach trzecich 
Cz$'ci Oprogramowania lub Us"ug Apple mog% u!ywa# lub zawiera# oprogramowanie firm 
trzecich i inne materia"y chronione prawe autorskim. Potwierdzenia, warunki licencji i wy"%czenia 
dla takich materia"ów s% zawarte w dokumentacji elektronicznej Oprogramowania i Us"ug Apple, 
a korzystanie z takich materia"ów przez U!ytkownika podlega ich odpowiednim warunkom. 
 
14.2 Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych 
A. Wersje wst&pne systemu iOS, watchOS, tvOS, iPadOS i macOS 
Aby udost$pni#, przetestowa# oraz pomóc Apple, jego partnerom i programistom zewn$trznym 
w ulepszaniu ich produktów i us"ug oraz o ile U!ytkownik lub jego autoryzowani programi'ci nie 
zrezygnuj% ze wst$pnych wersji systemu iOS, watchOS, tvOS, iPadOS lub macOS, w stosownych 
przypadkach, U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e Apple oraz jego spó"ki zale!ne 
i przedstawiciele b$d% gromadzi#, u!ywa#, przechowywa#, przesy"a#, przetwarza# i analizowa# 
(okre'lane wspólnym terminem „Zbieranie”) dzienniki diagnostyczne, techniczne i u!ytkowania 
oraz informacje z Autoryzowanych urz%dze( testowych U!ytkownika (z uruchomionymi 
wst$pnymi wersjami Oprogramowania i us"ug Apple) w ramach procesu inicjowania przez 
programistów. Informacje te b$d% gromadzone w formie, która nie identyfikuje osobi'cie 
U!ytkownika ani jego Autoryzowanych programistów, i mog% by# zbierane w dowolnym 
momencie z Autoryzowanych urz%dze( testowych U!ytkownika. Informacje, które by"yby 
gromadzone, obejmuj% mi$dzy innymi ogólne dane diagnostyczne i dotycz%ce u!ytkowania, 
ró!ne unikalne identyfikatory urz%dze(, ró!ne unikalne identyfikatory systemu lub sprz$tu, 
szczegó"y dotycz%ce specyfikacji sprz$tu i systemu operacyjnego, statystyki wydajno'ci oraz 
dane dotycz%ce sposobu, w jaki U!ytkownik korzysta ze swojego Autoryzowanego urz%dzenia 
testowego, oprogramowania, aplikacji i urz%dze( peryferyjnych oraz, je'li w"%czone s% Us"ugi 
lokalizacyjne, okre'lonych informacji o lokalizacji. U!ytkownik zgadza si$, !e Apple mo!e 
udost$pnia# takie dzienniki diagnostyczne, techniczne i u!ytkowania oraz informacje partnerom 
i zewn$trznym programistom w celu umo!liwienia im ulepszania ich produktów i us"ug, które 
dzia"aj% na produktach marki Apple lub w zwi%zku z nimi. Instaluj%c lub u'ywaj%c wst&pne 
wersje systemu iOS, watchOS, tvOS, iPadOS lub macOS na swoich Autoryzowanych 
urz%dzeniach testowych, U'ytkownik przyjmuje do wiadomo)ci i zgadza si&, 'e Apple 
oraz jego spó(ki zale'ne i przedstawiciele maj% pozwolenie na gromadzenie wszystkich 
takich informacji i wykorzystywanie ich zgodnie z ustaleniami powy'ej w tym punkcie. 
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B Inne Oprogramowanie i Us(ugi Apple w wersji wst&pnej 
W celu testowania, dostarczania i ulepszania produktów i us"ug Apple oraz tylko w przypadku, 
gdy U!ytkownik zdecyduje si$ zainstalowa# lub u!ywa# innego Oprogramowania lub Us"ug Apple 
w wersji wst$pnej dostarczanych w ramach procesu wprowadzania programisty lub Programu, 
U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e Apple oraz jego spó"ki zale!ne i przedstawiciele mog% 
zbiera# informacje diagnostyczne, techniczne, dotycz%ce u!ytkowania i powi%zane z innym 
Oprogramowaniem i Us"ugami Apple w wersji wst$pnej. Apple powiadomi U!ytkownika 
o Gromadzeniu takich informacji w portalu internetowym Programu, a U!ytkownik powinien 
uwa!nie zapozna# si$ z uwagami do wersji i innymi informacjami ujawnionymi przez Apple 
w takiej lokalizacji przed podj$ciem decyzji o zainstalowaniu lub korzystaniu z takiego 
Oprogramowania lub Us"ug Apple w wersji wst$pnej. Instaluj%c lub korzystaj%c z takiego 
Oprogramowania i us(ug Apple w wersji wst&pnej, U'ytkownik przyjmuje do wiadomo)ci 
i zgadza si&, 'e Apple oraz jego spó(ki zale'ne i przedstawiciele maj% pozwolenie 
U'ytkownika na gromadzenie wszelkich takich informacji i wykorzystywanie ich 
w sposób okre)lony powy'ej. 
 
C. Us(ugi wdra'ania urz%dze* 
W celu skonfigurowania i korzystania z zabezpieczania urz%dze(, uwierzytelniania kont oraz 
funkcji wdra!ania Oprogramowania i Us"ug Apple mog% by# potrzebne pewne unikalne 
identyfikatory komputera, produktów iOS, urz%dze( z systemem watchOS, urz%dze( tvOS oraz 
informacje o koncie.Te unikalne identyfikatory mog% obejmowa# adres e-mail U!ytkownika, 
konto Apple ID, identyfikator sprz$towy komputera oraz identyfikatory urz%dze( wprowadzone 
przez U!ytkownika do Oprogramowania lub Us"ug Apple dla takich produktów marki Apple. 
Te identyfikatory mog% by# rejestrowane w zwi%zku z interakcj% U!ytkownika z Us"ug% 
i korzystaniem z tych funkcji oraz u!yciem Oprogramowania i Us"ug Apple. Korzystaj%c z tych 
funkcji, U'ytkownik zgadza si&, 'e Apple oraz jego spó(ki zale'ne i przedstawiciele mog% 
zbiera+ te informacje w celu dostarczania Oprogramowania i Us(ug Apple, w tym przy 
u'yciu takich identyfikatorów do weryfikacji konta i dzia(a* zapobiegaj%cym oszustwom. 
Je'li U!ytkownik nie chce podawa# tych informacji, nie powinien korzysta# z funkcji 
udost$pniania, wdra!ania ani uwierzytelniania Oprogramowania lub Us"ug Apple. 
 
D. Us(ugi Apple 
W celu testowania, dostarczania i ulepszania produktów i us"ug Apple i tylko wtedy, gdy 
U!ytkownik zdecyduje si$ korzysta# z Us"ug 'wiadczonych na podstawie niniejszej Umowy 
(i z wyj%tkiem przypadków stanowi%cych inaczej w niniejszym dokumencie), U!ytkownik 
przyjmuje do wiadomo'ci, !e Apple oraz jego spó"ki zale!ne i przedstawiciele mog% gromadzi# 
informacje diagnostyczne, techniczne, u!ytkowe i powi%zane informacje z Us"ug Apple. 
Niektóre z tych informacji b$d% gromadzone w formie, która nie umo!liwia osobistej identyfikacji 
U!ytkownika. Jednak w niektórych przypadkach Apple mo!e potrzebowa# zebra# informacje, 
które umo!liwi"yby osobist% identyfikacj$ U!ytkownika, ale tylko wtedy, gdy Apple dzia"a 
w dobrej wierze, !e takie Gromadzenie jest uzasadnione, aby:(a) 'wiadczenia Us"ug Apple; 
(b) zapewnienia zgodno'ci dzia"a( z procesem lub wnioskiem prawnym; (c) weryfikacji spe"nienia 
wymaga( Umowy; (d) zapobiegania oszustwom w tym badania wszelkich potencjalnych 
problemów technicznych lub narusze(; lub (e) ochrony praw, w"asno'ci, bezpiecze(stwa lub 
zabezpiecze( Apple, jego deweloperów, klientów lub spo"ecze(stwa zgodnie z wymaganiami 
prawa lub w sposób dozwolony przez prawo. Instaluj%c lub korzystaj%c z takiego 
Oprogramowania, U'ytkownik przyjmuje do wiadomo)ci i zgadza si&, 'e Apple oraz jego 
spó(ki zale'ne i przedstawiciele maj% pozwolenie U'ytkownika na gromadzenie 
wszelkich takich informacji i wykorzystywanie ich w sposób okre)lony w tym punkcie. 
Ponadto U!ytkownik zgadza si$, !e Apple mo!e udost$pnia# takie dzienniki diagnostyczne, 
techniczne i u!ytkowania oraz informacje (z wy"%czeniem informacji umo!liwiaj%cych 
identyfikacj$) partnerom i zewn$trznym programistom w celu umo!liwienia im ulepszania ich 
produktów i us"ug, które dzia"aj% na produktach marki Apple lub w zwi%zku z nimi. 
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E. Polityka prywatno)ci 
Dane zgromadzone zgodnie z tym punktem 14.2 b$d% traktowane zgodnie z Polityk% 
prywatno'ci Apple, która jest dost$pna na stronie http://www.apple.com/pl/legal/privacy. 
 
14.3 Cesja; relacje mi&dzy stronami 
Niniejsza Umowa mo!e nie zosta# przypisana ani !adne wynikaj%ce z niej zobowi%zania 
U!ytkownika nie mog% by# delegowane w ca"o'ci lub cz$'ci przez U!ytkownika poprzez 
operacje prawne, fuzj$ lub inne 'rodki bez wcze'niejszej, pisemnej zgody Apple, a ka!da próba 
podpisania bez takiej zgody nie b$dzie mia"a mocy prawnej. Aby przes"a# wniosek o zgod$ Apple 
na cesj$, zaloguj si$ na swoje konto na stronie developer.apple.com i wykonaj czynno'ci opisane 
w sekcji Membership (Cz"onkostwo).Niniejsza Umowa nie b$dzie interpretowana jako tworz%ca 
relacj$ partnersk%, spó"k$ joint venture, zobowi%zanie powiernicze ani jak%kolwiek inn% form$ 
powi%zania prawnego mi$dzy U!ytkownikiem a Apple. U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie sk"ada# 
przeciwnych o'wiadcze(, w sposób wyra&ny, dorozumiany, pozorny lub inny. Celem niniejszej 
Umowy nie s% korzy'ci stron trzecich. 
 
14.4 Niezale'ne tworzenie 
)adne z postanowie( niniejszej Umowy nie narusza prawa Apple do opracowywania, nabywania, 
licencjonowania, wprowadzania na rynek, promowania lub rozpowszechniania produktów 
i technologii dzia"aj%cych tak samo lub podobnie jak Produkty obj$te Umow% U!ytkownika albo 
konkuruj%cych z nimi, co dotyczy równie! innych produktów lub technologii, które U!ytkownik 
mo!e opracowywa#, wytwarza#, wprowadza# na rynek lub rozpowszechnia#. 
 
14.5 Powiadomienia 
Wszelkie powiadomienia dotycz%ce niniejszej Umowy musz% mie# form$ pisemn%, z wyj%tkiem 
przypadków okre'lonych w punkcie 14.3.Powiadomienia b$d% uznane przez Apple za 
zrealizowane, gdy zostan% wys"ane do U!ytkownika na jego adres poczty e-mail lub adres 
pocztowy dostarczony podczas procesu podpisywania. Z wyj%tkiem przypadków okre'lonych 
w punkcie 14.3, wszystkie powiadomienia Apple dotycz%ce niniejszej Umowy zostan% uznane 
za przekazane (a) po dostarczeniu osobi'cie (b) w ci%gu trzech dni roboczych po wys"aniu 
kurierem z dostaw% nast$pnego dnia i pisemnym potwierdzeniem dostawy oraz (c) w ci%gu 
pi$ciu dni roboczych po wys"aniu op"aconym listem poleconym na ten adres Apple: Developer 
Relations Legal, Apple Inc., One Apple Park Way, MS 37-2ISM, Cupertino, California, 95014, 
USAU!ytkownik zgadza si$ otrzymywa# powiadomienia poczt% elektroniczn% i zgadza si$, 
!e takie powiadomienia wysy"ane U!ytkownikowi przez Apple poczt% elektroniczn% spe"niaj% 
wymagania dotycz%ce korespondencji prawnej. Strona mo!e zmieni# swój adres e-mail lub adres 
pocztowy poprzez przekazanie innego pisemnego powiadomienia, jak podano powy!ej. 
 
14.6 Rozdzielno)+ postanowie* 
Je!eli s%d odpowiedniej jurysdykcji stwierdzi, !e dowolna klauzula niniejszej Umowy jest 
z jakiegokolwiek powodu niemo!liwa do wyegzekwowania, ta klauzula niniejszej Umowy b$dzie 
obowi%zywa"a w maksymalnym dozwolonym zakresie, aby wywo"a# skutki zamiaru stron, 
a pozosta"a cz$'# niniejszej Umowy b$dzie nadal obowi%zywa# w pe"nym zakresie. Jednak je'li 
w"a'ciwe prawo zabrania lub ogranicza U!ytkownikowi mo!liwo'ci ca"kowitego, konkretnego 
przestrzeganie punktów niniejszej Umowy zatytu"owanych „Licencja do u!ytku wewn$trznego 
i ograniczenia”, „Zobowi%zania U!ytkownika”, „Certyfikaty Apple; uniewa!nienie” lub 
„Wdra!anie”, albo uniemo!liwia wykonywanie postanowie( któregokolwiek z tych punktów, 
niniejsza Umowa zostanie natychmiast rozwi%zana, a U!ytkownik b$dzie zobowi%zany 
do natychmiastowego zaprzestania u!ycia wszelkiego Oprogramowania Apple zgodnie 
z postanowieniami w punkcie „Okres obowi%zywania i rozwi%zanie Umowy”. 
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14.7 Zrzeczenie si& i interpretacja 
Brak mo!liwo'ci wyegzekwowania przez Apple postanowie( niniejszej Umowy nie b$dzie 
uwa!any za zrzeczenie si$ egzekwowania tego lub innych postanowie( w przysz"o'ci. Przepisy 
i regulacje, które zak"adaj%, !e j$zyk kontraktu b$dzie interpretowany na niekorzy'# autora 
projektu, nie b$d% mia"y zastosowania do niniejszej Umowy. Nag"ówki punktów s% podane tylko 
dla wygody i nie powinny by# uwzgl$dniane w obja'nianiu lub interpretacji niniejszej Umowy. 
 
14.8 Kontrola eksportu 
A. U!ytkownik nie mo!e u!ywa#, eksportowa#, reeksportowa#, importowa#, sprzedawa#, 
publikowa# ani przesy"a# Oprogramowania, Us"ug ani Dokumentacji Apple z wyj%tkiem 
przypadków dozwolonych przez prawo Stanów Zjednoczonych, przepisy w jurysdykcji, 
w której U!ytkownik uzyska" Oprogramowanie Apple oraz wszystkie inne obowi%zuj%ce przepisy 
i regulacje. W szczególno'ci Oprogramowanie, Us"ugi, kod &ród"owy, technologia 
i Dokumentacja Apple (dla celów niniejszego punktu 14.8 okre'lane wspóln% nazw% „Technologia 
Apple”) nie mog% by# eksportowane, reeksportowane, przesy"ane ani publikowane (a) w !adnym 
kraju lub regionie obj$tym embargiem USA ani (b) do !adnej osoby umieszczonej na li'cie 
Specially Designated Nationals Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub li'cie Denied 
Persons List albo Entity List Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych lub dowolnej innej 
li'cie osób obj$tych ograniczeniami. Korzystaj%c z Technologii Apple, U!ytkownik za'wiadcza, 
!e nie znajduje si$ w !adnym takim kraju lub regionie ani na takiej li'cie. U!ytkownik zobowi%zuje 
si$ równie!, !e nie b$dzie wykorzystywa# Technologii Apple do jakichkolwiek celów 
zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w szczególno'ci do opracowywania, 
projektowania, wytwarzania lub produkcji broni j%drowej, chemicznej lub biologicznej lub 
jakichkolwiek innych celów wojskowych zgodnie z definicj% w 15 CFR § 744.U!ytkownik 
o'wiadcza, !e wersje wst$pne Technologii Apple b$d% wykorzystywane wy"%cznie do celów 
programistycznych i testowych i nie b$d% wypo!yczane, sprzedawane, dzier!awione, 
udost$pniane na podstawie licencji, przypisywane ani w inny sposób przekazywane. Ponadto 
U!ytkownik o'wiadcza, !e nie b$dzie sprzedawa", przekazywa" ani eksportowa" !adnego 
produktu, procesu ani us"ugi, które s% bezpo'rednim produktem takiej Technologii Apple w wersji 
wst$pnej. 
 
B. U!ytkownik o'wiadcza, !e U!ytkownik ani !adne podmioty b%d& osoby bezpo'rednio 
lub po'rednio kontroluj%ce U!ytkownika lub znajduj%ce si$ pod wspóln% kontrol% 
z U!ytkownikiem:(a) nie figuruj% na jakichkolwiek listach sankcji w krajach lub regionach, 
w których dost$pny jest sklep App Store, (b) nie prowadz% dzia"alno'ci gospodarczej w kraju lub 
regionie obj$tym embargiem USA ani (c) nie s% wojskowymi u!ytkownikami ko(cowymi zgodnie 
z definicj% i w zakresie okre'lonym w 15 CFR § 744.Termin „kontrola”, u!yty w punkcie 14.8 tego 
dokumentu, oznacza posiadanie przez podmiot lub osob$, bezpo'rednio lub po'rednio, 
uprawnie( do okre'lania lub wp"ywania na okre'lanie zasad dotycz%cych zarz%dzania innym 
podmiotem, które zosta"y uzyskane przez posiadanie prawa g"osu, udzia"u w kapitale w"asnym, 
na mocy umowy lub w inny sposób. 
 
14.9 U'ytkownicy ko*cowi z organów administracji pa*stwowej 
Oprogramowanie i Dokumentacja Apple to „Towary handlowe” zgodnie z definicj% poj$cia 
w 48 C.F.R. §2.101, sk"adaj%ce si$ z „Komercyjnego oprogramowania komputerowego” 
i “Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z u!yciem poj$# 
odpowiednio w 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202.Zgodnie z odpowiednimi przepisami 
48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, Komercyjne oprogramowanie 
komputerowe oraz Dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego s% 
licencjonowane dla U!ytkowników ko(cowych z Organów rz%dowych w USA (a) tylko jako 
Towary handlowe i (b) tylko z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych u!ytkowników 
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Prawa niepublikowane s% zastrze!one zgodnie 
z przepisami prawa autorskiego obowi%zuj%cymi w Stanach Zjednoczonych. 
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14.10 Rozwi%zywanie sporów; prawo w(a)ciwe 
Wszelkie spory s%dowe lub inne spory pomi$dzy U!ytkownikiem i Apple wynikaj%ce z lub 
dotycz%ce niniejszej Umowy, Oprogramowania Apple lub w zwi%zku z nimi b$d% rozwi%zywane 
przed s%dem w Pó"nocnym Dystrykcie Kalifornii, a U!ytkownik i Apple zgadzaj% si$ na ich 
rozstrzyganie na miejscu rozprawy w s%dach stanowych i federalnych na terenie Dystryktu. 
Niniejsza Umowa podlega i b$dzie interpretowana zgodnie z prawem USA i prawem stanu 
Kalifornia, z wyj%tkiem, gdy porz%dek prawny stanu Kalifornia znajduje si$ w konflikcie prawnym. 
Niezale!nie od powy!szego: 
 
(a) Je!eli U!ytkownik reprezentuje agencj$, wykonawc$ albo departament rz%du federalnego 
Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa powinna by# rozpatrywana zgodnie z prawem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz, w przypadku braku w"a'ciwego prawa federalnego, 
z zastosowaniem prawa Stanu Kalifornia. Ponadto i niezale!nie od jakichkolwiek innych 
postanowie( zawartych w Umowie (w szczególno'ci punktu10 (Odszkodowanie)), wszelkie 
roszczenia, !%dania, reklamacje i spory b$d% podlega# odpowiednio ustawie Contract Disputes 
Act (41 U.S.C. §§601-613), ustawie Tucker Act (28 U.S.C. § 1346(a) i § 1491) lub ustawie 
Federal Tort Claims Act (28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680) lub innym 
odpowiednim organom prowadz%cym. W celu unikni$cia w%tpliwo'ci, je!eli U!ytkownik 
reprezentuje agencj$, wykonawc$ albo departament rz%du federalnego, stanowego lub 
lokalnego w Stanach Zjednoczonych lub ameryka(sk% publiczn% lub akredytowan% instytucj$ 
edukacyjn%, wówczas zobowi%zania odszkodowawcze U!ytkownika maj% zastosowanie tylko 
w zakresie, w którym U!ytkownik nie spowoduje naruszenia obowi%zuj%cego prawa 
(np. ustawy Anti-Deficiency Act) oraz U!ytkownik posiada wymagan% przez prawo autoryzacj$ 
lub uprawnienia autoryzacyjne; 
(b) Je!eli U!ytkownik (jako podmiot zawieraj%cy niniejsz% Umow$) reprezentuje ameryka(sk% 
publiczn% lub akredytowan% instytucj$ edukacyjn% albo agencj$, agend$ pomocnicz%, 
departament stanu lub administracj$ lokaln% w Stanach Zjednoczonych, to (a) niniejsza Umowa 
b$dzie podlega# i b$dzie interpretowana zgodnie z przepisami stanu (w USA), w którym ma 
siedzib$ podmiot U!ytkownika, z wyj%tkiem przepisów stanowych powoduj%cych konflikt oraz 
(b) wszelkie post$powania s%dowe lub rozwi%zywanie sporów mi$dzy U!ytkownikiem a Apple 
wynikaj%ce z lub dotycz%ce niniejszej Umowy, Oprogramowania Apple lub relacji U!ytkownika 
z Apple b$d% rozwi%zywane w s%dzie federalnym w Pó"nocnym Dystrykcie Kalifornii, 
a U!ytkownik i Apple zgadzaj% si$ na osobist% jurysdykcj$ i ich rozstrzyganie wy"%cznie na 
miejscu rozprawy, chyba !e taka zgoda jest wyra&nie zabroniona przez przepisy stanu, w którym 
ma siedzib$ podmiot U!ytkownika oraz 
(c) Je!eli U!ytkownik jest organizacj% mi$dzynarodow%, mi$dzyrz%dow% z przyznanym 
immunitetem jurysdykcyjnym od s%dów krajowych przez umow$ mi$dzyrz%dow% lub traktat, 
wówczas jakikolwiek spór lub jakakolwiek skarga powsta"a w zwi%zku z niniejsz% Umow% lub 
naruszeniem jej postanowie( zostanie rozstrzygni$ta w drodze arbitra!u zgodnie z Regulaminem 
Arbitra!owym Mi$dzynarodowej Izby Handlowej („Regulamin ICC”) obowi%zuj%cym w chwili 
z"o!enia wniosku o arbitra! przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym regulaminem. 
Post$powanie arbitra!owe b$dzie prowadzone zgodnie z Mi$dzynarodowym Regulaminem Izby 
Adwokackiej (IBA) dotycz%cym post$powania dowodowego w arbitra!u mi$dzynarodowym. 
Miejscem s%du arbitra!owego b$dzie Londyn (Anglia).J$zykiem post$powania arbitra!owego 
b$dzie j$zyk angielski. Na !%danie Apple U!ytkownik zgadza si$ przedstawi# dowód 
potwierdzaj%cy jego status jako organizacji mi$dzyrz%dowej z powy!szymi przywilejami 
i immunitetem.  
 
Niniejsza Umowa nie b$dzie podlega# Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
mi$dzynarodowej sprzeda!y towarów, której zastosowanie jest wyra&nie wy"%czone. 
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14.11 Ca(o)+ Umowy; j&zyk nadrz&dny 
Niniejsza Umowa stanowi ca"o'# porozumienia mi$dzy stronami w zakresie korzystania 
z Oprogramowania, Us"ug i Certyfikatów Apple obj$tych licencj% na mocy niniejszej Umowy 
i zast$puje wszelkie wcze'niejsze porozumienia i umowy dotycz%ce jej podmiotu, o ile nie 
okre'lono inaczej w niniejszej Umowie. Niezale!nie od powy!szego, w zakresie, w jakim 
U!ytkownik otrzymuje materia"y w wersji wst$pnej w ramach Programu i takie materia"y w wersji 
wst$pnej podlegaj% odr$bnej umowie licencyjnej, U!ytkownik zgadza si$, !e umowa licencyjna 
towarzysz%ca takim materia"om oprócz punktu 9 (Poufno)+) niniejszej Umowy b$dzie równie! 
regulowa# korzystanie z takich materia"ów przez U!ytkownika. Je'li U!ytkownik zawar" lub 
zawrze pó&niej umow$ dotycz%c% oprogramowania Xcode i zestawów SDK Apple, niniejsza 
Umowa licencyjna programu Developer Enterprise Program Apple b$dzie obowi%zywa# 
w przypadku jakichkolwiek niespójno'ci mi$dzy nimi w odniesieniu do tego samego przedmiotu, 
pod warunkiem, !e niniejsza Umowa licencyjna programu Developer Enterprise Program Apple 
nie ma na celu uniemo!liwienia U!ytkownikowi wykonywania jakichkolwiek praw przyznanych mu 
w umowie dotycz%cej oprogramowania Xcode i zestawów SDK Apple zgodnie z jej warunkami. 
Niniejsza Umowa mo!e by# zmieniana tylko:(a) za pomoc% pisemnej poprawki podpisanej przez 
obie strony lub (b) w zakresie wyra&nie dozwolonym przez niniejsz% Umow$ (na przyk"ad przez 
Apple na pi'mie lub poprzez powiadomienie U!ytkownika w wiadomo'ci e-mail).Wszelkie 
t"umaczenia s% dostarczane dla wygody U!ytkownika, a w przypadku niezgodno'ci mi$dzy 
wersj% w j$zyku angielskim lub innym ni! angielski, wersja angielska niniejszej Umowy b$dzie 
nadrz$dna, w zakresie niezabronionym przez przepisy lokalne w jurysdykcji U!ytkownika. Je!eli 
U!ytkownik znajduje si$ w prowincji Quebec w Kanadzie lub reprezentuje organizacj$ rz%dow% 
we Francji, ma do niego zastosowanie nast$puj%ca klauzula: Strony potwierdzaj%, !e wyrazi"y 
!yczenie, aby niniejsza Umowa i wszystkie zwi%zane z ni% dokumenty by"y sporz%dzone w j$zyku 
angielskim. Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient 
rédigés en anglais. 
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Za%#cznik 1 
(do Umowy) 

Warunki dodatkowe dotycz!ce us"ugi Apple Push Notification 
i Powiadomie# lokalnych 

 
Poni!sze warunki stanowi% uzupe"nienie warunków Umowy i maj% zastosowanie do ka!dego 
korzystania z APN (us"ugi Apple Push Notification): 
1. Korzystanie z APN 
1.1 U!ytkownik mo!e korzysta# z APN tylko w swoich Aplikacjach do u!ytku wewn$trznego, 
Kartach i/lub w celu wysy"ania Powiadomie( push Safari na pulpit systemu macOS u!ytkowników 
witryny U!ytkownika, którzy wyrazili zgod$ na otrzymywanie powiadomie( za po'rednictwem 
przegl%darki Safari w systemie macOS. U!ytkownik, Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika 
i/lub Karta U!ytkownika mog% uzyskiwa# dost$p do APN tylko za po'rednictwem interfejsu API APN 
i tylko w przypadku przypisania Identyfikatora push aplikacji przez Apple. Z wyj%tkiem Us"ugodawcy, 
który pomaga U!ytkownikowi w korzystaniu z us"ugi APN, U!ytkownik zgadza si$ nie udost$pnia# 
swojego Identyfikatora aplikacji push stronom trzecim. U!ytkownik rozumie, !e po wyga'ni$ciu lub 
rozwi%zaniu Umowy nie b$dzie mie# dost$pu do us"ugi APN ani mo!liwo'ci korzystania z niej. 
1.2 U!ytkownikowi wolno korzysta# z APN i interfejsu API APN wy"%cznie w celu wysy"ania 
powiadomie( push do Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, do Karty lub na pulpit systemu macOS 
u!ytkowników witryny U!ytkownika, którzy wyrazili zgod$ na otrzymywanie Powiadomie( push 
Safari za po'rednictwem przegl%darki Safari w systemie macOS, a tak!e w ramach protoko"u 
MDM lub do wysy"ania Profili konfiguracji zgodnie z postanowieniami Umowy (w szczególno'ci 
zamieszczonych w Za"%czniku 2), Dokumentacji APN oraz wszelkimi w"a'ciwymi przepisami 
i regulacjami (w szczególno'ci prawami w"asno'ci intelektualnej). 
1.3 U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e przed wys"aniem u!ytkownikowi ko(cowemu 
jakiegokolwiek Powiadomienia push za po'rednictwem APN nale!y uzyska# zgod$ u!ytkownika 
ko(cowego na otrzymywanie takich powiadomie(. U!ytkownik zgadza si$ nie wy"%cza#, nie 
zast$powa# ani w !aden inny sposób nie ingerowa# w !adne panele zgody wdro!one przez Apple lub 
jakiekolwiek preferencje systemowe Apple dotycz%ce w"%czania lub wy"%czania funkcji Powiadomie(. 
W przypadku odmowy lub pó&niejszego wycofania zgody u!ytkownika ko(cowego na otrzymywanie 
Powiadomie( push U!ytkownikowi nie wolno wysy"a# Powiadomie( push u!ytkownikowi ko(cowemu. 
 
2. Wymagania dodatkowe 
2.1 U!ytkownik nie mo!e korzysta# z us"ugi APN lub Powiadomie( lokalnych w celu 
wysy"ania niechcianych wiadomo'ci do u!ytkowników ko(cowych lub w celu wy"udzania 
informacji lub wysy"ania wiadomo'ci-'mieci, w szczególno'ci anga!owania si$ w jakiekolwiek 
dzia"ania, które naruszaj% przepisy i regulacje dotycz%ce ochrony przed spamem. lub które s% 
w inny sposób niew"a'ciwe, nieodpowiednie lub nielegalne. Funkcji APN i Powiadomie( lokalnych 
nale!y u!ywa# w celu wysy"ania u!ytkownikom wiadomo'ci zapewniaj%cych im okre'lone 
korzy'ci (np. w celu udzielenia odpowiedzi na pro'b$ u!ytkownika ko(cowego o informacje 
lub dostarczenia istotnych informacji dotycz%cych Aplikacji do u!ytku wewn$trznego). 
2.2 U!ytkownikowi nie wolno u!ywa# APN ani Powiadomie( lokalnych do celów 
reklamowych, promocji produktów ani jakiegokolwiek marketingu bezpo'redniego (np. 
sprzeda!y us"ug dodanych, sprzeda!y krzy!owej itp.), w szczególno'ci do wysy"ania wiadomo'ci 
w celu promowania u!ytkowania Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika lub 
reklamowania nowych funkcji i wersji. Niezale!nie od powy!szego U!ytkownik mo!e u!ywa# 
us"ugi APN lub Powiadomie( lokalnych do celów promocyjnych zwi%zanych z jego Karnetem, 
o ile takie u!ycie jest bezpo'rednio zwi%zane z Karnetem, np. kupon na zakupy mo!e zosta# 
wys"any na Karnet w aplikacji Wallet U!ytkownika. 
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2.3 U!ytkownikowi nie wolno nadmiernie wykorzystywa# pojemno'ci sieci lub 
przepustowo'ci APN, ani nadmiernie obci%!a# Produktu z systemem iOS, urz%dzenia Apple 
Watch, urz%dzenia Apple TV, systemu macOS lub u!ytkownika ko(cowego nadmiern% liczb% 
Powiadomie( push lub Powiadomie( lokalnych, co zostanie stwierdzone wed"ug w"asnego 
uznania Apple. Ponadto U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie szkodzi# ani nie ingerowa# w dzia"anie 
sieci lub serwerów Apple, ani jakichkolwiek serwerów lub sieci stron trzecich pod"%czonych do 
APN, jak równie! w jakikolwiek inny sposób nie zak"óca# u!ycia APN przez innych programistów. 
2.4 U!ytkownikowi nie wolno u!ywa# APN ani Powiadomie( lokalnych do wysy"ania 
jakiejkolwiek zawarto'ci obscenicznej, pornograficznej, obra&liwej lub znies"awiaj%cej 
(co obejmuje mi$dzy innymi tekst, grafik$, obrazy, zdj$cia i d&wi$ki), ani innej zawarto'ci, 
która mo!e zosta# uznana za w%tpliw% moralnie przez u!ytkownika ko(cowego Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego, Karty lub witryny U!ytkownika. 
2.5 U!ytkownikowi nie wolno przesy"a#, przechowywa# ani w inny sposób udost$pnia# 
jakichkolwiek materia"ów zawieraj%cych wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy, 
które mog% szkodzi#, zak"óca# lub ogranicza# dzia"anie APN lub Produktu z systemem iOS, 
urz%dzenia Apple Watch, urz%dzenia Apple TV lub systemu macOS. U!ytkownik zobowi%zuje si$ 
nie wy"%cza#, nie fa"szowa#, nie hakowa# ani w jakikolwiek inny sposób nie ingerowa# 
w mechanizmy zabezpiecze(, podpisy cyfrowe, mechanizmy weryfikacji lub uwierzytelniania 
zawarte lub u!ywane przez APN, ani nie umo!liwia# takich dzia"a( innym. 
 
3. Dodatkowe warunki dotycz%ce Identyfikatorów push witryny. Z zastrze!eniem 
warunków niniejszej Umowy U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e 
Powiadomienia push Safari wysy"ane za pomoc% Identyfikatora push witryny U!ytkownika musz% 
by# wysy"ane z jego w"asn% nazw%, znakiem towarowym lub mark% (np. u!ytkownik powinien 
wiedzie#, !e wiadomo'# pochodzi z witryny U!ytkownika) oraz musz% zawiera# ikon$, znak 
towarowy, logo lub inny znak identyfikuj%cy witryn$ U!ytkownika. U!ytkownik zgadza si$ nie 
wprowadza# w b"%d ani nie podszywa# si$ pod inn% Witryn$ lub podmiot ani w !aden inny 
sposób nie wprowadza# u!ytkowników w b"%d co do autora Powiadomienia push Safari. 
W zakresie, w jakim U!ytkownik odwo"uje si$ do znaku towarowego lub marki strony trzeciej 
w swoim Powiadomieniu push Safari, U!ytkownik o'wiadcza, !e ma wszelkie niezb$dne prawa. 
 
4. Dostawa przez us(ug& APN lub za po)rednictwem Powiadomie* lokalnych. 
U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e w celu udost$pnienia funkcji APN 
i Powiadomie( push U!ytkownika na Produktach z systemem iOS, urz%dzeniach Apple Watch, 
urz%dzeniach Apple TV lub w systemie macOS Apple mo!e przesy"a# Powiadomienia push 
U!ytkownika w ró!nych sieciach publicznych i za po'rednictwem ró!nych mediów, jak równie! 
modyfikowa# lub zmienia# jego Powiadomienia push, aby by"y zgodne z wymaganiami 
technicznymi i innymi wymaganiami w zakresie nawi%zywania po"%cze( z sieciami lub 
urz%dzeniami. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e us"uga APN nie jest i nie ma 
na celu stanowi# gwarantowanej lub bezpiecznej us"ugi przesy"ania, a U!ytkownik nie mo!e jej 
u!ywa# lub polega# na niej z takim za"o!eniem. Ponadto warunkiem niezb$dnym do korzystania 
z APN lub dostarczania Powiadomie( lokalnych jest zobowi%zanie si$ U!ytkownika do 
nieprzesy"ania wra!liwych danych osobowych lub informacji poufnych nale!%cych do okre'lonej 
osoby (np. numeru ubezpieczenia spo"ecznego, danych rachunków finansowych i dotycz%cych 
dokonywanych transakcji, ani jakichkolwiek informacji, w przypadku których dana osoba 
mog"aby oczekiwa# bezpiecznej transmisji) w ramach takiego powiadomienia. U!ytkownik 
zobowi%zuje si$ przestrzega# wszelkich wymaga( w zakresie powiadamiania i uzyskiwania 
zgody w odniesieniu do gromadzenia, przesy"ania, utrzymywania, przetwarzania lub 
wykorzystywania danych osobowych u!ytkownika ko(cowego. 
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5. Potwierdzenia U'ytkownika. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e: 
5.1 Apple mo!e w dowolnym momencie i od czasu do czasu, po uprzednim powiadomieniu lub 
bez niego, (a) zmodyfikowa# us"ug$ APN, w tym zmieni# lub usun%# jak%kolwiek funkcj$ lub 
funkcjonalno'#, lub (b) zmodyfikowa#, wycofa#, ponownie wyda# lub ponownie opublikowa# interfejs 
API us"ugi APN. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e wszelkie takie modyfikacje mog% wymaga# 
od U!ytkownika zmiany lub aktualizacji jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, jego Kart lub jego 
witryn na koszt U!ytkownika. Apple nie ma wyra&nego ani dorozumianego obowi%zku zapewniania 
lub kontynuacji zapewniania dost$pu do us"ugi APN i mo!e zawiesi# lub zaprzesta# zapewnia# 
dost$p do us"ugi APN, w ca"o'ci lub w cz$'ci, w dowolnej chwili. Apple nie ponosi odpowiedzialno'ci 
za !adne straty, szkody ani koszty !adnego rodzaju poniesione przez U!ytkownika ani !adn% inn% 
stron$ wynikaj%ce z lub zwi%zane z !adnym takim zawieszeniem lub zaprzestaniem 'wiadczenia 
us"ugi ani za !adn% modyfikacj$ us"ugi APN lub interfejsów API us"ugi APN. 
5.2 Us"uga APN nie jest dost$pna we wszystkich j$zykach ani we wszystkich krajach lub 
regionach, a firma Apple nie gwarantuje, !e us"uga APN jest odpowiednia lub dost$pna do u!ytku 
w okre'lonej lokalizacji. W zakresie, w jakim U!ytkownik zdecyduje si$ uzyska# dost$p do us"ugi 
APN, robi to z w"asnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich 
obowi%zuj%cych przepisów, w tym mi$dzy innymi przepisów lokalnych. 
5.3 Apple udost$pnia us"ug$ APN U!ytkownikowi do u!ycia z jego Aplikacj% do u!ytku 
wewn$trznego, Kart% lub witryn% i nie udost$pnia us"ugi APN bezpo'rednio jakiemukolwiek 
u!ytkownikowi ko(cowemu. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e wszelkie 
Powiadomienia push s% wysy"ane przez niego, nie przez Apple, do u!ytkownika ko(cowego Aplikacji 
do u!ytku wewn$trznego oraz !e U!ytkownik ponosi wy"%czn% odpowiedzialno'# za wszelkie dane 
lub zawarto'# w nich przesy"an% i za ka!de takie u!ycie us"ugi APN. Ponadto U!ytkownik przyjmuje 
do wiadomo'ci i zgadza si$, !e wszelkie Powiadomienia lokalne s% wysy"ane przez niego, nie przez 
Apple, do u!ytkownika Aplikacji do u!ytku wewn$trznego oraz !e U!ytkownik ponosi wy"%czn% 
odpowiedzialno'# za wszelkie dane lub zawarto'ci w nich przesy"ane. 
5.4 Apple nie daje U!ytkownikowi !adnych gwarancji w odniesieniu do dost$pno'ci lub 
czasu pracy us"ugi APN i nie jest zobowi%zane do zapewnienia jakiejkolwiek obs"ugi, wsparcia 
technicznego ani innego wsparcia dla us"ugi APN. 
5.5 Apple zastrzega sobie prawo do usuni$cia dost$pu U!ytkownika do us"ugi APN, 
ograniczenia korzystania z us"ugi APN lub uniewa!nienia Identyfikatora push aplikacji 
w dowolnym momencie wed"ug w"asnego uznania. 
5.6 Apple mo!e monitorowa# i gromadzi# informacje (w tym mi$dzy innymi informacje 
techniczne i diagnostyczne) o korzystaniu przez U!ytkownika z us"ugi APN, aby pomóc Apple 
w ulepszaniu us"ugi APN i innych produktów lub us"ug Apple oraz w celu weryfikacji 
przestrzegania niniejszej Umowy przez U!ytkownika, pod warunkiem jednak, !e Apple nie uzyska 
dost$pu ani nie ujawni zawarto'ci !adnego Powiadomienia push, chyba !e Apple w dobrej wierze 
uwa!a, !e taki dost$p lub ujawnienie jest uzasadnione, aby:(a) zachowa# zgodno'# z procesem 
prawnym lub !%daniem; (b) wyegzekwowa# warunki niniejszej Umowy, w tym analiz$ ka!dego 
potencjalnego jej naruszenia; (c) wykry#, zapobiec lub podj%# inne dzia"ania dotycz%ce 
problemów z bezpiecze(stwem, oszustwa lub problemów technicznych albo (d) chroni# prawa, 
w"asno'# lub bezpiecze(stwo Apple, jego programistów, klientów lub dobro publiczne zgodnie 
z wymaganiami i przepisami prawa. Niezale!nie od powy!szego, U!ytkownik przyjmuje do 
wiadomo'ci i zgadza si$, !e systemy iOS, iPadOS, macOS i watchOS mog% uzyskiwa# dost$p 
do Powiadomie( push lokalnie na urz%dzeniu u!ytkownika wy"%cznie w celu odpowiadania na 
!%dania u!ytkowników, personalizowania obs"ugi przez u!ytkownika i sugestii na urz%dzeniu. 
 6. Dodatkowe wy(%czenie odpowiedzialno)ci. APPLE NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNO-CI ZA )ADNE SZKODY LUB STRATY WYNIKAJ+CE Z JAKIEGOKOLWIEK 
KORZYSTANIA Z US*UGI APN, W TYM ZA WSZELKIE PRZERWY W DZIA*ANIU US*UGI APN 
LUB ZA JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z POWIADOMIE0, W SZCZEGÓLNO-CI PRZERWY 
W ZASILANIU, AWARIE SYSTEMU, ATAKI NA SIE,, ZAPLANOWAN+ LUB NIEZAPLANOWAN+ 
KONSERWACJ/ ALBO INNE PRZERWY W DZIA*ANIU. 
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Za%#cznik 2 
(do Umowy) 

Dodatkowe warunki dotycz!ce korzystania z us"ugi MDM i Profili konfiguracji 
 

Poni!sze warunki stanowi% uzupe"nienie warunków Umowy i maj% zastosowanie do korzystania 
z us"ugi MDM i Profili konfiguracji przez U!ytkownika. 
 
1. Korzystanie z us(ugi MDM i Profili konfiguracji 
 

1.1 U!ytkownik mo!e korzysta# z us"ugi MDM tylko w celu wewn$trznego, lokalnego 
zarz%dzania Urz%dzeniami wdro!eniowymi jego Pracowników lub Uprawnionych u!ytkowników lub, 
w przypadku wybrania U!ytkownika przez Apple jako zewn$trznego dewelopera us"ugi MDM, 
wy"%cznie w celu zapewnienia dost$pu do us"ugi MDM jego Klientom MDM w ramach zgodnego 
produktu. U!ytkownik lub jego Klient MDM mog% u!ywa# us"ugi MDM wy"%cznie z Certyfikatem MDM 
i Profilem konfiguracji skonfigurowanym w celu odpowiadania Certyfikatowi MDM, który zosta" 
przypisany U!ytkownikowi lub takiemu Klientowi w przypadku zgodnych produktów. Wszelkie u!ycie 
us"ugi MDM jest dozwolone wy"%cznie w zakresie wyra&nie dozwolonym przez Apple w niniejszej 
Umowie, w ramach Protoko"u i Dokumentacji MDM oraz zgodnie ze wszystkimi obowi%zuj%cymi 
przepisami i regulacjami. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e ani U!ytkownik, ani jego Klient 
MDM nie b$dzie mie# dost$pu, ani nie b$dzie móg" korzysta# z us"ugi MDM po wyga'ni$ciu lub 
rozwi%zaniu niniejszej Umowy; mo!liwe, !e Klient MDM U!ytkownika nadal b$dzie móg" korzysta# 
z us"ugi MDM pod warunkiem zawarcia oddzielnej umowy MDM z Apple. 
 
1.2 U!ytkownikowi wolno uzyskiwa# dost$p do us"ugi MDM lub korzysta# z niej wy"%cznie 
w celu zarz%dzania Urz%dzeniami wdro!eniowymi jego Pracowników lub Uprawnionych 
u!ytkowników albo, w przypadku wybrania U!ytkownika przez Apple jako zewn$trznego 
dewelopera us"ugi MDM, w celu opracowywania zgodnych produktów do rozpowszechniania 
i u!ytku przez jego Klientów MDM. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e Profil konfiguracji 
musi zosta# zainstalowany na ka!dym obs"ugiwanym produkcie marki Apple przed u!yciem 
us"ugi MDM lub jakiejkolwiek konfiguracji urz%dzenia z takim produktem. U!ytkownik mo!e 
rozpowszechnia# Profile konfiguracji na obs"ugiwane produkty marki Apple za po'rednictwem 
poczty e-mail lub witryny internetowej, OTA, przy u!yciu us"ugi MDM, narz$dzia Apple 
Configurator lub innych narz$dzi instalacyjnych dostarczonych przez Apple, jak równie! za 
po'rednictwem zgodnych produktów. W dowolnym momencie U!ytkownik mo!esz usun%# 
dowolne zainstalowane przez niego Profile konfiguracji. 
 
1.3 Aby korzysta# z us"ugi MDM, U!ytkownik musi utrzymywa# bezpieczny serwer do 
interakcji z us"ug% APN Apple i/lub innymi us"ugami internetowymi Apple. U!ytkownik zgadza si$, 
!e ca"a komunikacja mi$dzy U!ytkownikiem a us"ug% APN Apple i/lub innymi us"ugami 
internetowymi Apple oraz us"ug% MDM musi odbywa# si$ zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy. U!ytkownikowi nie wolno nadmiernie wykorzystywa# ca"kowitej pojemno'ci sieci lub 
przepustowo'ci takich serwerów lub us"ug, co mo!e zosta# okre'lone przez Apple wed"ug 
w"asnego uznania. Ponadto U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie szkodzi# ani nie ingerowa# 
w dzia"anie sieci lub serwerów Apple, jakichkolwiek sieci lub serwerów stron trzecich 
pod"%czonych do us"ugi APN, innych us"ug internetowych Apple lub us"ugi MDM, jak równie! 
w jakikolwiek inny sposób nie zak"óca# u!ycia wspomnianych us"ug przez innych deweloperów. 
 
1.4 Apple nie gwarantuje w !aden sposób U!ytkownikowi dost$pno'ci lub ci%g"o'ci dzia"ania 
us"ugi MDM ani innych us"ug internetowych Apple i nie jest zobowi%zany do 'wiadczenia 
jakiejkolwiek obs"ugi, wsparcia technicznego ani innej pomocy technicznej w odniesieniu do us"ugi 
MDM lub innych powi%zanych Us"ug Apple. Apple nie gwarantuje, !e komunikacja z Urz%dzeniami 
wdro!eniowymi, produktami marki Apple Klientów MDM lub zgodnymi produktami za 
po'rednictwem us"ugi MDM b$dzie nieprzerwana lub wolna od b"$dów. Ponadto warunki sieciowe, 
a tak!e korzystanie przez Pracownika lub Klienta MDM z produktu marki Apple mog% powodowa# 
opó&nienia w wydawaniu polece( lub odbieraniu odpowiedzi. 
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1.5 Apple zastrzega sobie prawo do za!%dania od U!ytkownika zaprzestania wszelkiego 
korzystania z protoko"u MDM i Profili konfiguracji oraz do odebrania mu dost$pu do us"ugi MDM 
i/lub uniewa!nienia Certyfikatu MDM (i dowolnego Certyfikatu podpisu us"ugi MDM 
przekazanego U!ytkownikowi) w dowolnym momencie wed"ug w"asnego uznania. Z wyj%tkiem 
przypadków wyra&nie okre'lonych w niniejszym dokumencie, U!ytkownik nie b$dzie 
udost$pnia# materia"ów ani dokumentacji dostarczonej przez Apple w ramach us"ugi MDM 
jakimkolwiek stronom trzecim. U!ytkownik zobowi%zuje si$ korzysta# z us"ugi MDM i Profili 
konfiguracji wy"%cznie w sposób wyra&nie dozwolony w niniejszym dokumencie. Z wyj%tkiem 
przypadków wyra&nie okre'lonych w niniejszym dokumencie, U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie 
sprzedawa#, nie odsprzedawa#, nie dzier!awi# ani w jakikolwiek inny sposób nie zapewnia# 
dost$pu lub mo!liwo'ci korzystania z us"ugi MDM, w ca"o'ci lub w cz$'ci, stronom trzecim, jak 
równie! nie podejmowa# prób tworzenia zast$pczej lub podobnej us"ugi poprzez u!ywanie albo 
uzyskiwanie dost$pu do us"ugi MDM, ani nie u!ywa# us"ugi MDM z produktami innymi ni! zgodne 
produkty marki Apple. 
 
1.6 Apple nie ponosi odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty 
(w szczególno'ci utracone mo!liwo'ci biznesowe lub utracone zyski) ani inne zobowi%zania, 
które U!ytkownik mo!e ponie'# w wyniku korzystania przez U!ytkownika z Profili 
konfiguracyjnych lub us"ugi MDM w dowolny sposób, w szczególno'ci jakiegokolwiek 
wewn$trznego wdro!enia lub u!ycie przez jego Klientów MDM w powi%zaniu ze zgodnymi 
produktami U!ytkownika. 
 
2. Dodatkowe wymagania dotycz%ce wdra'ania lokalnego 
 
2.1 Je'li U!ytkownik korzysta z us"ugi MDM w ramach wdro!enia wewn$trznego, 
zobowi%zuje si$ poinformowa# pracowników i/lub Uprawnionych u!ytkowników przed 
zainstalowaniem Profili konfiguracji, !e b$dzie móg" zdalnie wchodzi# w interakcje z ich 
Urz%dzeniami wdro!eniowymi, w szczególno'ci sprawdza#, instalowa# lub usuwa# profile, 
wy'wietla# informacje o zainstalowanych aplikacjach, u!ywa# funkcji bezpiecznego 
wymazywania i wymusza# u!ycie kodów urz%dze(. U!ytkownik o'wiadcza i gwarantuje Apple, 
!e dysponuje wszelkimi niezb$dnymi prawami i zgodami na gromadzenie, wykorzystywanie 
i zarz%dzanie wszelkimi informacjami uzyskanymi wskutek takiego u!ycia Protoko"u MDM 
(co stanowi warunek niezb$dny do korzystania z Protoko"u MDM do takich celów). 
 
2.2 U!ytkownikowi nie wolno korzysta# z us"ugi MDM w celu monitorowania jego 
Pracowników, Uprawnionych u!ytkowników lub jakichkolwiek Urz%dze( wdro!eniowych 
w nieujawniony sposób lub w celu wy"udzania informacji, masowego zbierania lub innego 
gromadzenia nieautoryzowanych informacji, w szczególno'ci anga!owania si$ w jakiekolwiek 
dzia"ania naruszaj%ce prywatno'# u!ytkowników, albo dzia"ania niew"a'ciwe, nieodpowiednie 
lub niezgodne z prawem. 
 
2.3 U!ytkownikowi nie wolno korzysta# z us"ugi MDM w jakikolwiek sposób w celu 
przesy"ania, do"%czania lub udost$pniania w inny sposób jakichkolwiek materia"ów zawieraj%cych 
wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy, które mog% szkodzi#, zak"óca# lub 
ogranicza# normalne dzia"anie us"ugi MDM. Ponadto U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie wy"%cza#, 
nie fa"szowa#, nie hakowa# ani w inny sposób nie ingerowa# w jakiekolwiek mechanizmy 
zabezpiecze(, weryfikacji certyfikatów lub uwierzytelniania w"%czone do us"ugi MDM lub przez 
ni% u!ywane, ani nie u"atwia# takiego dzia"ania innym osobom. 
 
2.4 Je'li U!ytkownik korzysta z us"ugi MDM w ramach wdro!enia wewn$trznego, wszystkie 
informacje, które uzyska dzi$ki u!yciu us"ugi MDM mog% by# wykorzystywane wy"%cznie 
do celów zwi%zanych z wewn$trzn% struktur% IT u!ytkownika i zarz%dzaniem urz%dzeniami 
(np. blokowania urz%dze( ze wzgl$dów bezpiecze(stwa lub zdalnego czyszczenia utraconego 
urz%dzenia).Na przyk"ad U!ytkownikowi i jego Us"ugodawcy nie wolno agregowa# danych 
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urz%dze( z danymi urz%dze( innej firmy, ani wykorzystywa# ich do celów innych ni! obs"uga 
wewn$trznej struktury IT i zarz%dzanie urz%dzeniami. U!ytkownik musi przetwarza# wszelkie 
takie informacje zgodnie ze wszystkimi w"a'ciwymi przepisami i regulacjami (w szczególno'ci 
przepisami w zakresie ochrony prywatno'ci i gromadzenia danych). 
 
3. Dodatkowe wymagania dotycz%ce zgodnych produktów 
 
3.1 O ile nie okre'lono inaczej powy!ej w punkcie 2, U!ytkownik mo!e korzysta# z us"ugi MDM 
wy"%cznie w celu opracowywania i rozpowszechniania zgodnych produktów w'ród jego Klientów 
MDM, je)li zosta" wybrany przez Apple jako zewn$trzny deweloper dla takich zgodnych produktów. 
U!ytkownikowi nie wolno wykorzystywa# us"ugi MDM, w ca"o'ci ani w cz$'ci, do dostarczania 
zgodnych produktów konsumentom lub osobom fizycznym do niekomercyjnego u!ytku osobistego, 
chyba !e Apple wyra&nie zezwoli na pi'mie na takie dzia"ania. Ponadto U!ytkownik nie mo!e 
licencjonowa#, sprzedawa# ani w inny sposób dostarcza# us"ugi MDM, w ca"o'ci lub w cz$'ci, 
oddzielnie od jej wykorzystania w zgodnym produkcie. Na przyk"ad U!ytkownik nie mo!e pobiera# 
oddzielnych op"at od swoich Klientów MDM za korzystanie z us"ugi MDM ani sprzedawa# dost$pu 
do us"ugi MDM poza po"%czeniem jej ze swoim zgodnym produktem. 
3.2 U!ytkownik zgadza si$, !e jego zgodne produkty korzystaj%ce z us"ugi MDM nie mog% 
by# projektowane ani wprowadzane na rynek w celu monitorowania u!ytkowników ko(cowych 
lub zgodnych produktów marki Apple w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, np. zgodne 
produkty nie mog% wy"udza# ani masowo gromadzi# informacji, anga!owa# si$ w dzia"ania 
naruszaj%ce prywatno'# u!ytkownika, lub inne niew"a'ciwe, nieodpowiednie lub nielegalne 
dzia"ania. 
 
3.3 U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie umo!liwia# zgodnym produktom wy"%czania, 
fa"szowania, hakowania ani innej ingerencji w jakiekolwiek mechanizmy zabezpiecze(, weryfikacji 
certyfikatów lub uwierzytelniania w"%czone do us"ugi MDM lub przez ni% u!ywane, ani nie 
u"atwia# takiego dzia"ania innym osobom. Ponadto U!ytkownikowi ani jego zgodnym produktom 
nie wolno korzysta# z us"ugi MDM w celu 'wiadomego przesy"ania, do"%czania lub udost$pniania 
w inny sposób jakichkolwiek materia"ów zawieraj%cych wirusy lub inny kod komputerowy, pliki 
lub programy, które mog% szkodzi#, zak"óca# lub ogranicza# normalne dzia"anie us"ugi MDM. 
 
3.4 O ile nie okre'lono inaczej w niniejszym dokumencie, wszystkie informacje, które 
U!ytkownik uzyska w wyniku korzystania z us"ugi MDM, mog% by# wykorzystywane wy"%cznie do 
opracowywania lub wdra!ania zgodnych produktów dla Klientów MDM U!ytkownika. 
U!ytkownikowi nie wolno udost$pnia# informacji uzyskanych za po'rednictwem us"ugi MDM 
jakimkolwiek stronom trzecim (z wyj%tkiem Us"ugodawców dzia"aj%cych w jego imieniu) zgodnie 
z niniejsz% Umow%. Na przyk"ad U!ytkownikowi ani jego Us"ugodawcy nie wolno agregowa# 
danych z wielu zgodnych produktów Klientów MDM w celu publikacji informacji wskazuj%cych 
najpopularniejsze wersje systemu iOS lub aplikacje dla systemu iOS wdra!ane przez Klientów 
MDM w publicznej witrynie internetowej ani podejmowa# podobnych dzia"a(. 
 
4. U'ycie Certyfikatów w zgodnych produktach 
 
4.1 U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e jego Klienci MDM musz% uzyska# Certyfikat 
MDM od Apple przed jakimkolwiek u!yciem us"ugi MDM ze zgodnymi produktami U!ytkownika. 
Klienci MDM U!ytkownika mog% z"o!y# wniosek o takie Certyfikaty, je'li U!ytkownik r$cznie lub 
automatycznie podpisze ich !%danie podpisywania certyfikatem (CSR).Apple dostarczy 
U!ytkownikowi Certyfikat podpisu us"ugi MDM, aby umo!liwi# mu podpisywanie takich wniosków 
CSR. U!ytkownik zobowi%zuje si$ poinformowa# swoich Klientów MDM o tym wymogu oraz 
zapewni# odpowiednie wsparcie i dokumentacj$ umo!liwiaj%cym jego spe"nienie. 
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4.2 U!ytkownik zobowi%zuje si$ podpisywa# wy"%cznie wnioski CSR Klientów MDM jego 
zgodnych produktów i tylko w przypadku przekazania przez takich Klientów MDM nazwy firmy 
i informacji kontaktowych oraz zweryfikowania tych danych. U!ytkownik zobowi%zuje si$ 
udost$pni# takie informacje Apple na jego !%danie i wspó"pracowa# z Apple w zwi%zku z u!yciem 
us"ugi MDM przez takich Klientów. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e Apple mo!e 
wymaga# od niego skontaktowania si$ z tak% firm%, np. je'li wyst%pi problem z u!yciem przez ni% 
us"ugi MDM lub jej wnioskiem o przyznanie Certyfikatu MDM. 
 
4.3 Apple zastrzega sobie prawo do uniewa!nienia lub wy"%czenia Certyfikatu podpisu 
us"ugi MDM U!ytkownika i certyfikatów MDM jego Klientów MDM wed"ug w"asnego uznania. 
 
4.4 U!ytkownik zobowi%zuje si$ u!ywa# swojego Certyfikatu podpisu us"ugi MDM 
wy"%cznie w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie. Dla jasno'ci U!ytkownikowi nie wolno 
dostarcza#, udost$pnia# ani przekazywa# swojego Certyfikatu podpisu us"ugi MDM !adnemu 
innemu podmiotowi, w"%cznie z jego Klientami MDM i jakimikolwiek odsprzedawcami. 
U!ytkownik nie mo!e do"%cza# takiego Certyfikatu podpisu us"ugi MDM do swojego zgodnego 
produktu. U!ytkownik zobowi%zuje si$ wdro!y# odpowiednie 'rodki w celu ochrony 
bezpiecze(stwa i prywatno'ci takiego Certyfikatu. Dla jasno'ci U!ytkownik mo!e korzysta# 
z protoko"u MDM w celu opracowywania zgodnych produktów dla wspierania jego Klientów MDM 
w procesie generowania kluczy i wysy"ania wniosku CSR do U!ytkownika w celu podpisania za 
pomoc% jego Certyfikatu podpisu us"ugi MDM. U!ytkownik nie mo!e generowa# klucza 
prywatnego swojego Klienta MDM ani mie# do niego dost$pu, jak równie! ingerowa# w procesy 
w zakresie dostarczania certyfikatów MDM swoim Klientom MDM. Ponadto U!ytkownik 
zobowi%zuje si$ nie nak"ania# jakiegokolwiek u!ytkownika ko(cowego do naruszenia warunków 
umowy o 'wiadczenie us"ug Certyfikatu MDM zawartej z Apple lub do naruszenia jakichkolwiek 
zasad u!ytkowania Apple dotycz%cych us"ugi MDM, Profili konfiguracji lub jakichkolwiek 
certyfikatów Apple. 
 
4.5 U!ytkownik ponosi wy"%czn% odpowiedzialno'# za zapewnienie jego Klientom MDM 
wsparcia i pomocy technicznej w zakresie korzystania z us"ugi MDM w jego zgodnych 
produktach, w szczególno'ci dostarczenie wszelkiej dokumentacji oraz 'wiadczenie us"ug 
wsparcia dla u!ytkowników ko(cowych i udzielanie gwarancji. 
5. Potwierdzenia U'ytkownika: U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e: 
 
5.1 Apple mo!e w dowolnym momencie, od czasu do czasu, za uprzednim powiadomieniem 
lub bez uprzedniego powiadomienia (a) modyfikowa# us"ug$ MDM, w szczególno'ci zmieni# lub 
usun%# dowoln% funkcj$, a tak!e (b) zmodyfikowa#, wycofa#, ponownie wyda# lub ponownie 
opublikowa# protokó" MDM. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e wszelkie takie modyfikacje 
mog% wymaga# od U!ytkownika zmiany lub aktualizacji jego serwerów, Profili konfiguracji, 
Certyfikatów MDM, zgodnych produktów i sposobów wykorzystania us"ugi MDM na w"asny koszt. 
Apple nie ma wyra&nego ani dorozumianego obowi%zku zapewniania lub dalszego zapewniania 
dost$pu do us"ugi MDM i mo!e w dowolnym momencie zawiesi# lub zaprzesta# 'wiadczenia 
ca"o'ci lub dowolnej cz$'ci us"ugi MDM. Apple nie ponosi odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek straty, 
szkody lub koszty poniesione przez U!ytkownika lub jak%kolwiek inn% stron$ w zwi%zku z takim 
zawieszeniem lub zaprzestaniem 'wiadczenia us"ugi lub jakiejkolwiek modyfikacji us"ugi MDM 
w ca"o'ci lub w cz$'ci. 
 
5.2 Us"uga MDM nie jest dost$pna we wszystkich j$zykach ani we wszystkich krajach lub 
regionach, a Apple nie gwarantuje, !e us"uga MDM b$dzie odpowiednia lub dost$pna do u!ytku 
w okre'lonej lokalizacji. W zakresie, w jakim U!ytkownik zdecyduje si$ uzyska# dost$p do us"ugi 
MDM, podejmuje takie dzia"ania z w"asnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialno'# za przestrzeganie 
wszelkich w"a'ciwych przepisów, w szczególno'ci odpowiednich przepisów lokalnych. 
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5.3 Apple udost$pnia us"ug$ MDM U!ytkownikowi do zarz%dzania urz%dzeniami mobilnymi 
i struktur% IT dla Pracowników i Uprawnionych u!ytkowników lub do u!ytku przez jego Klientów 
MDM w zgodnych produktach U!ytkownika. Apple nie dostarcza us"ugi MDM bezpo'rednio 
jakiemukolwiek u!ytkownikowi ko(cowemu. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, 
!e wszelkie Profile konfiguracji wysy"ane za po'rednictwem us"ugi MDM lub innych 
zatwierdzonych mechanizmów s% wysy"ane przez U!ytkownika, a nie przez Apple, do 
autoryzowanych produktów marki Apple, oraz ponosi wy"%czn% odpowiedzialno'# za korzystanie 
z us"ugi MDM oraz za instalacj$ i korzystanie z Profili konfiguracji przez U!ytkownika, jego 
Pracowników i/lub Uprawnionych u!ytkowników, lub przez U!ytkownika i jego Klientów MDM. 
 
5.4 Apple nie gwarantuje w !aden sposób U!ytkownikowi dost$pno'ci us"ugi MDM i nie jest 
zobowi%zany do 'wiadczenia jakiejkolwiek obs"ugi, wsparcia technicznego ani innej pomocy 
technicznej w odniesieniu do us"ugi MDM. 
 
5.5 Apple zastrzega sobie prawo do wy"%czenia dost$pu U!ytkownika do us"ugi MDM 
w dowolnym momencie wed"ug w"asnego uznania. Je'li Apple wy"%czy dost$p U!ytkownika, 
utraci on mo!liwo'# u!ycia us"ugi MDM do zarz%dzania Urz%dzeniami wdro!eniowymi 
i produktami marki Apple skonfigurowanymi do dzia"ania z jego Certyfikatem MDM, w tym 
mo!liwo'# zdalnego czyszczenia takich urz%dze(. 
 
6. Dodatkowe wy(%czenie odpowiedzialno)ci. APPLE NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNO-CI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY WYNIKAJ+CE LUB 
POWI+ZANE Z U)YCIEM US*UGI MDM LUB PROFILI KONFIGURACJI PRZEZ U)YTKOWNIKA, 
W SZCZEGÓLNO-CI WYNIKAJ+CE Z JAKICHKOLWIEK ZAPLANOWANYCH LUB 
NIEPLANOWANYCH CZYNNO-CI KONSERWACYJNYCH, PRZERWY W DZIA*ANIU, 
UTRACONYCH LUB SKRADZIONYCH DANYCH, JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNO-, 
Z TYTU*U DOST/PU U)YTKOWNIKA DO URZ+DZE0 WDRO)ENIOWYCH ZA PO-REDNICTWEM 
US*UGI MDM LUB PROFILI KONFIGURACYJNYCH (W*+CZNIE Z WYNIKAJ+CYMI Z TEGO 
NARUSZENIAMI PRYWATNO-CI) ANI ZA DZIA*ANIE LUB BRAK DZIA*ANIA APPLE W RAMACH 
NINIEJSZEJ UMOWY. 
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Za%#cznik 3 
(do Umowy) 

Dodatkowe warunki korzystania z us"ugi iCloud 
 

Poni!sze warunki stanowi% uzupe"nienie warunków Umowy i maj% zastosowanie do korzystania 
przez U!ytkownika z us"ugi iCloud w celu tworzenia i testowania oprogramowania w powi%zaniu 
z Aplikacj% do u!ytku wewn$trznego i Oprogramowaniem internetowym U!ytkownika. 
1. Korzystanie z us(ugi iCloud 
 

1.1 Aplikacje do u!ytku wewn$trznego i/lub Oprogramowanie internetowe U!ytkownika 
mog% uzyskiwa# dost$p do us"ugi iCloud tylko w przypadku przyznania uprawnienia przez Apple. 
U!ytkownik zgadza si$ nie uzyskiwa# dost$pu do us"ugi iCloud ani do jakiejkolwiek zawarto'ci, 
danych lub informacji w niej zawartych, w sposób inny ni! za po'rednictwem interfejsów API 
iCloud Storage, interfejsów API CloudKit lub konsoli CloudKit dostarczonej jako cz$'# Programu. 
U!ytkownik zgadza si$ nie udost$pnia# swoich uprawnie( stronom trzecim ani wykorzystywa# 
ich do celów, które nie s% wyra&nie dozwolone przez Apple. U!ytkownik zgadza si$ korzysta# 
z us"ugi iCloud, interfejsów API iCloud Storage i interfejsów API CloudKit tylko w sposób wyra&nie 
dozwolony w niniejszej Umowie i Dokumentacji us"ugi iCloud oraz zgodnie ze wszystkimi 
obowi%zuj%cymi przepisami i regulacjami. Ponadto Oprogramowanie internetowe U!ytkownika 
mo!e uzyskiwa# dost$p do us"ugi iCloud i korzysta# z niej (np. w celu przechowywania tego 
samego typu danych, które s% pobierane lub aktualizowane w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika) tylko pod warunkiem, !e korzystanie przez U!ytkownika z us"ugi iCloud w takim 
Oprogramowaniu internetowym jest porównywalne z wykorzystaniem jej przez U!ytkownika 
w odpowiedniej Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, wed"ug wy"%cznego uznania Apple. 
W przypadku gdy Us"ugi Apple zezwalaj% U!ytkownikowi na wykorzystanie wi$kszej liczby 
kontenerów pami$ci masowej w us"udze iCloud ni! przydzielona mu w celu przes"ania danych 
do innego kontenera z dowolnego powodu, U!ytkownik zgadza si$ u!ywa# takich dodatkowych 
kontenerów wy"%cznie przez rozs%dny ograniczony czas w celu wykonywania takich funkcji i nie 
zwi$kszy# przydzia"ów pami$ci masowej i transakcyjnych. 
1.2 U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e po wyga'ni$ciu lub rozwi%zaniu Umowy 
nie b$dzie mie# dost$pu do us"ugi iCloud ani mo!liwo'ci korzystania z niej w celu tworzenia lub 
testowania oprogramowania; jednak u!ytkownicy ko(cowi, którzy zainstalowali Aplikacje do 
u!ytku wewn$trznego lub Oprogramowanie internetowe U!ytkownika i którzy maj% wa!ne konto 
u!ytkownika ko(cowego w Apple s"u!%ce do korzystania z us"ugi iCloud nadal b$d% mogli 
uzyskiwa# dost$p do utworzonych przez siebie dokumentów, prywatnych kontenerów i plików, 
które U!ytkownik wybra" do przechowywania na koncie u!ytkownika ko(cowego za 
po'rednictwem Interfejsów API iCloud Storage lub Interfejsów API CloudKit zgodnie 
z obowi%zuj%cymi warunkami korzystania z us"ugi iCloud oraz warunkami niniejszego dokumentu. 
U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie wp"ywa# na mo!liwo'ci dost$pu u!ytkownika do us"ugi iCloud 
(lub dokumentów wygenerowanych przez u!ytkownika, prywatnych kontenerów i plików) ani 
nie zak"óca# u!ytkowania przez niego us"ugi iCloud w jakikolwiek sposób i w dowolnym czasie. 
W odniesieniu do danych, które U!ytkownik przechowuje w publicznych kontenerach za 
po'rednictwem interfejsów API CloudKit (generowanych przez U!ytkownika lub u!ytkownika 
ko(cowego), Apple zastrzega sobie prawo do zawieszenia dost$pu do takich danych, w ca"o'ci 
lub w cz$'ci, po wyga'ni$ciu lub rozwi%zaniu Umowy lub w inny sposób okre'lony przez Apple 
w konsoli CloudKit. 
1.3 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e korzysta# z Interfejsów API 
iCloud Storage wy"%cznie w celu przechowywania i wyszukiwania kluczowych danych 
dotycz%cych warto'ci (np. listy akcji w aplikacji finansowej czy ustawie( aplikacji, ustawie( 
aplikacji) dla Aplikacji do u!ytku wewn$trznego i Oprogramowania internetowego U!ytkownika 
oraz w celu umo!liwienia jego u!ytkownikom ko(cowym dost$pu do dokumentów i plików 
utworzonych przez u!ytkowników za po'rednictwem us"ugi iCloud. Aplikacja do u!ytku 
wewn$trznego lub Oprogramowanie internetowe U!ytkownika mo!e u!ywa# Interfejsów API 
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CloudKit do przechowywania, pobierania i przeszukiwania ustrukturyzowanych danych, które 
U!ytkownik umie'ci w publicznych lub prywatnych kontenerach zgodnie z Dokumentacj% us"ugi 
iCloud. U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie przechowywa# 'wiadomie za po'rednictwem Interfejsów 
API iCloud Storage lub Interfejsów API CloudKit jakiejkolwiek zawarto'ci ani materia"ów, które 
mog"yby spowodowa#, !e jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego naruszy"aby którykolwiek 
z warunków us"ugi iCloud lub wymaga( Programu dla Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
U!ytkownika (np. Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika nie mo!e przechowywa# 
materia"ów nielegalnych lub naruszaj%cych jakiekolwiek prawa). 
1.4 U!ytkownik mo!e zezwoli# u!ytkownikowi na dost$p do utworzonych przez niego 
dokumentów i plików w us"udze iCloud za po'rednictwem Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
i Oprogramowania internetowego U!ytkownika. U!ytkownikowi nie wolno jednak udost$pnia# 
kluczowych danych dotycz%cych warto'ci z jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego innym 
Aplikacjom do u!ytku wewn$trznego ani Oprogramowaniu internetowemu, chyba !e U!ytkownik 
udost$pnia takie dane mi$dzy ró!nymi wersjami tej samej Aplikacji lub tego samego 
Oprogramowania, albo uzyska" zgod$ u!ytkownika na takie dzia"ania. 
1.5 U!ytkownik ponosi odpowiedzialno'# za wszelk% zawarto'# i materia"y, które 
przechowuje w us"udze iCloud za pomoc% interfejsów API CloudKit i interfejsów API iCloud 
Storage oraz musi podj%# uzasadnione i odpowiednie kroki w celu ochrony informacji, które 
przechowuje za po'rednictwem us"ugi iCloud. W odniesieniu do roszcze( stron trzecich 
zwi%zanych z zawarto'ci% i materia"ami przechowywanymi przez u!ytkowników ko(cowych 
U!ytkownika w jego Aplikacjach do u!ytku wewn$trznego przy u!yciu Interfejsów API iCloud 
Storage lub CloudKit (np. dokumentami utworzonymi przez u!ytkowników lub publikacjami 
u!ytkowników w publicznych kontenerach) U!ytkownik zgadza si$ ponosi# odpowiedzialno'# 
za w"a'ciwe i niezw"oczne rozpatrzenie takich skarg, w szczególno'ci za zgodno'# dzia"a( 
w zakresie obs"ugi zawiadomie( wysy"anych na mocy ustawy DMCA (Digital Millennium 
Copyright Act). 
 
1.6 O ile Apple wyra&nie nie wyrazi na to zgody na pi'mie, U!ytkownik nie b$dzie korzysta# 
z us"ugi iCloud, interfejsu API iCloud Storage, interfejsu API CloudKit ani jakiegokolwiek 
komponentu lub jego funkcji, aby tworzy#, odbiera#, utrzymywa# lub transmitowa# jakiekolwiek 
wra!liwe, umo!liwiaj%ce identyfikacj$ u!ytkownika informacje zdrowotne, w tym „chronione 
informacje zdrowotne” (zgodnie z definicj% tego terminu w 45 CFR § 160.103) lub korzysta# 
z iCloud w jakikolwiek sposób, który spowoduje, !e Apple (lub dowolny podmiot zale!ny Apple) 
b$dzie „partnerem biznesowym” U!ytkownika lub strony trzeciej, zgodnie z definicj% tego 
terminu w 45 CFR § 160.103.U!ytkownik zgadza si$ ponosi# wy"%czn% odpowiedzialno'# za 
przestrzeganie wszelkich wymogów dotycz%cych zg"aszania zgodnie z prawem lub umow% 
wynikaj%cych z naruszenia przez niego postanowie( niniejszego punktu. 
 
2. Wymagania dodatkowe 
 
2.1 U!ytkownik rozumie, !e obowi%zuj% ograniczenia pojemno'ci pami$ci masowej, 
transmisji i/lub transakcji dla us"ugi iCloud zarówno dla U!ytkownika jako programisty, jak i dla 
jego u!ytkowników ko(cowych. Je'li U!ytkownik lub jego u!ytkownik ko(cowy osi%gn% takie 
limity, U!ytkownik lub jego u!ytkownik ko(cowy mog% nie by# w stanie korzysta# z us"ugi iCloud, 
dopóki U!ytkownik lub jego u!ytkownik ko(cowy nie usun% z us"ugi wystarczaj%cej ilo'ci danych, 
aby spe"ni# limity pojemno'ci, zwi$ksz% ilo'# miejsca lub w inny sposób zmodyfikuj% sposób 
korzystania z us"ugi iCloud oraz U!ytkownik lub jego u!ytkownik ko(cowy mog% nie by# w stanie 
uzyska# dost$pu do danych w us"udze iCloud ani pobra# ich w tym czasie. 
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2.2 U!ytkownik nie mo!e pobiera# jakichkolwiek op"at od u!ytkowników za dost$p do 
us"ugi iCloud lub korzystanie z niej za po'rednictwem swoich Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
lub Oprogramowania internetowego. U!ytkownik zobowi%zuje si$ równie! nie sprzedawa# 
dost$pu do us"ugi iCloud w jakikolwiek inny sposób, w szczególno'ci w ramach odsprzeda!y 
jakiejkolwiek cz$'ci Us"ug. U!ytkownik b$dzie korzysta# z us"ugi iCloud w swojej Aplikacji do 
u!ytku wewn$trznego lub Oprogramowaniu internetowym wy"%cznie w celu zapewnienia miejsca 
do przechowywania danych u!ytkownikowi ko(cowemu z wa!nym kontem w us"udze iCloud 
u!ytkownika ko(cowego w Apple, tylko do u!ytku zgodnie z warunkami takiego konta 
u!ytkownika; U!ytkownik mo!e jednak u!ywa# Interfejsów API CloudKit do przechowywania 
danych w publicznych kontenerach, do których maj% dost$p u!ytkownicy ko(cowi, niezale!nie 
od tego, czy maj% oni konta w us"udze iCloud. U!ytkownik nie b$dzie nak"ania# !adnego 
u!ytkownika ko(cowego do naruszenia warunków odpowiedniej umowy o 'wiadczenie us"ugi 
iCloud zawartej z Apple ani do naruszenia jakichkolwiek zasad Apple dotycz%cych u!ytkowania 
danych lub informacji przechowywanych w us"udze iCloud. 
 
2.3 U!ytkownik nie mo!e nadmiernie wykorzystywa# ca"kowitej pojemno'ci sieci lub 
przepustowo'ci us"ugi iCloud ani w inny sposób obci%!a# takiej us"ugi nieuzasadnionym 
"adowaniem danych lub zapytaniami. U!ytkownik zgadza si$ nie szkodzi# ani nie ingerowa# 
w sieci lub serwery Apple lub jakiekolwiek serwery lub sieci stron trzecich po"%czonych z us"ug% 
iCloud, ani w !aden inny sposób nie przeszkadza# innym programistom ani u!ytkownikom 
w korzystaniu z us"ugi iCloud. 
 
2.4 U!ytkownik nie b$dzie wy"%cza# !adnych ostrze!e(, ustawie( systemowych, 
powiadomie( ani powiadomie( prezentowanych u!ytkownikowi ko(cowemu us"ugi iCloud 
przez Apple ani ingerowa# w nie. 
 
3. Potwierdzenia U'ytkownika 
 
U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e: 
 
3.1 Apple mo!e w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu U!ytkownika lub 
bez niego, (a) zmodyfikowa# interfejsy API iCloud Storage lub interfejsy API CloudKit, w tym 
zmieni# lub usun%# dowoln% funkcj$ lub funkcjonalno'#, lub (b) zmodyfikowa#, wycofa#, 
ponownie wyda# lub ponownie opublikowa# takie interfejsy API. U!ytkownik przyjmuje do 
wiadomo'ci, !e wszelkie takie modyfikacje mog% wymaga# od U!ytkownika zmiany lub 
aktualizacji jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego lub Oprogramowania Internetowego na koszt 
U!ytkownika. Apple nie ma wyra&nego ani dorozumianego obowi%zku zapewniania lub 
kontynuacji zapewniania dost$pu do us"ugi iCloud i mo!e zawiesi# lub zaprzesta# zapewnia# 
dost$p do us"ugi iCloud, w ca"o'ci lub w cz$'ci, w dowolnej chwili. Apple nie ponosi 
odpowiedzialno'ci za !adne straty, szkody ani koszty !adnego rodzaju poniesione przez 
U!ytkownika ani !adn% inn% stron$ wynikaj%ce z lub zwi%zane z !adnym takim zawieszeniem lub 
zaprzestaniem 'wiadczenia us"ugi ani za !adn% modyfikacj$ us"ugi iCloud, interfejsów API iCloud 
Storage lub interfejsów API CloudKit. 
 
3.2 Us"uga iCloud nie jest dost$pna we wszystkich j$zykach ani we wszystkich krajach lub 
regionach, a firma Apple nie gwarantuje, !e us"uga iCloud jest odpowiednia lub dost$pna do 
u!ytku w okre'lonej lokalizacji. W zakresie, w jakim U!ytkownik zdecyduje si$ zapewni# dost$p 
do us"ugi iCloud w swoich Aplikacjach do u!ytku wewn$trznego lub Oprogramowaniu 
internetowym za po'rednictwem Interfejsów API iCloud Storage lub CloudKit (np. w celu 
przechowywania danych w publicznym lub prywatnym kontenerze), robi to z w"asnej inicjatywy, 
ponosz%c odpowiedzialno'# za przestrzeganie wszelkich w"a'ciwych praw i przepisów. 
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3.3 Apple nie daje U!ytkownikowi !adnych gwarancji w odniesieniu do dost$pno'ci lub 
czasu pracy us"ugi iCloud i nie jest zobowi%zane do zapewnienia jakiejkolwiek obs"ugi, wsparcia 
technicznego ani innego wsparcia dla us"ugi iCloud. Apple nie ponosi odpowiedzialno'ci za 
jakiekolwiek wydatki, inwestycje ani zobowi%zania podj$te przez U!ytkownika w zwi%zku 
z us"ug% iCloud ani za jakiekolwiek korzystanie z niej lub uzyskiwanie do niej dost$pu. 
3.4 Apple zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub cofni$cia dost$pu U!ytkownika do 
us"ugi iCloud lub na"o!enia ogranicze( na korzystanie z us"ugi iCloud w dowolnym momencie 
wed"ug wy"%cznego uznania Apple. Ponadto Apple wed"ug w"asnego uznania mo!e na"o!y# 
lub dostosowa# limit transakcji, które Aplikacje do u!ytku wewn$trznego lub Oprogramowanie 
internetowe U!ytkownika mog% wysy"a# lub odbiera# za po'rednictwem us"ugi iCloud, jak 
równie! limit zasobów lub pojemno'ci, z których U!ytkownik mo!e korzysta# w dowolnym 
momencie. 
3.5 Apple mo!e monitorowa# i gromadzi# informacje (w szczególno'ci informacje 
techniczne i diagnostyczne) dotycz%ce u!ycia us"ugi iCloud za po'rednictwem Interfejsów API 
iCloud Storage API i CloudKit API lub konsoli CloudKit do celów ulepszania us"ugi iCloud oraz 
innych produktów lub us"ug Apple, pod warunkiem !e Apple nie uzyska dost$pu ani nie ujawni 
jakichkolwiek danych u!ytkowników ko(cowych przechowywanych w prywatnym kontenerze 
za po'rednictwem us"ugi CloudKit, danych jakichkolwiek Aplikacji do u!ytku wewn$trznego 
przechowywanych w publicznym kontenerze za po'rednictwem us"ugi CloudKit ani jakichkolwiek 
utworzonych przez u!ytkowników dokumentów, plików lub kluczowych danych dotycz%cych 
warto'ci przechowywanych przy u!yciu Interfejsów API iCloud Storage i us"ugi iCloud, chyba 
!e Apple w dobrej wierze powe&mie przekonanie, !e taki dost$p, wykorzystanie, zachowanie 
lub ujawnienie jest uzasadnione dla zapewnienia zgodno'ci dzia"a( z procesem prawnym 
lub !%daniem prawnym, o ile u!ytkownik ko(cowy nie za!%da inaczej w odniesieniu do danych 
przechowywanych za po'rednictwem interfejsów API iCloud Storage na koncie w us"udze iCloud 
danego u!ytkownika ko(cowego lub w prywatnym kontenerze danego u!ytkownika ko(cowego 
za po'rednictwem Interfejsów API CloudKit. 
 
3.6 Ponadto w zakresie, w jakim U!ytkownik przechowuje jakiekolwiek dane osobowe 
dotycz%ce u!ytkownika lub jakiekolwiek informacje, na podstawie których mo!na go 
zidentyfikowa# (zbiorczo „Dane osobowe”) w us"udze iCloud za po'rednictwem interfejsów API 
iCloud Storage lub interfejsów API CloudKit, U!ytkownik zgadza si$, !e Apple (i wszelkie 
odpowiednie Podmioty zale!ne Apple w rozumieniu niniejszego punktu 3.6) b$d% dzia"a# jako 
agent U!ytkownika w zakresie przetwarzania, przechowywania i obs"ugi wszelkich takich Danych 
osobowych. Apple zgadza si$ zadba# o to, by wszelkie osoby upowa!nione do przetwarzania 
takich Danych osobowych zobowi%za"y si$ do zachowania poufno'ci (zgodnie z warunkami 
niniejszej Umowy lub w"a'ciwym obowi%zkiem ustawowym).Apple nie b$dzie mia" prawa, tytu"u 
ani udzia"u w takich Danych osobowych tylko z powodu korzystania z us"ugi iCloud przez 
U!ytkownika. U!ytkownik zgadza si$, !e ponosi wy"%czn% odpowiedzialno'# za zapewnienie 
przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów, w tym dotycz%cych zachowania poufno'ci 
i ochrony danych, w zwi%zku z u!ywaniem lub zbieraniem danych oraz informacji za 
po'rednictwem us"ugi iCloud. U!ytkownik ponosi równie! odpowiedzialno'# za wszelkie 
dzia"ania zwi%zane z takimi Danymi osobowymi, w tym mi$dzy innymi za monitorowanie takich 
danych i dzia"a(, zapobieganie niew"a'ciwym danym i dzia"aniom oraz podj$cie odpowiednich 
'rodków w przypadku ich wyst%pienia, jak i ich usuni$cie i zablokowanie dost$pu do tych 
danych. Ponadto, U!ytkownik odpowiada za ochron$ i ograniczenie dost$pu do takich Danych 
osobowych przez jego pracowników oraz za dzia"ania pracowników, którzy maj% dost$p do 
us"ugi iCloud i mo!liwo'# korzystania z niej w imieniu U!ytkownika. Dane osobowe przekazane 
Apple przez U!ytkownika lub jego u!ytkowników ko(cowych za po'rednictwem us"ugi iCloud 
mog% by# u!ywane przez Apple tylko w zakresie niezb$dnym do 'wiadczenia lub ulepszenia 
us"ugi iCloud i wykonywania poni!szych dzia"a( w imieniu U!ytkownika. Apple: 
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(a) u!yje i b$dzie przetwarza# takie Dane osobowe tylko w zwi%zku z instrukcjami U!ytkownika 
okre'lonymi w niniejszym dokumencie, a tak!e odpowiednimi przepisami, regulacjami 
porozumieniami lub uk"adami. W EOG i Szwajcarii Dane osobowe b$d% przetwarzane przez Apple 
wy"%cznie zgodnie z instrukcjami i zezwoleniami U!ytkownika okre'lonymi w niniejszym 
dokumencie, chyba !e przepisy prawa Unii Europejskiej lub pa(stwa cz"onkowskiego stanowi% 
inaczej, w którym to przypadku Apple powiadomi U!ytkownika o takim innym wymogu prawnym 
(z wyj%tkiem ograniczonych przypadków, w których Apple zabrania tego prawo); 
(b) zapewni U!ytkownikowi uzasadnione 'rodki zarz%dzania wszelkimi !%daniami dost$pu, 
usuni$cia lub ograniczenia dost$pu u!ytkownika, zgodnie z definicj% zawart% w obowi%zuj%cych 
przepisach. W przypadku dochodzenia dotycz%cego U!ytkownika wynikaj%cego z korzystania 
przez niego z us"ugi iCloud w dobrej wierze przez organ regulacyjny ds. ochrony danych lub 
podobny organ w odniesieniu do takich Danych osobowych, Apple zapewni U!ytkownikowi 
uzasadnion% pomoc i wsparcie; 
(c) powiadomi U!ytkownika za pomoc% wszelkich rozs%dnych 'rodków, które Apple wybierze, 
bez zb$dnej zw"oki i bior%c pod uwag$ obowi%zuj%ce wymagania prawne dotycz%ce 
u!ytkownika, które upowa!niaj% do powiadomienia w okre'lonych ramach czasowych, je'li Apple 
dowie si$, !e Dane osobowe U!ytkownika zosta"y zmienione, usuni$te lub utracone jako wynik 
nieuprawnionego dost$pu do Us"ugi. U!ytkownik odpowiada za przekazanie Apple 
zaktualizowanych informacji kontaktowych do celów takich powiadomie(, zgodnie z warunkami 
niniejszej Umowy; 
(d) udost$pni U!ytkownikowi informacje niezb$dne do wykazania obowi%zków zgodno'ci 
okre'lonych w art. 28 rozporz%dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w celu umo!liwienia i udzia"u w audytach wymaganych na 
podstawie tych przepisów; pod warunkiem jednak, !e U!ytkownik zgadza si$, !e certyfikaty 
Apple ISO 27001 i 27018 zostan% uznane za wystarczaj%ce do takich wymaganych celów audytu; 
(e) pomo!e U!ytkownikowi, u!ywaj%c wszelkich uzasadnionych 'rodków wybranych przez 
Apple, w zapewnieniu zgodno'ci z jego zobowi%zaniami zgodnie z art. 33–36 RODO. Je!eli 
Apple otrzyma od strony trzeciej wniosek o podanie informacji zapisanych przez U!ytkownika 
w us"udze iCloud, to, o ile nie jest wymagane inaczej przez prawo lub warunki takiego wniosku, 
Apple powiadomi U!ytkownika o otrzymaniu wniosku i powiadomi nadawc$ wniosku 
o konieczno'ci przekazaniu takiego wniosku U!ytkownikowi. O ile nie jest wymagane inaczej 
przez prawo lub wniosek, U!ytkownik odpowiada za udzielenie odpowiedzi na wniosek; 
(f) u!yje standardowych w bran!y 'rodków do ochrony Danych osobowych podczas przesy"ania, 
przetwarzania i przechowywania Danych osobowych. Zaszyfrowane Dane osobowe mog% by# 
przechowywane w lokalizacji wybranej przez Apple oraz 
(g) zapewni, !e w przypadku gdy Dane osobowe, powsta"e w kontek'cie tej Umowy s% 
przesy"ane z EOG lub Szwajcarii, kraj lub region trzeci ma zapewni# odpowiedni poziom ochrony 
lub u!ycie wzorów klauzul umownych / Szwajcarskiej umowy o transgranicznym przep"ywie 
danych, które zostan% udost$pnione na !%danie U!ytkownika, je!eli uwa!a, !e przesy"ane s% 
Dane osobowe. 
 
4. Dodatkowe wy(%czenie odpowiedzialno)ci. ANI APPLE, ANI JEGO US*UGODAWCY 
NIE PONOSZ+ ODPOWIEDZIALNO-CI ZA SZKODY LUB STRATY WYNIKAJ+CE 
Z JAKIEGOKOLWIEK U)YTKOWANIA, NIEPRAWID*OWEGO U)YTKOWANIA, POLEGANIA, 
NIEMO)NO-CI U)YTKOWANIA, PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB USUNI/CIA US*UGI 
iCLOUD, INTERFEJSÓW API iCLOUD, NIEAUTORYZOWANEGO DOST/PU, ZMIANY LUB 
USUNI/CIA, ZNISZCZENIA, USZKODZENIA, UTRATY LUB NIEZAPISANIA DANYCH LUB 
DANYCH U)YTKOWNIKA KO0COWEGO LUB ROSZCZENIA WYNIKAJ+CE Z WYKORZYSTANIA 
POWY)SZYCH PRZEZ U)YTKOWNIKÓW KO0COWYCH, W TYM ROSZCZENIA DOTYCZ+CE 
PRZETWARZANIA DANYCH LUB NIEUPRAWNIONE PRZECHOWYWANIE LUB OBS*UG/ 
DANYCH PRZEZ U)YTKOWNIKA Z NARUSZENIEM NINIEJSZEJ UMOWY. 



 
Umowa Enterprise          strona 61 

	

Za%#cznik 4 
(do Umowy) 

Dodatkowe warunki dotycz!ce Karnetów 
 

Poni!sze warunki stanowi% uzupe"nienie warunków Umowy i maj% zastosowanie do tworzenia 
i dystrybucji Karnetów: 
 
1. U'ycie identyfikatora typu Karnetu i ograniczenia 
Identyfikatora typu Karnetu mo!na u!ywa# wy"%cznie w celu cyfrowego podpisania Karnetu 
do u!ytku z us"ug% Wallet i/lub w celu korzystania z us"ugi APN z Karnetem U!ytkownika. 
U!ytkownik mo!e rozpowszechnia# swój Identyfikator typu przepustki jako zawarty w jego 
Karnecie zgodnie z punktem 2 poni!ej tylko tak d"ugo, jak d"ugo taka dystrybucja ma miejsce po 
w"asnym znakiem towarowym lub mark% U!ytkownika. W zakresie, w jakim U!ytkownik odwo"uje 
si$ do znaku towarowego lub marki strony trzeciej w ramach swojego Karnetu (np. kuponu 
sklepowego na okre'lony towar), o'wiadcza, !e ma wszelkie niezb$dne prawa. U!ytkownik 
zobowi%zuje si$ nie udost$pnia#, nie dostarcza# ani nie przekazywa# swojego Identyfikatora 
typu Karty jakimkolwiek stronom (z wyj%tkiem Us"ugodawcy) ani u!ywa# Identyfikatora typu 
Karty do podpisywania Kart strony trzeciej. 
2. Rozpowszechnianie Karnetów; pozwolenia marketingowe 
 
2.1 Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy U!ytkownik mo!e rozpowszechnia# jego Karty 
tylko w'ród Pracowników U!ytkownika i/lub jego Uprawnionych u!ytkowników, wy"%cznie do 
celów wewn$trznych lub do ograniczonego u!ytku przez Odbiorców wersji demonstracyjnych 
na Urz%dzeniach wdro!eniowych w fizycznej lokalizacji U!ytkownika lub jego Uprawnionej 
jednostki, lub w innych lokalizacjach pozostaj%cymi pod bezpo'rednim nadzorem i fizyczn% 
kontrol% U!ytkownika zgodnie z postanowieniami zamieszczonymi w punkcie 2.1(f) niniejszej 
Umowy. U!ytkownik rozumie, !e Karnety musz% zosta# zaakceptowane przez takich 
u!ytkowników, zanim zostan% za"adowane do us"ugi Wallet i !e Karnety mog% zosta# usuni$te 
lub przeniesione przez takich u!ytkowników w dowolnym momencie. 
 
2.2 Rozpowszechniaj%c swoje Karty w ten sposób, U!ytkownik o'wiadcza i gwarantuje 
Apple, !e jego Karty s% zgodne z wymaganiami Dokumentacji i Wymaganiami Programu 
obowi%zuj%cymi w danym momencie, jak równie! z warunkami niniejszego Za"%cznika 4. Apple 
nie ponosi odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty (w tym mi$dzy 
innymi utracone mo!liwo'ci biznesowe lub utracone zyski) ani inne zobowi%zania, które 
U!ytkownik mo!e ponie'# w wyniku rozpowszechniania swoich Karnetów w ten sposób. 
 
2.3 U!ytkownik Wyra!a zgod$ na podanie na Karnecie swojego imienia i nazwiska oraz adresu 
i danych kontaktowych (numer telefonu; adres e-mail), pod które nale!y kierowa# wszelkie pytania, 
skargi lub roszczenia u!ytkowników ko(cowych w odniesieniu do Karnetu U!ytkownika. U!ytkownik 
jest odpowiedzialny za do"%czenie lub w inny sposób uwzgl$dnienie z Karnetem, wed"ug w"asnego 
uznania, wszelkich odpowiednich warunków u!ytkowania przez u!ytkownika ko(cowego. Apple nie 
ponosi odpowiedzialno'ci za jakiekolwiek naruszenia warunków u!ytkowania przeznaczonych dla 
u!ytkowników ko(cowych zastosowanych przez U!ytkownika. U!ytkownik ponosi wy"%czn% 
odpowiedzialno'# za wszelk% pomoc, gwarancj$ i wsparcie u!ytkownika dotycz%ce Karnetu 
U!ytkownika. U!ytkownik nie mo!e pobiera# !adnych op"at od u!ytkowników ko(cowych za 
korzystanie z us"ugi Wallet w celu uzyskania dost$pu do swojego Karnetu. 
 
3. Dodatkowe wymagania dotycz%ce Karnetów 
 
3.1 Apple mo!e udost$pni# U!ytkownikowi szablony do wykorzystania podczas tworzenia 
swoich Karnetów, a U!ytkownik zgadza si$ wybra# odpowiedni szablon do odpowiedniego 
u!ytku (np. nie b$dzie u!ywa# szablonu karty pok"adowej w przypadku biletu do kina). 
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3.2 Karnety mog% dzia"a# i by# wy'wietlane tylko w us"udze Wallet, która jest 
wyznaczonym przez Apple obszarem dla Karnetu, za po'rednictwem us"ugi Wallet na ekranie 
blokady zgodnego urz%dzania Apple zgodnie z Dokumentacj%. 
 
3,3. Niezale!nie od innych postanowie( zawartych w punkcie 3.3.9 Umowy za uprzedni% 
zgod% u!ytkownika U!ytkownik i jego Karta mog% udost$pnia# dane u!ytkownika i/lub 
urz%dzenia Aplikacji do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika, o ile takie udost$pnianie ma na celu 
'wiadczenie us"ugi lub funkcji bezpo'rednio zwi%zanych z korzystaniem z Karty i/lub Aplikacji do 
u!ytku wewn$trznego, albo do prezentowania reklam zgodnie z punktem 3.3.12 Umowy. 
 
4. Prawo Apple do przegl%du Karnetu U'ytkownika; odwo(anie. U!ytkownik rozumie 
i zgadza si$, !e Apple zastrzega sobie prawo do przejrzenia i zatwierdzenia lub odrzucenia 
dowolnego Karnetu, który U!ytkownik chce rozpowszechnia# do u!ytku przez u!ytkowników 
ko(cowych lub który jest ju! u!ywany przez jego u!ytkowników ko(cowych, w dowolnym 
momencie w Okresie obowi%zywania tej umowy. Na !%danie Apple U!ytkownik zgadza si$ 
niezw"ocznie dostarczy# taki Karnet Apple. U!ytkownik zgadza si$ nie próbowa# ukrywa#, 
niew"a'ciwie przedstawia#, wprowadza# w b"%d ani ukrywa# jakichkolwiek funkcji, zawarto'ci, 
us"ug lub funkcjonalno'ci znajduj%cych si$ na jego Karnecie przed przegl%dem Apple lub w inny 
sposób utrudnia# Apple pe"ne zapoznanie si$ z takim Karnetem, a tak!e zgadza si$ 
wspó"pracowa# z Apple i odpowiada# na pytania i przekazywa# informacje i materia"y dotycz%ce 
takiego Karnetu, o które w uzasadniony sposób poprosi Apple. W przypadku wprowadzenia 
przez U!ytkownika jakichkolwiek zmian w takiej Karcie po przes"aniu jej do Apple U!ytkownik 
zobowi%zuje si$ powiadomi# o tym Apple oraz, na !%danie Apple, ponownie przes"a# tak% Kart$ 
przed rozpocz$ciem jej rozpowszechniania w zmodyfikowanej wersji. Apple zastrzega sobie 
prawo do uniewa!nienia Identyfikatora typu Karty U!ytkownika oraz odrzucenia Karty 
i nieudzielenia zezwolenia na jej rozpowszechnianie w'ród u!ytkowników ko(cowych 
U!ytkownika z dowolnego powodu, w dowolnym momencie i wed"ug w"asnego uznania, nawet 
je'li Karta spe"nia wymagania Dokumentacji i Wymagania Programu oraz warunki niniejszego 
Za"%cznika 4. W takim przypadku U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie rozpowszechnia# takiej Karty 
w'ród swoich u!ytkowników ko(cowych. 
 
5. Dodatkowe wy(%czenie odpowiedzialno)ci. APPLE NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNO-CI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY WYNIKAJ+CE 
Z JAKIEGOKOLWIEK U)YTKOWANIA, DYSTRYBUCJI, NIEPRAWID*OWEGO U)YTKOWANIA, 
POLEGANIA, BRAK MO)LIWO-CI U)YTKOWANIA, PRZERWY, ZAWIESZENIA LUB 
ZAKO0CZENIA -WIADCZENIA US*UGI WALLET, IDENTYFIKATORA TYPU KARNETU, 
KARNETÓW LUB JAKICHKOLWIEK US*UG -WIADCZONYCH W ZWI+ZKU Z TYM, 
A W SZCZEGÓLNO-CI DO JAKICHKOLWIEK STRAT LUB NIEWY-WIETLANIA KARNETU 
W US*UDZE WALLET LUB WSZELKICH ROSZCZE0 U)YTKOWNIKA WYNIKAJ+CYCH 
Z U)YCIA POWY)SZYCH PRZEZ U)YTKOWNIKÓW KO0COWYCH. 
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Za%#cznik 5 
(do Umowy) 

Dodatkowe warunki korzystania z us(ugi Mapy 
 
Poni!sze warunki stanowi% uzupe"nienie warunków Umowy i maj% zastosowanie do korzystania 
przez U!ytkownika z Us"ugi Apple Maps w jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, witrynie 
internetowej lub aplikacji internetowej. 
 
1. Korzystanie z us(ugi Mapy 
 
1.1 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika mo!e uzyskiwa# dost$p do Us"ugi 
Apple Maps wy"%cznie za po'rednictwem Interfejsu API MapKit, Apple Maps Server lub biblioteki 
MapKit JS, a witryna internetowa lub aplikacja internetowa U!ytkownika mo!e uzyskiwa# dost$p 
do Us"ugi Apple Maps wy"%cznie za po'rednictwem biblioteki MapKit JS lub Interfejsu API Apple 
Maps Server. U!ytkownik zobowi%zuje si$ nie uzyskiwa# dost$pu do Us"ugi Apple Maps ani 
Danych map w inny sposób ni! za po'rednictwem Interfejsu API MapKit, Apple Maps Server lub 
biblioteki MapKit JS, stosownie do przypadku, oraz przyjmuje do wiadomo'ci, !e korzystanie 
z Us"ugi Apple Maps w Aplikacjach do u!ytku wewn$trznego, witrynach internetowych lub 
aplikacjach internetowych musi by# zgodne z Wymaganiami Programu. 
 
1.2 U!ytkownik b$dzie korzysta# z Us"ugi Apple Maps i Danych map tylko w zakresie 
niezb$dnym do 'wiadczenia us"ug i zapewniania funkcji jego Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, 
witryny internetowej lub aplikacji internetowej. U!ytkownik zgadza si$ korzysta# z Us"ugi Apple 
Maps, interfejsu API MapKit, Apple Maps Server, i MapKit JS wy"%cznie w sposób wyra&nie 
dozwolony w niniejszej Umowie (w tym mi$dzy innymi w niniejszym Za"%czniku 5) oraz 
w Dokumentacji MapKit, interfejsu API Apple Maps Server, i us"ugi MapKit JS oraz zgodnie ze 
wszystkimi obowi%zuj%cymi przepisami i regulacjami. Interfejs MapKit JS nie mo!e by# u!ywany 
w witrynie internetowej i/lub aplikacji U!ytkownika dzia"aj%cej na sprz$cie innym ni! Apple do 
nast$puj%cych celów komercyjnych: zarz%dzanie flot% (w tym wysy"ka), 'ledzenie zasobów, 
optymalizacja tras w przedsi$biorstwie lub gdy g"ównym celem takiej witryny i/lub aplikacji jest 
ocena ryzyka ubezpieczeniowego pojazdu. 
 
1.3 U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e wyniki, które otrzymuje z Us"ugi 
Apple Maps, mog% ró!ni# si$ od rzeczywistych warunków ze wzgl$du na zmienne czynniki, które 
mog% wp"ywa# na dok"adno'# danych mapy, takie jak pogoda, warunki drogowe i drogowe oraz 
wydarzenia geopolityczne. 
 
2. Dodatkowe ograniczenia 
 
2.1 U!ytkownik ani jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego, witryna internetowa ani 
aplikacja internetowa nie mog% usuwa#, zas"ania# ani zmienia# informacji o prawach autorskich, 
znaków towarowych, logo ani innych praw w"asno'ci lub informacji prawnych, dokumentów lub 
hiper"%czy Apple lub jego licencjodawców, które mog% by# wy'wietlane lub udost$pniane za 
po'rednictwem Us"ugi Apple Maps. 
 
2.2 U!ytkownik nie b$dzie korzysta" z Us"ugi Apple Maps w !aden sposób, który umo!liwia 
lub zezwala na zbiorcze pobieranie lub przesy"anie danych mapy lub jakiejkolwiek ich cz$'ci, ani 
w jakikolwiek sposób próbuj%cy wyodr$bni#, wydoby# lub ponownie wykorzysta# jakiekolwiek 
cz$'ci Danych mapy. Na przyk"ad U!ytkownik ani jego Aplikacja do u!ytku wewn$trznego nie 
mog% wykorzystywa# ani udost$pnia# Danych map w ca"o'ci lub w cz$'ci w ramach jakiejkolwiek 
dodatkowej lub pochodnej bazy danych. 
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2.3 Z wyj%tkiem przypadków wyra&nie dozwolonych w niniejszym dokumencie, U!ytkownik 
zgadza si$ nie kopiowa#, nie modyfikowa#, nie t"umaczy#, nie tworzy# prac pochodnych, nie 
publikowa# ani publicznie nie wy'wietla# Danych mapy w jakikolwiek sposób. Ponadto 
U!ytkownik nie mo!e wykorzystywa# ani porównywa# danych dostarczonych przez Us"ug$ 
Apple Maps w celu ulepszania lub tworzenia innej us"ugi map. U!ytkownik zgadza si$ nie tworzy# 
zamiennika us"ugi lub podobnej us"ugi ani nie podejmowa# prób ich tworzenia za pomoc% lub 
poprzez uzyskanie dost$pu do Map Apple. 
 
2.4 Aplikacja do u!ytku wewn$trznego, witryna internetowa lub aplikacja internetowa 
U!ytkownika mo!e wy'wietla# Dane map tylko w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie. 
U!ytkownik zobowi%zuje si$ równie!, !e Dane map b$d% wy'wietlane tylko na mapie Apple 
dostarczonej za po'rednictwem Us"ugi Apple Maps. Ponadto U!ytkownik nie mo!e ujawnia# Danych 
map w swojej Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, witrynie internetowej lub aplikacji internetowej bez 
wy'wietlenia odpowiedniej mapy Apple (np. w przypadku uzyskania wyników dotycz%cych adresu za 
po'rednictwem Us"ugi Apple Maps nale!y wy'wietli# odpowiedni% map$ prezentuj%c% takie wyniki). 
 
2.5 O ile Apple nie wyrazi na to wyra&nej pisemnej zgody, Dane mapy nie mog% by# 
buforowane, wst$pnie pobierane ani przechowywane przez U!ytkownika ani jego Aplikacj$ do 
u!ytku wewn$trznego, witryn$ internetow% ani aplikacj$ sieciow% w sposób inny ni! tymczasowy 
i ograniczony, wy"%cznie w zakresie niezb$dnym do (a) korzystania przez U!ytkownika z Us"ugi 
Apple Maps w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach lub w dokumentacji MapKit lub 
MapKit JS i/lub (b) poprawy dzia"ania Us"ugi Apple Maps w Aplikacji do u!ytku wewn$trznego, 
witrynie internetowej lub aplikacji sieciowej U!ytkownika, po czym, we wszystkich przypadkach, 
U!ytkownik musi usun%# takie Dane mapy. 
 
2.6 U!ytkownik nie mo!e pobiera# jakichkolwiek op"at od u!ytkowników ko(cowych za 
dost$p do Us"ugi Apple Maps lub korzystanie z niej za po'rednictwem swojej Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego, witryny internetowej lub aplikacji internetowej. U!ytkownik zobowi%zuje si$ 
równie! nie sprzedawa# dost$pu do Us"ugi Apple Maps w jakikolwiek inny sposób. 
 
2.7 U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e Apple mo!e na"o!y# ograniczenia 
na korzystanie przez niego z Us"ugi Apple Maps (np. ograniczy# liczb$ transakcji wykonywanych 
przez Aplikacj$ do u!ytku wewn$trznego U!ytkownika za po'rednictwem Interfejsu API MapKit 
lub Apple Maps Server, jak równie! cofn%# lub wy"%czy# dost$p do Us"ugi Apple Maps (lub 
jakiejkolwiek jej cz$'ci) w dowolnym momencie wed"ug w"asnego uznania. Ponadto U!ytkownik 
przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e wyniki, które otrzymuje z Us"ugi Apple Maps, mog% 
ró!ni# si$ od rzeczywistych warunków ze wzgl$du na zmienne czynniki, które mog% wp"ywa# 
na dok"adno'# Danych mapy, takie jak warunki drogowe lub pogodowe. 
 
3. Potwierdzenia U'ytkownika. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci i zgadza si$, !e: 
 
3.1 Apple mo!e w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu U!ytkownika lub 
bez niego, (a) zmodyfikowa# Us"ug$ Apple Maps i/lub interfejs API MapKit, interfejs API Apple 
Maps Server lub MapKit JS, w tym zmieni# lub usun%# dowoln% funkcj$ lub funkcjonalno'#, lub 
(b) zmodyfikowa#, wycofa#, ponownie wyda# lub ponownie opublikowa# interfejs API MapKit, 
Apple Maps Server lub MapKit JS. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo'ci, !e wszelkie takie 
modyfikacje mog% wymaga# od U!ytkownika zmiany lub aktualizacji jego Aplikacji do u!ytku 
wewn$trznego na koszt U!ytkownika. Apple nie ma wyra&nego ani dorozumianego obowi%zku 
zapewniania lub kontynuacji zapewniania dost$pu do Us"ugi Apple Maps i mo!e zawiesi# lub 
zaprzesta# zapewnia# dost$p do Us"ugi Apple Maps, w ca"o'ci lub w cz$'ci, w dowolnej chwili. 
Apple nie ponosi odpowiedzialno'ci za !adne straty, szkody ani koszty !adnego rodzaju 
poniesione przez U!ytkownika ani !adn% inn% stron$ wynikaj%ce z lub zwi%zane z jakimkolwiek 
takim zawieszeniem lub zaprzestaniem 'wiadczenia us"ugi ani z jak%kolwiek modyfikacj% Us"ugi 
Apple Maps, interfejsu API MapKit, Apple Maps Server lub MapKit JS. 
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3.2 Us"uga Apple Maps mo!e nie by# dost$pna we wszystkich krajach, regionach lub 
j$zykach, a firma Apple nie gwarantuje, !e Us"uga Apple Maps jest odpowiednia lub dost$pna do 
u!ytku w okre'lonej lokalizacji. W zakresie, w jakim U!ytkownik zdecyduje zapewnia# dost$p do 
Us"ugi Apple Maps w swoich Aplikacjach do u!ytku wewn$trznego lub za po'rednictwem 
Interfejsu API MapKit, Apple Maps Server lub MapKit JS, podejmuje takie dzia"ania z w"asnej 
inicjatywy i ponosi odpowiedzialno'# za przestrzeganie wszelkich w"a'ciwych przepisów. 
 
4. Prawo Apple do przegl%du wdro'enia MapKit i/lub MapKit JS U'ytkownika. 
U!ytkownik rozumie i zgadza si$, !e Apple zastrzega sobie prawo do przejrzenia i zatwierdzenia 
lub odrzucenia jego wdro!enia us"ugi MapKit i/lub MapKit JS w Aplikacji, witrynie internetowej 
lub aplikacjach internetowych U!ytkownika w dowolnym momencie w okresie obowi%zywania 
niniejszej Umowy. Na !%danie Apple U!ytkownik zgadza si$ niezw"ocznie przekaza# Apple 
informacje dotycz%ce wdro!enia us"ugi MapKit i/lub MapKit JS. U!ytkownik zgadza si$ 
wspó"pracowa# z Apple i odpowiada# na pytania oraz dostarcza# informacje i materia"y 
dotycz%ce takiego wdro!enia, o które w uzasadniony sposób poprosi Apple. Apple zastrzega 
sobie prawo do odebrania U!ytkownikowi dost$pu do kluczy MapKit i/lub MapKit JS 
U!ytkownika oraz podobnych danych uwierzytelniaj%cych w dowolnym czasie i wed"ug w"asnego 
uznania, nawet je'li korzystanie przez U!ytkownika z us"ugi MapKit i/lub MapKit JS spe"nia 
Wymagania dokumentacji i programu oraz warunki niniejszego Za"%cznika. Przyk"adowo, Apple 
mo!e to zrobi#, je'li wdro!enie us"ugi MapKit i/lub MapKit JS U!ytkownika nak"ada nadmierne 
i nieuzasadnione obci%!enie na Us"ug$ Map Apple, ukrywa lub usuwa logo Apple Maps lub 
osadzone "%cza podczas wy'wietlania mapy lub korzysta z Us"ugi Apple Maps odpowiednio 
obra&liw% lub nielegaln% zawarto'ci% mapy. 
 
5. Dodatkowe wy(%czenie odpowiedzialno)ci. APPLE ANI JEGO LICENCJODAWCY 
ANI US*UGODAWCY NIE PONOSZ+ ODPOWIEDZIALNO-CI ZA SZKODY LUB STRATY 
WYNIKAJ+CE Z U)YCIA, NIEW*A-CIWEGO U)YCIA, POLEGANIA, BRAKU MO)LIWO-CI 
U)YCIA, PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB ZAKO0CZENIA -WIADCZENIA US*UGI APPLE 
MAPS, W TYM PRZERWANIA Z POWODU AWARII SYSTEMU, ATAKÓW SIECIOWYCH, B+D. 
ZAPLANOWANEJ LUB NIEZAPLANOWANEJ KONSERWACJI. 
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