NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA
UMOWY LICENCYJNEJ PRZED POBRANIEM LUB UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA
APPLE.NINIEJSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA STANOWIĄ PRAWNĄ UMOWĘ MIĘDZY
FIRMĄ/ORGANIZACJĄ UŻYTKOWNIKA A APPLE.

Umowa licencyjna Developer Enterprise Program
Apple
(dotycząca lokalnego, wewnętrznego użytkowania aplikacji przez pracowników)

Cel

Firma, organizacja lub instytucja edukacyjna Użytkownika chciałaby korzystać z Oprogramowania
Apple (zdefiniowanego poniżej) w celu opracowania jednej lub więcej Aplikacji do użytku
wewnętrznego (zdefiniowanej poniżej) dla produktów marki Apple z systemem iOS, watchOS,
tvOS, iPadOS i/lub macOS oraz wdrożenia takich Aplikacji wyłącznie do użytku wewnętrznego
przez pracowników firmy, organizacji lub instytucji edukacyjnej Użytkownika, albo do
ograniczonego użytku w sposób wyraźnie określony w niniejszym dokumencie. Apple jest skłonny
udzielić Użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania Apple w celu
tworzenia i testowania Aplikacji do użytku wewnętrznego oraz wdrażania takich Aplikacji
wewnętrznie oraz w inny sposób dozwolony na mocy warunków i postanowień definiowanych
w niniejszej Umowie. Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik będzie mógł również tworzyć Karty
(zdefiniowane poniżej) do użytku w powiązaniu z produktami marki Apple z systemem iOS lub
watchOS. Aplikacje do użytku wewnętrznego opracowane dla systemu macOS mogą być
rozpowszechniane na mocy niniejszej Umowy przy użyciu Certyfikatu Apple lub mogą być
rozpowszechniane oddzielnie.
Uwaga: Niniejszy Program obejmuje niestandardowe aplikacje do użytku wewnętrznego
stworzone przez Użytkownika w ściśle określonych celach biznesowych do użytku wyłącznie
przez pracowników Użytkownika oraz, w ograniczonych przypadkach, przez inne osoby
w sposób określony w niniejszym dokumencie. Rozpowszechnianie aplikacji dla systemów iOS,
watchOS lub tvOS wśród stron trzecich lub uzyskiwanie aplikacji od osób trzecich wymaga
użycia sklepu App Store lub uczestnictwa w dostosowanym programie rozpowszechniania
aplikacji.

1.

Akceptacja niniejszej Umowy; definicje

1.1
Akceptacja
Aby korzystać z oprogramowania i Usług Apple, Użytkownik musi najpierw zaakceptować
niniejszą Umowę. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje lub nie może zaakceptować niniejszej
Umowy, nie wolno mu korzystać z Oprogramowania Apple ani Usług. W takim przypadku nie
należy pobierać i używać oprogramowania ani Usług Apple. Użytkownik akceptuje i wyraża
zgodę na związanie się warunkami niniejszej Umowy w imieniu swojej firmy, organizacji, instytucji
edukacyjnej, agencji, przedstawicielstwa lub departamentu rządu federalnego jako upoważniony
przedstawiciel prawny, wykonując jedną z następujących czynności:
(a) zaznaczając okienko wyświetlone w końcowej części tej Umowy korzystania podczas
czytania tego tekstu w witrynie internetowej Apple; lub
(b) klikając przycisk „Zgadzam się” lub podobny przycisk, jeśli taka opcja została udostępniona
przez Apple.
1.2
Definicje
Poniższe terminy zastosowane w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie, jeśli są pisane
wielką literą:
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„Interfejsy API sieci reklamowej” oznacza udokumentowane interfejsy API, które umożliwiają
weryfikację pomyślnej konwersji kampanii reklamowych na obsługiwanych produktach marki
Apple przy użyciu kombinacji podpisów kryptograficznych i procesu rejestracji w Apple.
„Interfejsy API obsługi reklam” oznacza Udokumentowane Interfejsy API zapewniające
Identyfikator reklamowy i Preferencje śledzenia.
„Identyfikator reklamy” oznacza niepowtarzalny, nieosobisty, nietrwały identyfikator
udostępniony za pośrednictwem Interfejsów API obsługi reklam, który jest powiązany
z określonym urządzeniem marki Apple i ma być używany wyłącznie do celów reklamowych,
chyba że Apple wyraźnie zatwierdzi inaczej na piśmie.
„Umowa” oznacza tę Umowę licencyjną Developer Enterprise Program firmy Apple włącznie
z wszelkimi załącznikami, które niniejszym zostają do niej włączone na zasadzie odniesienia.
Dla jasności niniejsza Umowa zastępuje Umowę licencyjną iOS Developer Enterprise Program
(włącznie z jej wszystkimi załącznikami) oraz Umowę licencyjną Mac Developer Program.
„Apple” oznacza firmę Apple Inc., spółkę w Kalifornii z głównym miejscem prowadzenia
działalności pod adresem: One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A.
„Certyfikaty Apple” oznacza certyfikaty cyfrowe wydane przez Apple dostarczone
Użytkownikowi przez Apple w ramach Programu.
„Apple Maps Server API” oznacza zestaw udokumentowanych interfejsów API, które
umożliwiają użytkownikowi dodawanie funkcji mapowania serwer-serwer do jego aplikacji, stron
internetowych lub aplikacji internetowych.
„Usługa Apple Maps” oznacza platformę obsługi i Dane map dostarczane przez firmę Apple za
pośrednictwem interfejsu API MapKit i/lub interfejsu API Apple Maps Server do wyłącznego użytku
Użytkownika w powiązaniu z Aplikacjami do użytku wewnętrznego, lub platformę obsługi map i Dane
map dostarczane przez firmę Apple za pośrednictwem biblioteki MapKit JS i powiązanych narzędzi
do obsługi zawartości map (np. MapSnapshotter) do wyłącznego użytku Użytkownika w powiązaniu
z Aplikacjami do użytku wewnętrznego, witrynami internetowymi lub aplikacjami internetowymi.
„Usługa Apple Push Notification” lub „Usługa APN” oznacza usługę Apple Push Notification,
którą Apple może świadczyć Użytkownikowi, aby umożliwić mu przesyłanie Powiadomień push
do Aplikacji do użytku wewnętrznego lub za pośrednictwem protokołu MDM, albo do użytku
w inny sposób dozwolony w niniejszym dokumencie.
„Interfejs API APN” oznacza Udokumentowany interfejs API umożliwiający Użytkownikowi
korzystanie z Usługi APN w celu dostarczania powiadomień push do Aplikacji do użytku
wewnętrznego użytkownika lub do innego użytku w sposób dozwolony w niniejszym
dokumencie.
„Usługi Apple” lub „Usługi” oznacza usługi programistyczne, które Apple może dostarczać lub
udostępniać za pośrednictwem Oprogramowania Apple lub jako część Programu do użytku
z Produktami lub programami objętymi usługą Użytkownika, w tym z wszelkimi ich Aktualizacjami
(jeśli takie istnieją), które mogą być dostarczone Użytkownikowi przez Apple w ramach Programu.
„Oprogramowanie Apple” oznacza zestawy SDK, systemy iOS, watchOS, tvOS, iPadOS i/lub
macOS oraz Profile zabezpieczeń firmy Apple, jak również wszelkie inne oprogramowanie, które
Apple dostarcza Użytkownikowi w ramach Programu, z wszelkimi ich Aktualizacjami (jeśli takie
istnieją), które mogą zostać dostarczone Użytkownikowi przez Apple w ramach Programu.
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„Zestawy SDK Apple” oznaczają zastrzeżone zestawy do tworzenia oprogramowania (Software
Development Kit, SDK) firmy Apple dostarczane na mocy niniejszej Umowy, w tym pliki
nagłówkowe, interfejsy API, biblioteki, symulatory oraz oprogramowanie (kod źródłowy i kod
obiektowy) oznaczone jako części 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 zależny Apple” oznacza spółkę, której co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent)
wyemitowanych akcji lub papierów wartościowych (reprezentujących prawo głosu podczas
wyboru zarządu lub innego ciała zarządzającego) należy do Apple lub jest przez nie
kontrolowanych, bezpośrednio lub pośrednio. Spółka taka jest również zaangażowana
w prowadzenie sklepu App Store lub powiązana z nim w inny sposób, jak wskazano w niniejszym
dokumencie (np. w Załączniku 3).
„Apple TV” oznacza produkt marki Apple z systemem tvOS.
„Apple Watch” oznacza produkt marki Apple z systemem watchOS.
„Autoryzowani programiści” oznacza pracowników i kontrahentów, członków organizacji
Użytkownika lub, jeśli Użytkownik reprezentuje instytucję edukacyjną, jego wykładowców
i pracowników, którzy (a) mają aktywne i ważne konto Dewelopera Apple w Apple, (b) mają
wyraźną potrzebę znajomości lub używania Oprogramowania Apple w celu opracowywania
i testowania Produktów objętych umową oraz (c) w zakresie, w jakim takie osoby będą miały
dostęp do Informacji poufnych Apple, każda z nich zawarła pisemne i wiążące umowy
z Użytkownikiem w celu ochrony nieuprawnionego użycia i ujawnienia takich Informacji poufnych
Apple.
„Autoryzowane urządzenia testowe” oznacza urządzenia marki Apple posiadane lub
kontrolowane przez Użytkownika, które zostały wyznaczone przez Użytkownika do własnych
celów testowania i tworzenia w ramach tego Programu oraz, jeśli wyrazi na to zgodę, urządzenia
marki Apple będące własnością lub kontrolowane przez Autoryzowanych programistów
Użytkownika, o ile takie urządzenia są używane do celów testowania i rozwoju w imieniu
Użytkownika i tylko w zakresie dozwolonym w sposób opisany poniżej.
„Interfejsy API ClassKit” oznacza Udokumentowane interfejsy API, które umożliwiają
Użytkownikowi wysyłanie danych o postępach uczniów do użytku w środowisku zarządzanym
przez szkołę.
„Interfejsy API CloudKit” oznaczają Udokumentowane interfejsy API, które umożliwiają
Aplikacjom do użytku wewnętrznego, Oprogramowaniu internetowemu i/lub użytkownikom
końcowym Użytkownika (za jego pozwoleniem) odczytywanie, zapisywanie, obsługę zapytań
i/lub pobieranie ustrukturyzowanych danych z publicznych i/lub prywatnych kontenerów
w usłudze iCloud.
„Zgodne produkty” oznaczają oprogramowanie serwerowe dla przedsiębiorstw, które
umożliwiają zarządzanie obsługiwanymi produktami marki Apple przy użyciu protokołu MDM
(który Apple może udostępnić Użytkownikowi według własnego uznania) i których głównym
celem jest zarządzanie urządzeniami w przedsiębiorstwie. Dla jasności produkty przeznaczone
do użytku konsumenckiego lub osobistego są wyłączone ze Zgodnych produktów, z wyjątkiem
przypadków wyraźnie dopuszczonych przez firmę Apple w formie pisemnej.
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„Profile konfiguracji” oznaczają pliki XML umożliwiające Użytkownikowi rozpowszechnianie
informacji konfiguracyjnych (np. ustawień sieci VPN lub Wi-Fi) i ograniczeń funkcjonalności
urządzeń (np. wyłączenia kamer) do zgodnych produktów marki Apple za pośrednictwem
narzędzia Apple Configurator lub podobnych narzędzi oprogramowania marki Apple, poczty
e-mail, stron internetowych lub wdrożeń wykorzystujących metody OTA lub protokół MDM.
„Pracownicy kontraktowi” to osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w imieniu
Użytkownika lub jego Uprawnionych jednostek w systemie nieakordowym, które dysponują
wewnętrznym dostępem do poufnych systemów IT Użytkownika lub jego Uprawnionych
jednostek (np. sieci VPN) i/lub zabezpieczonych lokalizacji fizycznych (np. dostępem do siedziby
firmy kontrolowanym za pomocą identyfikatorów). Dla jasności definicja nie obejmuje
„pracowników tymczasowych” wykonujących pracę lub świadczących usługi w systemie
akordowym lub zadania niewskazane w niniejszej definicji.
„Produkty objęte Umową” oznaczają Aplikacje do użytku wewnętrznego, Biblioteki, Karty i/lub
Powiadomienia push Safari opracowane na mocy niniejszej Umowy.
„Odbiorca wersji demonstracyjnej” oznacza bieżącego użytkownika produktów lub usług
Użytkownika, albo użytkownika, któremu Użytkownik prezentuje swoje produkty lub usługi.
„Urządzenia wdrożeniowe” łącznie oznaczają (a) Autoryzowane jednostki testowe oraz
(b) inne obsługiwane produkty marki Apple, które są własnością poniższych osób lub są przez nie
kontrolowane:(i) Użytkownik lub jego Uprawniona jednostka i/lub (ii) Pracownicy lub Uprawnieni
użytkownicy Użytkownika, lecz tylko w zakresie, w jakim Użytkownik lub jego Uprawniona
jednostka ma możliwość usunięcia Aplikacji do użytku wewnętrznego z takich urządzeń lub
wyłączenia tych Aplikacji.
„Interfejsy API DeviceCheck” oznacza zestaw interfejsów API, w tym interfejsy API po stronie
serwera, które umożliwiają Użytkownikowi ustawienie i odpytywanie dwóch bitów danych
powiązanych z urządzeniem oraz daty ostatniej aktualizacji tych bitów.
„Dane DeviceCheck” oznaczają dane przechowywane i zwracane za pośrednictwem
interfejsów API DeviceCheck.
„Dokumentacja” oznacza wszelkie specyfikacje techniczne lub inne specyfikacje
i dokumentację, które Apple może dostarczyć Użytkownikowi do użytku w powiązaniu
z Oprogramowaniem Apple, Usługami Apple, Certyfikatami Apple lub w inny sposób w ramach
Programu, co obejmuje również Wytyczne dotyczące przeglądu w sklepie App Store.
„Udokumentowane interfejsy API” oznacza Interfejsy programowania aplikacji
udokumentowane przez Apple w opublikowanej Dokumentacji Apple i zawarte
w Oprogramowaniu Apple.
„Pracownicy” oznaczają pracowników (zgodnie z prawną definicją) firmy lub organizacji
Użytkownika, albo firmy lub organizacji Klienta MDM Użytkownika.
„Dane twarzy” oznaczają informacje związane z ludzkimi twarzami (np. dane siatki twarzy, dane
mapy twarzy, dane modelowania twarzy, współrzędne twarzy lub dane punktów
charakterystycznych twarzy, w tym dane z przesłanego zdjęcia) uzyskiwane z urządzenia
użytkownika i/lub przy użyciu Oprogramowanie Apple (np. za pośrednictwem zestawu ARKit,
Interfejsów API aparatu lub Interfejsów API zdjęć) lub dostarczonego przez użytkownika
w Aplikacji do użytku wewnętrznego lub za jej pośrednictwem (np. przesłane w celu
wykorzystania w usłudze analizy twarzy).
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„FOSS” (Oprogramowanie bezpłatne i Open Source) oznacza każde oprogramowanie podlegające
warunkom, które jako warunek użytkowania, kopiowania, modyfikacji lub redystrybucji wymagają,
aby takie oprogramowanie i/lub jego prace pochodne były ujawniane lub rozpowszechniane
w postaci kodu źródłowego, licencjonowane w celu tworzenia prac pochodnych lub w celu
bezpłatnej redystrybucji, w tym między innymi oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie
Ogólnej licencji publicznej GNU lub GPL GNU Lesser / Biblioteki.
„Interfejs API HealthKit” oznacza udokumentowane interfejsy API, które umożliwiają czytanie,
pisanie, wysyłanie zapytań i/lub pobieranie informacji o stanie zdrowia i/lub kondycji użytkownika
końcowego w aplikacji Apple Zdrowie.
„Protokół obsługi urządzeń HomeKit” oznacza zastrzeżony protokół licencjonowany przez
Apple w ramach Programu MFi umożliwiający akcesoriom domowym (takimi jak lampy lub zamki)
zaprojektowanym do współpracy z interfejsami API HomeKit komunikowanie się z obsługiwanymi
produktami marki Apple.
„Interfejsy API HomeKit” oznacza udokumentowane interfejsy API, które umożliwiają
odczytywanie, pisanie, zapytania i/lub odzyskiwanie konfiguracji domowej użytkownika
końcowego lub informacji o automatyzacji domu z obszaru wyznaczonego przez użytkownika
końcowego w bazie danych Apple HomeKit.
„Baza danych HomeKit” oznacza repozytorium Apple do przechowywania i zarządzania
informacjami o Licencjonowanych akcesoriach HomeKit użytkownika końcowego i powiązanych
informacjach.
„iCloud” lub „Usługa iCloud” oznacza usługę online iCloud świadczoną przez Apple, która
obejmuje zdalne przechowywanie danych online.
„Interfejsy API iCloud Storage” oznaczają Udokumentowane interfejsy API umożliwiające
przechowywanie i/lub pobieranie wygenerowanych przez użytkowników dokumentów i innych
plików oraz przechowywanie i/lub pobieranie kluczowych danych dotyczących wartości (takich
lista akcji w aplikacji finansowej czy ustawienia Aplikacji) dla Aplikacji do użytku wewnętrznego
i Oprogramowania internetowego przy użyciu usługi iCloud.
„Aplikacja do użytku wewnętrznego” oznacza program (w tym rozszerzenia, czcionki,
multimedia i biblioteki zawarte w jednym pakiecie oprogramowania) tworzony na zamówienie
przez Użytkownika do własnych celów biznesowych (np. aplikacja do inwentaryzacji
dostosowana do działalności Użytkownika) i określonego użytku z produktem marki Apple
odpowiednio z systemem iOS, watchOS, tvOS, iPadOS i/lub macOS, wyłącznie do użytku
wewnętrznego (np. nie do pobierania z publicznej witryny internetowej) przez Pracowników lub
Uprawnionych użytkowników (i Autoryzowanych programistów wyłącznie do celów testowania
i rozwoju), lub w inny sposób wyraźnie dozwolony w punkcie 2.1(f). Z wyjątkiem przypadków
wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, wyłączone z Aplikacji do użytku wewnętrznego
zostają wszelkie programy lub aplikacje, które mogą być używane, rozpowszechniane lub w inny
sposób udostępniane innym firmom, kontrahentom (z wyjątkiem kontrahentów opracowujących
niestandardową Aplikację do użytku wewnętrznego dla Użytkownika, co wymaga użycia takiej
Aplikacji lub dostępu do niej), dystrybutorom, sprzedawcom, odsprzedawcom, użytkownikom
końcowym lub innym osobom. Dla zapewnienia jasności Aplikacje do użytku wewnętrznego nie
obejmują aplikacji osób trzecich, nawet jeśli zostały one w jakikolwiek sposób przystosowane.
Aplikacje do użytku wewnętrznego mogą nie być publicznie dostępne.
„iOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego iOS dostarczane przez firmę Apple do
wyłącznego użytku Użytkownika w związku z opracowywaniem i testowaniem jego Aplikacji do
użytku wewnętrznego wraz z kolejnymi wersjami.
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„Urządzenie z systemem iOS” oznacza urządzenie marki Apple działające pod kontrolą
systemu iOS lub iPadOS.
„iPadOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego iPadOS dostarczane przez firmę
Apple do wyłącznego użytku Użytkownika w związku z opracowywaniem i testowaniem jego
Aplikacji do użytku wewnętrznego wraz z kolejnymi wersjami.
„Protokół akcesoriów iPoda” lub „iAP” oznacza zastrzeżony protokół Apple do komunikacji
z obsługiwanymi urządzeniami marki Apple, który jest objęty licencją w ramach Programu MFi.
„Biblioteka” oznacza moduł kodu, którego nie można zainstalować ani uruchomić oddzielnie od
Aplikacji do użytku wewnętrznego i który został opracowany przez Użytkownika Licencjobiorcę
zgodnie z Wymaganiami dokumentacji i programu wyłącznie do użytku z produktami z systemem
iOS, Apple Watch lub Apple TV.
„Licencjonowane akcesoria HomeKit” oznacza akcesoria sprzętowe licencjonowane
w ramach Programu MFi, które obsługują Protokół akcesoriów HomeKit.
„Powiadomienie lokalne” oznacza wiadomość, włącznie z zawartymi w niej zawartością lub
danymi, dostarczaną użytkownikom końcowym Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika
o określonym czasie lub kiedy Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika działa w tle,
podczas gdy inna aplikacja działa na pierwszym planie.
„macOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego macOS dostarczone przez Apple do
użytku przez Użytkownika, w tym wszelkie jego kolejne wersje.
„Produkt z systemem macOS” oznacza produkt marki Apple, na którym działa system.
„Dane mapy” oznacza wszelką zawartość, dane lub informacje dostarczane za pośrednictwem
Usługi map Apple, w szczególności zdjęcia, dane terenu, współrzędne długości i szerokości
geograficznej, dane o transporcie, interesujących miejscach i ruchu drogowym.
„Interfejs API MapKit” oznacza Udokumentowany interfejs API po stronie klienta umożliwiający
Użytkownikowi dodawanie funkcji obsługi map do jego Aplikacji do użytku wewnętrznego.
„MapKit JS” oznacza bibliotekę JavaScript umożliwiającą Użytkownikowi dodawanie funkcji
obsługi map do jego Aplikacji do użytku wewnętrznego, witryn internetowych lub aplikacji
internetowych.
„Zarządzanie urządzeniami mobilnymi” (Mobile Device Management, MDM) oznacza funkcje
zarządzania urządzeniami i powiązane interfejsy API udostępniane przez firmę Apple
umożliwiające zdalne zarządzanie i konfigurowanie obsługiwanych produktów marki Apple przy
użyciu protokołu MDM i certyfikatów wydanych przez firmę Apple.
„Certyfikat MDM” oznacza cyfrowy certyfikat wydany przez firmę Apple udostępniany
w witrynie identity.apple.com Klientom MDM po przekazaniu zweryfikowanego żądania lub
w ramach portalu Developer Program w powiązaniu z użyciem Identyfikatora push aplikacji.
„Klient MDM” oznacza komercyjne przedsiębiorstwo, takie jak organizacja biznesowa,
instytucja edukacyjna lub agencja rządowa, która jest klientem w odniesieniu do Zgodnych
produktów Użytkownika. Dla jasności definicja Klienta MDM wyraźnie wyklucza konsumentów
lub użytkowników osobistych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez firmę
Apple w formie pisemnej.
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„Protokół MDM” oznacza zastrzeżoną dokumentację protokołu, którą Apple według własnego
uznania może dostarczyć Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, aby umożliwić mu
interakcję z obsługiwanymi produktami marki Apple, zarządzanie nimi, konfigurowanie ich
i obsługę zapytań, w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.
„Certyfikat podpisu MDM” oznacza cyfrowy certyfikat wydawany przez Apple, który firma
Apple według własnego uznania może dostarczyć Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy,
aby umożliwić mu uwierzytelnianie Klientów MDM w systemach firmy Apple.
„Akcesorium MFi” oznacza urządzenie marki innej niż Apple, które łączy się, komunikuje lub
w inny sposób współdziała z produktem marki Apple lub kontroluje go przy użyciu technologii
licencjonowanej w ramach Programu MFi (np. możliwość sterowania obsługiwanego urządzenia
marki Apple poprzez Protokół akcesoriów iPoda).
„Licencjobiorca MFi” oznacza stronę, której Apple przyznał licencję w ramach Programu MFi.
„Program MFi” oznacza oddzielny program Apple, który oferuje programistom, między innymi,
licencję na włączenie lub używanie określonej technologii Apple w akcesoriach lub urządzeniach
lub z nimi w celu łączenia, komunikowania się lub w inny sposób współdziałania z wybranymi
urządzeniami marki Apple lub sterowania nimi.
„Interfejsy API Motion & Fitness” oznacza Udokumentowane interfejsy API, które są
kontrolowane przez ustawienie prywatności Motion & Fitness w zgodnym urządzeniu marki Apple
i które umożliwiają dostęp do danych z czujników ruchu i sprawności (np. ruch ciała, liczba kroków,
liczba pokonanych schodów), chyba że użytkownik końcowy wyłączył dostęp do takich danych.
„Wielozadaniowość” oznacza możliwość działania Aplikacji do użytku wewnętrznego w tle,
podczas gdy równocześnie są uruchomione inne aplikacje.
„Interfejsy API MusicKit” oznaczają zestaw interfejsów API umożliwiających użytkownikom
usługi Apple Music dostęp do ich subskrypcji za pośrednictwem Aplikacji do użytku
wewnętrznego lub w inny sposób dozwolony przez firmę Apple w Dokumentacji.
„Zawartość MusicKit” oznacza muzykę, filmy i/lub zawartość graficzną udostępniane przez
interfejsy API MusicKit.
„MusicKit JS” oznacza bibliotekę JavaScript umożliwiającą użytkownikom usługi Apple Music
dostęp do ich subskrypcji za pośrednictwem Aplikacji do użytku wewnętrznego, witryn
internetowych lub aplikacji internetowych.
„Struktura rozszerzeń sieci” oznacza Udokumentowane interfejsy API, które zapewniają
Aplikacjom możliwość dostosowywania niektórych funkcji sieciowych zgodnych urządzeń marki
Apple (np. dostosowywanie procesu uwierzytelniania dla hotspotów WiFi, funkcji VPN
i mechanizmów filtrowania zawartości).
„Karnety” oznacza co najmniej jeden karnet cyfrowy (np. bilety do kina, kupony, kupony
lojalnościowe, karty pokładowe, karty członkowskie itp.) opracowane przez Użytkownika na
mocy niniejszej Umowy, pod jego własnym znakiem towarowym lub marką i podpisane jego
Identyfikatorem typu Karnetu.
„Identyfikator typu Karnetu” oznacza połączenie Certyfikatu Apple i identyfikatora aplikacji
Push używane przez Użytkownika do podpisywania jego Karnetów i/lub komunikowania się
z siecią APN.
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„Uprawniona jednostka” oznacza (a) (w przypadku producenta pojazdów) autoryzowanych
dealerów i partnerów w zakresie autoryzowanej obsługi; (b) (w przypadku sieci hoteli) hotele
działające pod nazwą, znakiem handlowym lub marką Użytkownika (włącznie z nazwami,
znakami towarowymi lub markami stanowiącymi własność Użytkownika lub przez niego
kontrolowanymi); (c) inne podobne jednostki, które Apple według własnego uznania może
zatwierdzić w formie pisemnej.
„Uprawnieni użytkownicy” oznaczają pracowników Uprawnionej jednostki Użytkownika,
Pracowników kontraktowych Użytkownika lub jego Uprawnionej jednostki oraz innych
autoryzowanych użytkowników wcześniej zatwierdzonych przez firmę Apple w formie pisemnej,
którzy zawarli pisemne, wiążące umowy z Użytkownikiem lub jego Uprawnioną jednostką
chroniące przed nieautoryzowanym użytkiem Aplikacji do użytku wewnętrznego zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. Ponadto termin „Uprawnieni użytkownicy” obejmuje tylko
następujące dodatkowe osoby: w przypadku instytucji edukacyjnej termin „Uprawnieni
użytkownicy” obejmuje również wykładowców, pracowników i studentów w danej instytucji;
w przypadku szpitala termin „Uprawnieni użytkownicy” obejmuje również lekarzy
z uprawnieniami, lekarzy kierujących i klinicystów.
„Program” oznacza ogólny program opracowywania, testowania, podpisywania cyfrowego
i ograniczonego rozpowszechniania stanowiący przedmiot niniejszej Umowy.
„Wymagania programu” oznaczają kryteria i wymagania techniczne dotyczące interfejsu
użytkownika, projektu, kategorii produktu, bezpieczeństwa, wydajności oraz inne określone
przez Apple, w tym między innymi aktualny zestaw wymagań określonych w punkcie 3.3, które
mogą być okresowo modyfikowane przez Apple zgodnie z niniejszą Umową.
„Profile zabezpieczeń” oznaczają pliki (w tym odpowiednie uprawnienia lub inne identyfikatory)
dostarczane przez firmę Apple do użytku Użytkownika w powiązaniu z opracowywaniem
i testowaniem Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika oraz ograniczonym
rozpowszechnianiem Aplikacji do użytku wewnętrznego w zakresie dozwolonym na mocy
niniejszej Umowy.
„Identyfikator push aplikacji” oznacza niepowtarzalny numer identyfikacyjny lub inny
identyfikator, który Apple przypisuje do Aplikacji do użytku wewnętrznego, Karty lub Witryny
w celu umożliwienia dostępu i korzystania z Usługi APN, do użytku z Protokołem MDM lub
dostarczania Profili konfiguracji.
„Powiadomienie push” lub „Powiadomienie push przeglądarki Safari” oznacza
powiadomienie, włącznie z zawartą w nim zawartością lub danymi, które Użytkownik transmituje
do użytkowników końcowych w procesie dostarczania Aplikacji do użytku wewnętrznego, Kart
i/lub (w przypadku systemu macOS) na komputery z systemem macOS użytkowników Witryny
Użytkownika, którzy zgłosili chęć otrzymywania takich wiadomości za pośrednictwem
przeglądarki Safari w systemie macOS i/lub dostarczanej za pomocą protokołu MDM, albo
dostarczania Profili konfiguracji.
„Interfejsy API ShazamKit” oznaczają Udokumentowane interfejsy API umożliwiające
Użytkownikowi dodawanie funkcji rozpoznawania audio do jego Aplikacji do użytku
wewnętrznego.
„Zawartość ShazamKit” oznacza metadane, muzykę i/lub zawartość graficzną dostarczoną
przez Apple i renderowaną za pośrednictwem interfejsów API ShazamKit, w szczególności
Zawartość MusicKit.
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„SiriKit” oznacza zestaw interfejsów API, które umożliwiają Aplikacji Użytkownika dostęp do
domen, intencji, skrótów, datków i innych powiązanych funkcji SiriKit lub udostępnianie ich
zgodnie z Dokumentacją.
„Witryna” oznacza witrynę internetową udostępnioną przez Użytkownika pod jego własną
nazwą, znakiem towarowym lub marką.
„Termin” oznacza okres opisany w punkcie 11.
„Preferencje śledzenia” oznacza ustawienie Apple, które umożliwia użytkownikowi
końcowemu ustawienie preferencji śledzenia reklam.
„tvOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego tvOS, w tym wszelkie jego następne
wersje.
„Aktualizacje” oznacza poprawki błędów, aktualizacje, uaktualnienia, modyfikacje, ulepszenia,
uzupełnienia i nowe wersje lub wersje Oprogramowania lub usług Apple albo dowolnej części
Oprogramowania lub Usług Apple.
„Wallet” oznacza aplikację Apple, która umożliwia przechowywanie i wyświetlanie Karnetów do
użytku w Urządzeniach z systemem iOS, zegarku Apple Watch lub przeglądarce Safari
w systemie macOS.
„Rozszerzenie WatchKit” oznacza rozszerzenie dołączone do Aplikacji do użytku
wewnętrznego Użytkownika uzyskujące dostęp do struktury WatchKit w systemie iOS w celu
uruchamiania i wyświetlania aplikacji WatchKit w systemie watchOS.
„watchOS” oznacza oprogramowanie systemu operacyjnego watchOS, w tym wszelkie jego
następne wersje.
„Oprogramowanie internetowe” oznacza internetowe wersje aplikacji Użytkownika o tym
samym tytule i zasadniczo analogicznych funkcjach jak funkcje Aplikacji do użytku
wewnętrznego (tzw. funkcjach równoważnych).
„Identyfikator push witryny” oznacza połączenie Certyfikatu Apple i Identyfikatora push
aplikacji służące do podpisywania przez Użytkownika pakietu rejestracyjnego jego Witryny i/lub
komunikowania się z Usługą APN.
„Użytkownik” oznacza osobę prawną (firmę, organizację, instytucję edukacyjną lub agencję,
przedstawicielstwo lub departament administracji rządowej), która zaakceptowała niniejszą
Umowę na należącym do niej koncie programisty i korzysta z Oprogramowania Apple lub w inny
sposób korzysta z praw na mocy niniejszej Umowy.
Uwaga: Dla zapewnienia jasności Użytkownik może upoważnić kontrahentów do opracowywania
Aplikacji do użytku wewnętrznego w swoim imieniu, lecz jakiekolwiek takie Aplikacje do użytku
wewnętrznego muszą stanowić własność użytkownika, być opracowywane w ramach konta
programisty użytkownika oraz wdrażane wyłącznie jako Aplikacje do użytku wewnętrznego
w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie. Użytkownik odpowiada przed Apple za
działania swoich wykonawców na swoim koncie (np. dodanie ich do zespołu Użytkownika w celu
wykonywania dla niego prac programistycznych) i ich zgodność z niniejszą Umową. Wszelkie
działania podjęte przez wykonawców Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy zostaną
uznane za podjęte przez Użytkownika, który (oprócz swoich wykonawców) ponosi
odpowiedzialność przed Apple za wszystkie takie działania.
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2.

Licencja do użytku wewnętrznego i Ograniczenia

2.1
Dozwolone sposoby korzystania i Ograniczenia; Usługi programowe
Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Apple niniejszym udziela Użytkownikowi w okresie
obowiązywania ograniczonej, niewyłącznej, osobistej, odwołalnej, niepodlegającej
sublicencjonowaniu i niezbywalnej licencji na:
(a) Zainstalowanie uzasadnionej liczby kopii Oprogramowania Apple na komputerach marki
Apple należących do Użytkownika lub przez niego kontrolowanych, do użytku wewnętrznego
Użytkownika lub jego Autoryzowanych programistów wyłącznie w celu opracowywania lub
testowania Produktów objętych Umową Użytkownika, a także wykonywanie działań wyraźnie
dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy;
(b) Stworzenie i rozpowszechnienie uzasadnionej liczby kopii Dokumentacji wśród
Autoryzowanych programistów wyłącznie do ich użytku wewnętrznego i wyłącznie w celu
opracowywania lub testowania Produktów objętych Umową Użytkownika, a także wykonywanie
działań wyraźnie dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy;
(c) Zainstalowanie Profili zabezpieczeń na każdej Autoryzowanej jednostce testowej Użytkownika, do
maksymalnej liczby Autoryzowanych jednostek testowych, na które Użytkownik uzyskał licencje dla
użytku wewnętrznego przez Użytkownika lub jego Autoryzowanych programistów wyłącznie w celu
opracowywania i testowania Produktów objętych Umową Użytkownika, Twoje produkty objęte
usługą, a także wykonywanie działań wyraźnie dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy;
(d) Rozpowszechnianie Profili zabezpieczeń wyłącznie wśród Autoryzowanych programistów
Użytkownika tylko w powiązaniu z Aplikacjami do użytku wewnętrznego Użytkownika dla celów
opracowywania i testowania takich Aplikacji do użytku wewnętrznego na Autoryzowanych
urządzeniach testowych;
(e) Rozpowszechnianie Profili zabezpieczeń wyłącznie wśród Pracowników Użytkownika i/lub
Uprawnionych użytkowników w powiązaniu z opracowywaniem Aplikacji do użytku
wewnętrznego Użytkownika na Urządzeniach wdrożeniowych, do użytku wewnętrznego jego
Pracowników i/lub Uprawnionych użytkowników;
(f) Zezwalanie Odbiorcom wersji demonstracyjnej na korzystanie z Aplikacji do użytku wewnętrznego
Użytkownika na Urządzeniach wdrożeniowych, jednak wyłącznie (i) w fizycznej lokalizacji
Użytkownika i/lub w fizycznej lokalizacji jego Uprawnionej jednostki pod bezpośrednim nadzorem
Pracowników lub Uprawnionych użytkowników (np. badanie użytkowników przeprowadzane
w laboratorium w lokalizacji Użytkownika), albo (ii) w innych lokalizacjach pod warunkiem, że wszelkie
użytkowanie odbywa się pod bezpośrednim nadzorem i pod fizyczną kontrolą Pracowników lub
Uprawnionych użytkowników (np. prezentacja sprzedażowa prowadzona przez Pracownika);
(g) Włączanie Certyfikatów Apple wydanych Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy dla celów
cyfrowego podpisywania Aplikacji do użytku wewnętrznego, Kart i Powiadomień push przeglądarki
Safari Użytkownika Państwa aplikacji do użytku wewnętrznego, przepustek, powiadomień push
Safari, a także wykonywanie działań wyraźnie dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy.
Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 2.1 Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób
wykorzystywać, rozpowszechniać ani udostępniać swoich Aplikacji do użytku wewnętrznego
stronom trzecim. Użytkownik może zezwolić Uprawnionej jednostce na Aplikacji do użytku
wewnętrznego Uprawnionym użytkownikom w imieniu Użytkownika pod warunkiem, że takie
wdrożenie odbywa się przy zastosowaniu co najmniej tak samo restrykcyjnych warunków jak
warunki niniejszej Umowy (np. opublikowanie Aplikacji w publicznej witrynie lub na serwerze bez
uwierzytelnienia byłoby zabronione).Wszelkie działania podejmowane przez Uprawnioną jednostkę
Użytkownika w zakresie takiego wdrożenia i/lub wynikające z niniejszej Umowy zostaną uznane za
podjęte przez Użytkownika, a Użytkownik wraz z jego Uprawnioną jednostką będzie ponosić
odpowiedzialność względem Apple za wszystkie takie działania. Apple zastrzega sobie prawo do
ustawienia ograniczonej liczby urządzeń, które każdy Licencjobiorca może zarejestrować jako
Autoryzowane jednostki testowe i uzyskać na nie licencje w ramach tego Programu.
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Apple może zapewnić dostęp do usług za pośrednictwem Programu, aby Użytkownik mógł
korzystać z konta programisty (np. udostępnianie urządzeń lub aplikacji, zarządzanie zespołami
lub innymi zasobami konta).Użytkownik wyraża zgodę na uzyskiwanie dostępu do takich usług
wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Programu (dostępnego za pośrednictwem
witryny firmy Apple dla deweloperów) lub za pośrednictwem produktów marki Apple, które
zostały zaprojektowane do działania w powiązaniu połączeniu z Programem (np. Xcode),
wyłącznie za zgodą firmy Apple. Jeśli Użytkownik (lub jego Autoryzowani programiści) uzyska
dostęp do konta programisty Użytkownika za pośrednictwem tych innych produktów marki
Apple, potwierdza i zgadza się, że niniejsza Umowa będzie nadal obowiązywać w przypadku
dowolnego korzystania z konta programisty Użytkownika oraz wszelkich funkcji lub
funkcjonalności Programu, które zostały udostępnione Użytkownikowi (lub jego Autoryzowanych
programistów) w ten sposób (np. Certyfikaty Apple i Profile zabezpieczeń mogą być używane
tylko w ograniczony sposób dozwolony w niniejszym dokumencie itp.).Użytkownik zgadza się nie
tworzyć ani nie podejmować prób tworzenia zastępczej lub podobnej usługi poprzez używanie
lub dostęp do usług świadczonych za pomocą Programu. Jeśli Apple dostarczy wskaźniki mocy
i wydajności dla Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika, Użytkownik zgadza się, że będą
one mogły służyć tylko do jego użytku wewnętrznego Użytkownika i nie wolno ich udostępniać
jakimkolwiek stronom trzecim (z wyjątkiem przypadków określonych w Punkcie 2.9).Ponadto
Użytkownik może uzyskiwać dostęp do takich usług wyłącznie za pomocą konta Apple ID
powiązanego z jego kontem programisty lub danych uwierzytelniających (np. kluczy, tokenów,
hasła) skojarzonych z kontem programisty, a Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ochronę
swojego konta Apple ID i poświadczeń uwierzytelniających przed naruszeniem i do korzystania
z nich wyłącznie w sposób dozwolony przez Apple i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
w tym między innymi punkt 2.8 i 5. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych
w niniejszym dokumencie, Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać, nie sprzedawać, nie
odsprzedawać, nie wynajmować, nie dzierżawić, nie wypożyczać ani w jakikolwiek inny sposób
nie zapewniać dostępu do swojego konta deweloperskiego lub jakichkolwiek związanych z nim
usług, w całości lub w części, jakiekolwiek osobie nie będącej Autoryzowanym deweloperem
należącym do zespołu Użytkownika. Użytkownik również zobowiązuje się nie żądać od członków
programu Apple Developer Program przekazaniu mu ich identyfikatorów Apple ID, narzędzi
uwierzytelniania i/lub powiązanych informacji o koncie i materiałów (np. Certyfikatów Apple
używanych do rozpowszechniania).Użytkownik rozumie, że każdy członek zespołu musi mieć
własne konto Apple ID lub dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do konta Użytkownika,
i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem konta
Użytkownika lub w związku z nim.W zakresie, w jakim Użytkownik jest właścicielem lub
kontroluje komputer marki Apple z systemem Apple macOS Server lub Xcode Server („Serwer”)
i chciałby używać go do własnych celów programistycznych w związku z Programem, zgadza się
używać własnego konta Apple ID lub innych poświadczeń uwierzytelniających dla takiego
Serwera i będzie odpowiedzialny za wszystkie działania wykonywane przez ten Serwer.
2.2
Autoryzowane urządzenia testowe i oprogramowanie Apple w wersji wstępnej
O ile Autoryzowane urządzenie testowa zawiera jakiekolwiek wersje wstępne Oprogramowania
Apple lub używa wersji wstępnych Usług, Użytkownik zgadza się ograniczyć dostęp do takiego
Autoryzowanego urządzenia testowego swoim Autoryzowanym programistom i nie ujawniać,
pokazywać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać ani w inny sposób przekazywać
takiego Autoryzowanego urządzenia testowego jakiejkolwiek stronie trzeciej. Ponadto
Użytkownik zgadza się podjąć uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony i poinformować
swoich Autoryzowanych programistów, aby chronili Autoryzowane urządzenia testowe przed
zgubieniem lub kradzieżą.
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Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli instaluje jakiekolwiek oprogramowanie
Apple w wersji wstępnej lub korzysta z dowolnej wersji wstępnej Usług na
Autoryzowanych urządzeniach testowych, Urządzenia te mogą być „zablokowane”
w trybie testowym i przywrócenie ich pierwotnego stanu może być niemożliwe.
Jakiekolwiek użycie jakiegokolwiek oprogramowania Apple lub Usług w wersji wstępnej służy
wyłącznie do celów ewaluacyjnych i programistycznych, a Użytkownik nie powinien korzystać
z żadnego oprogramowania Apple ani Usług w wersji wstępnej w komercyjnym środowisku
operacyjnym lub z ważnymi danymi. Przed użyciem oprogramowania Apple lub Usług Apple
w wersji wstępnej należy wykonać kopię zapasową wszelkich danych. Apple nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki ani inne zobowiązania Użytkownika
występujące w wyniku aprowizacji Urządzeń wdrożeniowych lub Autoryzowanych jednostek
testowych, opracowywania Produktów objętych Umową lub instalacji/użycia takiego
Oprogramowania Apple lub przedpremierowych Usług Apple, co obejmuje między innymi
uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu lub szkody, straty lub uszkodzenia dotyczące
oprogramowania, informacji lub danych.
2.3
Poufny charakter oprogramowania Apple i Usług Apple w wersji wstępnej
Od czasu do czasu w Okresie obowiązywania umowy Apple może udostępniać Użytkownikowi
wersje wstępne Oprogramowania lub Usług Apple które stanowią Informacje poufne Apple
i podlegają zobowiązaniom dotyczącym zachowania poufności wynikającym z niniejszej Umowy,
chyba że określono inaczej w niniejszym dokumencie. Nie należy zakładać, że takie
oprogramowanie i Usługi Apple w wersji wstępnej będą działały w taki sam sposób, jak
ostateczna wersja produktu w wersji komercyjnej, ani używać ich z danymi, których kopia
zapasowa nie jest wystarczająca i regularna i mogą zawierać funkcje, funkcjonalności lub
interfejsy API oprogramowania lub usług, które nie są jeszcze dostępne. Użytkownik przyjmuje
do wiadomości, że firma Apple mogła nie ogłosić publicznie dostępności takiego
Oprogramowania lub Usług Apple w wersji wstępnej, że firma Apple nie obiecała ani nie
zagwarantowała Użytkownikowi, że takie oprogramowanie lub usługi w wersji wstępnej zostaną
ogłoszone lub udostępnione komukolwiek w przyszłości oraz że Apple nie ma żadnego
wyraźnego ani dorozumianego obowiązku wobec Użytkownika do ogłaszania lub wprowadzania
do sprzedaży takiego oprogramowania lub usług ani żadnej podobnej lub zgodnej technologii.
Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wykonuje wszelkie prace
badawcze lub rozwojowe realizowane w odniesieniu do Oprogramowania lub Usługi Apple
w wersji wstępnej całkowicie na własne ryzyko. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać
jakichkolwiek wersji przedpremierowych Oprogramowania Apple i Usług Apple jakimkolwiek
osobom oprócz jego Autoryzowanych programistów.
2.4
Kopie
Użytkownik zgadza się zachować i w pełni powielać informacje o prawach autorskich Apple,
zastrzeżeniach i inne (w formie, w jakiej pojawiają się one w dostarczonym Oprogramowaniu
i Dokumentacji Apple) we wszystkich kopiach Oprogramowania i Dokumentacji Apple, do których
Użytkownik ma uprawnienia na mocy niniejszej Umowy.
2.5
Własność
Apple zachowuje wszelkie prawa, tytuł i udziały w Oprogramowaniu, Usługi oraz wszelkich
Aktualizacjach Apple, które może udostępnić Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy.
Użytkownik zgadza się współpracować z Apple w celu zachowania przez Apple praw własności
do Oprogramowania i Usług Apple oraz, w zakresie, w jakim uzyska informacje o jakichkolwiek
roszczeniach związanych z Oprogramowaniem i Usługami, Apple, zgadza się dołożyć wszelkich
uzasadnionych starań w celu niezwłocznego powiadomienia Apple o takich roszczeniach. Strony
potwierdzają, że niniejsza Umowa nie daje Apple żadnych praw własności do Produktów
objętych umową.
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2.6
Zakaz innych zastosowań
O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, Użytkownik zgadza się nie wynajmować,
nie dzierżawić, nie wypożyczać, nie przesyłać ani nie hostować na żadnej stronie internetowej
lub serwerze, nie sprzedawać, redystrybuować ani nie sublicencjonować Oprogramowania Apple,
Certyfikatów Apple ani żadnych Usługi, w całości lub w części, ani nie umożliwiać tego innym.
Użytkownikowi wolno korzystać z Oprogramowania Apple, Certyfikatów Apple i jakichkolwiek Usług
objętych niniejszą Umową wyłącznie w sposób wyraźnie przez nią dozwolony; obejmuje to również
wszelkie mające zastosowanie załączniki. Użytkownik zgadza się nie instalować, nie używać ani nie
uruchamiać pakietów SDK firmy Apple na żadnym komputerze marki innej niż Apple oraz nie
instalować, nie używać ani nie uruchamiać systemów iOS, watchOS, tvOS, iPadOS, macOS i profili
zabezpieczeń na urządzeniach marki innej niż Apple lub w połączeniu z nimi ani nie umożliwiać tego
innym. Użytkownik nie może i zgadza się nie kopiować ani nie umożliwiać innym kopiowania
(z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie), dekompilacji, inżynierii
wstecznej, deasemblacji, podejmowania prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikowania,
deszyfrowania lub tworzenia prac pochodnych z oprogramowania Apple, Certyfikatów Apple ani
żadnych Usług dostarczonych przez Oprogramowanie Apple lub w inny sposób określonych
w niniejszej Umowie ani żadnej ich części (z wyjątkiem przypadków i tylko w takim zakresie, w jakim
jakiekolwiek powyższe ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub w zakresie,
na jaki zezwalają warunki licencji regulujące korzystanie ze składników Open Source lub kodu
przykładowego dołączonego do Oprogramowania Apple).Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać
żadnego oprogramowania Apple, Certyfikatów ani Usług Apple udostępnianych w ramach niniejszej
Umowy w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, w tym między innymi przez przekroczenie lub
obciążenie przepustowości sieci lub poprzez gromadzenie lub niewłaściwe wykorzystanie danych
dostarczonych przez takie Oprogramowanie Apple, Certyfikaty lub Usługi Apple. Każda taka próba
stanowi naruszenie praw Apple i jego licencjodawców do Oprogramowania lub Usług Apple. Jeśli
Użytkownik naruszy jakiekolwiek wspomniane powyżej ograniczenia, może narazić się na wniesienie
oskarżenia lub roszczeń. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej
Umowie, są zastrzeżone i żadne inne licencje, zwolnienie z obowiązku lub prawa, wyrażone jawnie
lub domniemane, nie są gwarantowane przez Apple, poprzez dorozumienie, powiązanie lub w inny
sposób. Niniejsza Umowa nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw do używania jakichkolwiek
znaków towarowych, logo ani znaków usługowych należących do Apple, w tym między innymi
znaków słownych iPhone lub iPod. Jeśli Użytkownik odnosi się do jakichkolwiek Produktów Apple
lub korzysta ze znaków towarowych Apple, zgadza się postępować zgodnie z wytycznymi
opublikowanymi w witrynie https://www.apple.com/legal/intellectualproperty/guidelinesfor3rdparties.html, które Apple może okresowo modyfikować.
2.7
Aktualizacje; brak wsparcia i czynności konserwacyjnych
Apple może rozszerzać, ulepszać lub w inny sposób modyfikować Oprogramowanie lub Usługi
Apple (lub dowolną ich część) udostępniane w ramach niniejszej Umowy w dowolnym momencie
bez powiadomienia, ale Apple nie jest zobowiązane do dostarczania Użytkownikowi żadnych
Aktualizacji Oprogramowania lub Usług Apple. Jeśli Aktualizacje zostaną udostępnione przez
Apple, będą one podlegać warunkom niniejszej Umowy, chyba że Aktualizacji towarzyszy
oddzielna licencja, w którym to przypadku będą obowiązywały warunki tej licencji. Użytkownik
rozumie, że takie modyfikacje mogą wymagać zmiany lub aktualizacji Produktów Użytkownika
objętych programem. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że takie
modyfikacje mogą wpływać na możliwość korzystania z Oprogramowania i Usług Apple,
uzyskiwania dostępu do nich lub interakcji z nimi. Apple nie jest zobowiązany do wykonywania
jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, świadczenia usług pomocy technicznej ani innych
usług wsparcia dotyczących Oprogramowania Apple lub Usług Apple. Użytkownik przyjmuje
do wiadomości, że Apple nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku ogłaszania ani
udostępniania jakichkolwiek Aktualizacji Oprogramowania lub Usług Apple żadnemu
użytkownikowi w przyszłości. W przypadku udostępnienia Aktualizacji mogą zostać zastosowane
interfejsy API, funkcje lub usługi różniące się od dostępnych w Oprogramowaniu Apple
licencjonowanym na mocy niniejszej Umowy lub w usługach świadczonych na jej podstawie.
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2.8
Korzystanie z Usług Apple
Apple może zapewnić dostęp do Usług Apple, które mogą wywoływać Produkty objęte
programem za pośrednictwem interfejsów API w Oprogramowaniu Apple i/lub które Apple
udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem innych mechanizmów, np. za pomocą kluczy,
które Apple może udostępnić Użytkownikowi w ramach Programu. Użytkownik zgadza się
uzyskiwać dostęp do takich Usług Apple wyłącznie za pośrednictwem mechanizmów
zapewnianych przez Apple w celu uzyskania takiego dostępu i wyłącznie do użytku z produktami
marki Apple. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 2.9 (Zewnętrzni dostawcy
usług) lub zgodnie z innymi postanowieniami niniejszego dokumentu Użytkownik zgadza się nie
udostępniać stronom trzecim mechanizmów udostępnianych mu przez Apple w celu korzystania
z Usług. Ponadto Użytkownik zgadza się nie tworzyć zamiennika usługi lub podobnej usługi ani
nie podejmować prób ich tworzenia za pomocą lub poprzez uzyskanie dostępu do Usług Apple.
Użytkownik zgadza się uzyskiwać dostęp do takich Usług i korzystać z nich tylko w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług i funkcjonalności Produktów objętych programem, które
kwalifikują się do korzystania z takich Usług i tylko w zakresie dozwolonym przez Apple na
piśmie, w Dokumentacji. Zabrania się korzystania z Usług Apple w jakikolwiek sposób niezgodny
z warunkami niniejszej Umowy lub naruszający jakiekolwiek prawa własności intelektualnej strony
trzeciej lub Apple lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje. Użytkownik zgadza się, że
Usługi Apple zawierają zastrzeżoną zawartość, informacje i materiały, które są własnością Apple
i jego licencjodawców oraz są chronione przez obowiązujące prawo własności intelektualnej
i inne prawa. Użytkownik nie może wykorzystywać takich zastrzeżonej zawartości, informacji ani
materiałów w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem dozwolonych zastosowań Usług Apple na mocy
niniejszej Umowy lub w inny sposób uzgodniony z Apple na piśmie.
Użytkownik rozumie, że mogą obowiązywać ograniczenia pojemności pamięci masowej,
transmisji i/lub transakcji dla Usług Apple zarówno dla Użytkownika jako programisty, jak i dla
jego użytkowników końcowych. Jeśli Użytkownik lub jego użytkownik końcowy osiągnie takie
ograniczenia, wówczas Użytkownik lub jego użytkownik końcowy może nie być w stanie
korzystać z Usług Apple ani uzyskać dostępu lub pobrać danych z takich Usług za
pośrednictwem Produktów objętych umową lub odpowiednich kont użytkowników końcowych.
Użytkownik zgadza się nie pobierać żadnych opłat od użytkowników końcowych wyłącznie za
dostęp do Usług Apple lub korzystanie z nich za pośrednictwem Produktów objętych programem
lub za jakąkolwiek zawartość, dane lub informacje w nich zawarte, a także zgadza się nie
sprzedawać dostępu do Usług Apple w jakikolwiek sposób. Użytkownik zobowiązuje się nie
tworzyć żadnych fałszywych kont użytkowników końcowych ani nie nakłaniać żadnego
użytkownika końcowego do naruszenia warunków obowiązujących użytkownika końcowego lub
umowy usługowej zawartej z Apple ani do naruszania jakichkolwiek zasad Apple dotyczących
korzystania z takich usług dla użytkowników końcowych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie
określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik zgadza się nie utrudniać użytkownikowi
końcowemu możliwości dostępu do takich usług lub korzystania z nich.
Apple zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, wycofania, odmowy, ograniczenia lub
wyłączenia dostępu do Usług Apple lub dowolnej ich części w dowolnym momencie bez
powiadomienia (w tym między innymi do cofnięcia uprawnień lub zmiany wszelkich interfejsów
API w Oprogramowaniu Apple, które umożliwiają dostęp do Usług lub nie przyznać
Użytkownikowi uprawnień).W żadnym wypadku firma Apple nie będzie odpowiadać za usunięcie
lub wyłączenie dostępu do któregokolwiek z powyższych. Apple może również nałożyć limity
i ograniczenia dotyczące korzystania z Usług Apple lub dostęp do nich, może usunąć Usługi
Apple na czas nieokreślony, może cofnąć dostęp Użytkownika do Usług Apple lub anulować
Usługi Apple (lub dowolną ich część) w dowolnym momencie bez powiadomienia lub
odpowiedzialności wobec Użytkownika i według własnego uznania.
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Apple nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, niezawodności ani aktualności
jakichkolwiek danych lub informacji wyświetlane w jakichkolwiek Usługach Apple. W zakresie,
w jakim Użytkownik zdecyduje się korzystać z usług Apple w połączeniu z Produktami objętymi
programem, jest odpowiedzialny za opieranie się na takich danych lub informacjach. Użytkownik
odpowiada za korzystanie z Oprogramowania Apple i usług Apple, a jeśli korzysta z takich Usług,
jego obowiązkiem jest utrzymywanie odpowiedniej alternatywnej kopii zapasowej wszelkiej
zawartości, informacji i danych, w tym między innymi zawartość, którą udostępnia Apple do
hostingu w ramach korzystania z Usług. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może nie być
w stanie uzyskać dostępu do niektórych usług Apple po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej
Umowy oraz że Apple zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu lub usunięcia zawartości,
danych lub informacji przechowywanych przez Użytkownika lub Produkt objęty programem
podczas korzystania przez niego z Usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy. Przed
skorzystaniem z jakichkolwiek Usług Apple należy zapoznać się z Dokumentacją i uwagami
dotyczącymi zasad opublikowanymi przez Apple.
Usługi Apple mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach lub
regionach, a Apple nie gwarantuje, że jakiekolwiek takie Usługi będą odpowiednie, dokładne
lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji lub produkcie. W zakresie, w jakim Użytkownik
zdecyduje się korzystać z usług Apple w swoich aplikacjach, robi to z własnej inicjatywy
i odpowiada za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów. Apple zastrzega sobie
prawo do naliczania opłat za korzystanie z Usług Apple. Apple poinformuje Użytkownika
o wszelkich opłatach lub zmianach opłat za Usługi Apple pocztą e-mail. Informacje o takich
opłatach zostaną opublikowane w portalu internetowym Programu lub konsoli CloudKit.
Dostępność i ceny Usług Apple mogą ulec zmianie. Ponadto usługi Apple mogą nie być
dostępne dla wszystkich produktów objętych programem i mogą nie być dostępne dla
wszystkich programistów. Apple zastrzega sobie prawo do nieudostępniania (lub zaprzestania
udostępniania) Usług Apple niektórym lub wszystkim użytkownikom w dowolnym momencie
według własnego uznania.
2.9
Zewnętrzni Dostawcy usług
Z wyjątkiem przypadków niedopuszczonych przez Apple w Dokumentacji lub na mocy niniejszej
Umowy, Użytkownik może zatrudniać stronę trzecią lub korzystać z usług strony trzeciej
(„Usługodawcy”) w celu udzielania pomocy Użytkownikowi w korzystaniu z Oprogramowania
i Usług Apple dostarczanych na mocy niniejszej Umowy. Obejmuje to w szczególności
angażowanie dowolnego takiego Usługodawcy do utrzymywania i administrowania serwerami
Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika w jego imieniu, pod warunkiem, że wszelkie
działania takiego Usługodawcy powiązane z użyciem Oprogramowania i Usług Apple będą
odbywać się wyłącznie w imieniu Użytkownika i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
Użytkownik zgadza się zawrzeć wiążącą pisemną umowę z Dostawcą usług na warunkach co
najmniej tak restrykcyjnych i zapewniających ochronę wobec Apple, jak określone w niniejszym
dokumencie. Wszelkie działania podejmowane przez dowolnego takiego Usługodawcę
w związku Aplikacjami do użytku wewnętrznego Użytkownika lub korzystaniem
z Oprogramowania Apple lub usług Apple i/lub wynikające z niniejszej Umowy będą uznawane
za podjęte przez Użytkownika, a Użytkownik wraz z Usługodawcą będzie ponosić
odpowiedzialność względem Apple za wszystkie takie działania lub brak wymaganych działań.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony Usługodawcy, które
stanowią naruszenie niniejszej Umowy lub są szkodliwe z innego względu, Apple zastrzega sobie
prawo do żądania od Użytkownika zaprzestania korzystania z usług takiego Usługodawcy.
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3.

Obowiązki Użytkownika

3.1
Postanowienia ogólne
Użytkownik poświadcza Apple i zgadza się, że:
(a) Użytkownik jest pełnoletni na mocy przepisów obowiązujących w jego miejscu zamieszkania
(w wielu krajach lub regionach oznacza to osiągnięcie wieku 18 lat) oraz ma prawo i jest upoważniony
do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu swojej firmy, organizacji, instytucji edukacyjnej lub agencji,
przedstawicielstwa lub departamentu rządu federalnego i prawnego związania takiej jednostki lub
organizacji warunkami i zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy;
(b) Wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika Apple lub jego użytkownikom końcowym
w związku z niniejszą Umową lub jego Produktami objętymi Umową będą aktualne, prawdziwe,
dokładne, poparte dowodami i kompletne. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić
Apple w przypadku jakichkolwiek zmian takich informacji. Obowiązkiem Użytkownika jest
informowanie Apple o wszelkich takich zmianach, aby umożliwić Apple skontaktowanie się z nim
w sprawie obsługi jego konta w Programie;
(c) Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszej Umowy i wypełniać wynikające
z niej zobowiązania;
(d) Użytkownik zobowiązuje się monitorować i ponosić odpowiedzialność za korzystanie
z Oprogramowania i Usług Apple oraz Urządzeń wdrożeniowych przez Autoryzowanych
programistów, Pracowników, Uprawnionych użytkowników i Odbiorców wersji
demonstracyjnych, w szczególności uzyskanie wszelkich wymaganych zgód Pracowników
Użytkownika powiązanych z korzystaniem z Oprogramowania i Usług Apple. Użytkownik
zobowiązuje się monitorować i ponosić pełną odpowiedzialność za korzystanie z jego Aplikacji do
użytku wewnętrznego przez jego Autoryzowanych programistów, Pracowników, Uprawnionych
użytkowników i Odbiorców wersji demonstracyjnych;
(e) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty, wydatki, straty
i zobowiązania oraz działania podjęte przez Użytkownika, jego Uprawnione jednostki,
Autoryzowanych programistów, Pracowników, Uprawnionych użytkowników i Odbiorców wersji
demonstracyjnych w związku z Oprogramowaniem i Usługami Apple, Urządzeniami
wdrożeniowymi, Produktami objętymi Umową oraz powiązanymi działaniami w zakresie rozwoju
i wdrażania, do których niniejsza Umowa ma zastosowanie;
(f) Użytkownik nie będzie działać w żaden sposób, który koliduje lub narusza jakiekolwiek
istniejące zobowiązanie lub obowiązek, które może mieć, a żadna umowa wcześniej zawarta
przez Użytkownika nie będzie kolidować z wypełnianiem przez niego zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy.
3.2
Korzystanie z oprogramowania Apple i Usług Apple
Jako warunek korzystania z Oprogramowania Apple i wszelkich Usług Apple, użytkownik zgadza
się, że:
(a) Będzie korzystał z Oprogramowania Apple i wszelkich usług wyłącznie w celach i w sposób
wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawa;
(b) Nie będzie używał Oprogramowania Apple ani żadnych Usług Apple:(1) do jakichkolwiek
działań niezgodnych z prawem lub nielegalnych, ani też w celu opracowania Produktu objętego
umową, który powodowałby lub ułatwiał popełnienie przestępstwa lub innego czynu
niedozwolonego, niezgodnego z prawem lub nielegalnego; (2) do grożenia, inicjowania lub
promowania przemocy ani prowadzenia działań terrorystycznych bądź działań, które mogą
wyrządzić poważne szkody; (3) do tworzenia lub dystrybuowania jakichkolwiek treści lub działań
promujących wykorzystywanie seksualne osób nieletnich;
(c) Aplikacje do użytku wewnętrznego, Biblioteki i/lub Karty Użytkownika będą opracowywane
zgodnie z Dokumentacją i Wymaganiami Programu zdefiniowanymi w punkcie 3.3 poniżej;
(d) Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Użytkownika jego Produkty objęte Umową nie
będą zakłócać, przywłaszczać ani naruszać jakichkolwiek praw autorskich Apple lub stron
trzecich, znaków towarowych, praw do prywatności i wizerunku, tajemnic handlowych, patentów
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ani praw własności lub innych (np. praw do kompozycji muzycznej lub wykonania, do zawartości
wideo, fotografii lub obrazów, praw do logo ani praw innych stron trzecich itp. w odniesieniu do
zawartości i materiałów, które mogą być zawarte w Aplikacjach do użytku wewnętrznego lub
Kartach Użytkownika);
(e) Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć przy użyciu Oprogramowania Apple, Certyfikatów
Apple, Usług Apple ani w inny sposób Produktów objętych umową ani innego kodu lub programu,
który umożliwiałby:(1) wyłączenie, włamanie lub inną ingerencję w jakiekolwiek zabezpieczenia,
podpis cyfrowy, prawa cyfrowe, mechanizmy weryfikacji lub mechanizmy uwierzytelniania
zaimplementowane w systemie iOS, watchOS, iPadOS, tvOS, Oprogramowaniu Apple lub
jakichkolwiek Usługach, innym oprogramowaniu lub innych technologiach Apple lub przy ich
użyciu, jak również nie umożliwiać takich działań innym osobom (z wyjątkiem czynności wyraźnie
dozwolonych przez Apple w formie pisemnej); (2) naruszenie zabezpieczeń, integralności lub
dostępności jakichkolwiek użytkowników, sieci, komputerów lub systemów komunikacji;
(f) Użytkownik nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, podejmować żadnych działań mających
na celu zakłócenie działania Oprogramowania lub Usług Apple, celów niniejszej Umowy lub
praktyk biznesowych Apple. Obejmuje to w szczególności działania mogące negatywnie
wpływać na wydajność lub skuteczność Oprogramowania Apple lub Programu. Ponadto
Użytkownik zobowiązuje się nie angażować się ani nie zachęcać innych osób do angażowania
się w jakiekolwiek niezgodne z prawem, nieuczciwe, wprowadzające w błąd, oszukańcze,
niewłaściwe lub nieuczciwe działania albo praktyki biznesowe związane z Produktami objętymi
Umową Użytkownika (np. zwodnicze praktyki biznesowe czy nieuczciwą konkurencję).
(g) Z wyjątkiem przypadków obejmujących testowanie i opracowywanie wyraźnie dozwolonych
w niniejszym dokumencie, Aplikacje do użytku wewnętrznego i Karty opracowane przy użyciu
Oprogramowania Apple mogą być wdrażane i używane tylko przez Pracowników Użytkownika
lub jego Uprawnionych użytkowników, wyłącznie do celów wewnętrznych lub do ograniczonego
użytku przez Odbiorców wersji demonstracyjnych na Urządzeniach wdrożeniowych w fizycznej
lokalizacji Użytkownika lub jego Uprawnionej jednostki, lub w innych lokalizacjach, lecz w obu
przypadkach będzie wymagany bezpośredni nadzór i fizyczna kontrola Użytkownika lub jego
Uprawnionej jednostki, zgodnie z postanowieniami zamieszczonymi w punkcie 2.1(f).
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, Aplikacji do użytku
wewnętrznego nie wolno używać, rozpowszechniać ani udostępniać innym firmom, klientom,
konsumentom, kontrahentom (z wyjątkiem kontrahentów opracowujących niestandardową
Aplikację do użytku wewnętrznego lub Kartę dla Użytkownika, co wymaga użycia takiej
Aplikacji/Karty lub dostępu do niej), dystrybutorom, sprzedawcom, odsprzedawcom,
użytkownikom końcowym lub innym osobom w jakikolwiek sposób. Ponadto Użytkownik nie
może hostować Aplikacji do użytku wewnętrznego w jakichkolwiek lokalizacjach dostępnych
dla osób innych niż Autoryzowani programiści Użytkownika, Pracownicy Użytkownika
i Uprawnieni użytkownicy (np. w publicznej witrynie internetowej lub usłudze hostingu plików,
publicznym repozytorium itp.) Użytkownik jest zobowiązany podjąć wszelkie uzasadnione kroki
zapobiegające pobieraniu Aplikacji do użytku wewnętrznego i uzyskiwaniu dostępu do nich przez
kogokolwiek innego niż wskazane osoby.
3.3
Wymagania Programu dotyczące Aplikacji do użytku wewnętrznego, Bibliotek
i Kart
Każda Aplikacja do użytku wewnętrznego dla Produktu z systemem iOS, Apple Watch lub Apple
TV, która będzie rozpowszechniana zgodnie z niniejszą Umową, musi być opracowana zgodnie
z Dokumentacją i Wymaganiami Programu, których bieżącą wersję zamieszczono poniżej
w punkcie 3.3. Biblioteki i Karnety podlegają tym samym kryteriom:
Interfejsy API i funkcjonalność:
3.3.1
Aplikacje do użytku wewnętrznego mogą korzystać wyłącznie z Udokumentowanych
interfejsów API w sposób określony przez Apple i nie mogą używać ani wywoływać jakichkolwiek
prywatnych interfejsów API.
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3.3.2
Z wyjątkiem przypadków określonych w następnym punkcie Aplikacja do użytku
wewnętrznego nie może pobierać ani instalować kodu wykonywalnego. Kod zinterpretowany
można pobierać do Aplikacji do użytku wewnętrznego wyłącznie, jeśli taki kod:(a) nie zmienia
podstawowego celu Aplikacji do użytku wewnętrznego przez zapewnianie funkcji niezgodnych
z przeznaczeniem Aplikacji do użytku Wewnętrznego, (b) nie tworzy sklepu ani witryny
handlowej dla innego kodu lub aplikacji oraz (c) nie pomija wymagań podpisywania, działania
w środowisku typu sandbox ani innych funkcji zabezpieczeń systemu operacyjnego.
Aplikacja do użytku wewnętrznego stanowiąca środowisko programistyczne przeznaczone do
nauki programowania może pobierać i uruchamiać kod wykonywalny pod warunkiem spełnienia
poniższych wymagań:(i) nie więcej niż 80 procent obszaru wyświetlania takiej Aplikacji do użytku
wewnętrznego lub ekranu może zostać przejęte za pomocą kodu wykonywalnego, chyba że
Dokumentacja stanowi inaczej, (ii) taka Aplikacja do użytku wewnętrznego musi przedstawiać
użytkownikowi w uzasadniony sposób wyraźnie widoczny wskaźnik w Aplikacji w celu wskazania,
że użytkownik pracuje w środowisku programistycznym, (iii) taka Aplikacja do użytku
wewnętrznego nie może tworzyć sklepu ani witryny handlowej dla innego kodu lub aplikacji oraz
(iv) kod źródłowy dostarczony przez taką Aplikację do użytku wewnętrznego musi być w pełni
widoczny i możliwy do edytowania przez użytkownika (np. do pobranego kodu nie mogą być
dołączone żadne wstępnie skompilowane biblioteki lub struktury).
3.3.3
Aplikacja do użytku wewnętrznego, która będzie używana przez Odbiorcę wersji
demonstracyjnej, nie może umożliwiać działalności handlowej, obsługi kredytowej ani
dokonywania zakupów jakiegokolwiek rodzaju w ramach tej Aplikacji bez wcześniejszej,
wyraźnej, pisemnej zgody Apple. Ponadto Użytkownik nie może w żaden sposób obciążać
Uprawnionych jednostek, jakichkolwiek Odbiorców wersji demonstracyjnej, Pracowników ani
Uprawnionych użytkowników opłatami za korzystanie z takiej Aplikacji. Aplikacja do użytku
wewnętrznego, która będzie używana przez Pracowników i Uprawnionych użytkowników, może
umożliwiać działalność handlową, obsługę kredytową lub dokonywanie zakupów, lecz wyłącznie
w odniesieniu do towarów lub usług zapewnianych w organizacji (np. aplikacja do obsługi
kafeterii może umożliwiać dokonywanie transakcji).
3.3.4
Aplikacja do użytku wewnętrznego może odczytywać lub zapisywać dane wyłącznie
w wyznaczonym obszarze kontenera Aplikacji do użytku wewnętrznego na urządzeniu, chyba że
Apple określi inaczej.
3.3.5
Aplikacja do użytku wewnętrznego dla Produktu z systemem iOS musi zapewniać te
same funkcje, gdy jest uruchamiana przez użytkownika w trybie zgodności na urządzeniu iPad
(np. aplikacja dla telefonu iPhone działająca w oknie o odpowiadającym mu rozmiarze na
urządzeniu iPad musi działać tak samo, jak gdyby była uruchamiana na telefonie iPhone; warunek
ten nie dotyczy funkcji nieobsługiwanych przez określone urządzenie, takich jak funkcje
nagrywania wideo na urządzeniu niewyposażonym w kamerę).Ponadto Użytkownik zobowiązuje
się nie ingerować ani nie podejmować prób zakłócania działania Aplikacji do użytku
wewnętrznego działającej w trybie zgodności.
3.3.6
Użytkownik może korzystać z usług Wielozadaniowości wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem opisanym w Dokumentacji.
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Interfejs użytkownika, Gromadzenie danych, Przepisy lokalne i Prywatność:
3.3.7
Aplikacje do użytku wewnętrznego muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi
interfejsu umożliwiającego ludziom korzystanie z urządzeń (Human Interface Guidelines, HIG) i inną
Dokumentacją dostarczoną przez Apple. Użytkownik zobowiązuje się zachowywać zgodność
z wytycznymi HIG podczas opracowywania odpowiedniego interfejsu użytkownika i funkcji Aplikacji
do użytku wewnętrznego zgodnej z charakterystyką produktów marki Apple (np. aplikacja dla
zegarka powinna mieć interfejs użytkownika zaprojektowany pod kątem obsługi szybkich interakcji
zgodnie z wytycznymi HIG w zakresie motywów projektowych systemu watchOS).
3.3.8
Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika przechwytuje lub rejestruje
jakiekolwiek treści wideo, dźwięk z mikrofonu, zawartość ekranu lub obraz z kamery, bez
względu na to, czy treści takie zostaną zapisane na urządzeniu lub wysłane na serwer (co
obejmuje np. obraz, zdjęcie, nagranie głosowe lub inne nagranie, dalej „Nagrania”), w ramach
Aplikacji do użytku wewnętrznego użytkownikowi musi zostać zaprezentowany wyraźny
wskaźnik dźwiękowy, wizualny lub inny sygnalizujący trwającą operację nagrywania.
– Ponadto każda forma gromadzenia, przetwarzania, utrzymywania, przesyłania, synchronizacji,
przechowywania, transmisji, udostępniania, ujawniania lub wykorzystywania danych, zawartości
lub informacji w jakimkolwiek powiązaniu z Aplikacją do użytku wewnętrznego musi być zgodna
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony prywatności, jak
również wszelkimi właściwymi Wymaganiami Programu, między innymi w zakresie wymaganego
informowania i uzyskiwania zgody użytkownika.
3.3.9
Użytkownik, Aplikacje do użytku wewnętrznego Użytkownika i jakiekolwiek strony
trzecie, z którymi Użytkownik zawarł umowę na prezentowanie reklam, nie mogą gromadzić
danych użytkowników ani informacji o urządzeniu bez uprzedniej zgody użytkownika, niezależnie
od tego, czy takie dane są pozyskiwane bezpośrednio od użytkownika, czy też przy użyciu
Oprogramowania Apple, Usług Apple lub Zestawów SDK Apple, a następnie wykorzystywane
wyłącznie w celu świadczenia usług lub zapewniania funkcji bezpośrednio związanych
z użytkowaniem Aplikacji do użytku wewnętrznego lub prezentowania reklam zgodnie
z postanowieniami w punkcie 3.3.12. Użytkownik nie może poszerzać ani w inny sposób
zmieniać zakresu użytkowania dla wcześniej zebranych danych użytkownika lub urządzenia bez
uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na takie rozszerzone lub w inny sposób zmienione
gromadzenie danych. Ponadto w Aplikacji do użytku wewnętrznego ani poza nią nie wolno
używać jakiegokolwiek trwałego identyfikatora opartego na urządzeniu lub jakichkolwiek danych
z niego uzyskanych w celu jednoznacznej identyfikacji urządzenia.
3.3.10 Użytkownik jest zobowiązany do przekazania użytkownikom wyraźnych, pełnych
informacji dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych użytkownika lub
informacji o urządzeniu, np. sposobu wykorzystania danych użytkownika i informacji o urządzeniu
w Aplikacji do użytku wewnętrznego. Ponadto Użytkownik musi podjąć odpowiednie kroki w celu
ochrony takich danych przed nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub dostępem stron trzecich.
Jeśli użytkownik przestanie wyrażać zgodę lub jednoznacznie cofnie zgodę na gromadzenie,
wykorzystywanie lub ujawnianie swoich danych użytkownika lub urządzenia, Użytkownik (i każda
strona trzecia, z którą zawarto umowę o dostarczanie reklam), musi niezwłocznie zaprzestać takiego
wykorzystania. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia użytkownikom końcowym polityki
prywatności, w Aplikacji do użytku wewnętrznego lub w inny sposób, opisującej gromadzenie,
wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, przechowywanie i usuwanie danych użytkownika lub
informacji o urządzeniu. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić swoich użytkowników, zgodnie
z właściwym prawem, o jakimkolwiek naruszeniu zabezpieczeń danych zgromadzonych z Aplikacji
do użytku wewnętrznego (np. przez wysłanie wiadomości e-mail z powiadomieniem
o niezamierzonym ujawnieniu lub nadużyciu danych użytkownika).
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3.3.11 Aplikacje do użytku wewnętrznego muszą być zgodne z wszystkimi właściwymi
przepisami prawa karnego i cywilnego, innego prawa powszechnie obowiązującego i wszelkimi
regulacjami, w tym obowiązującymi we wszystkich jurysdykcjach, w których Aplikacja do użytku
wewnętrznego Użytkownika może być oferowana lub udostępniana. Ponadto:
– Użytkownik i Aplikacja do użytku wewnętrznego muszą spełniać wymagania wszelkich
przepisów w zakresie ochrony prywatności i gromadzenia danych w przypadku jakichkolwiek
działań w zakresie gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych użytkownika lub
informacji o urządzeniu (np. adresu IP użytkownika, nazwa urządzenia użytkownika i wszelkich
zainstalowanych aplikacji powiązanych z użytkownikiem);
– Aplikacji do użytku wewnętrznego nie można tworzyć ani sprzedawać w celu nękania,
nadużywania, spamowania, prześladowania, grożenia lub innego naruszania praw (takich jak
prawo do prywatności i wizerunku) innych osób;
– Użytkownik ani jego Aplikacje do użytku wewnętrznego nie mogą wykonywać jakichkolwiek
funkcji ani łączyć się z żadną zawartością ani jakimikolwiek usługami, informacjami lub danymi,
ani używać robotów, pająków, funkcji przeszukiwania witryn lub innych aplikacji/urządzeń do
pozyskiwania danych w celu pobierania, wydobywania, umieszczania w pamięci podręcznej,
analizowania lub indeksowania oprogramowania, danych lub usług dostarczanych przez Apple
lub jego licencjodawców, jak również uzyskiwać lub próbować uzyskiwać jakiekolwiek takie dane,
z wyjątkiem danych, które Apple wyraźnie dostarcza lub udostępnia Użytkownikowi w związku
z takimi usługami. Użytkownik zgadza się, że nie będzie zbierać, rozpowszechniać ani
wykorzystywać takich danych w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu oraz
– Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika jest przeznaczona do prowadzenia badań
z udziałem ludzi lub wykorzystuje interfejsy API HealthKit do zastosowań klinicznych związanych
ze zdrowiem, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych (np. przechowywanie
dokumentacji medycznej), wówczas Użytkownik zobowiązuje się informować uczestników
o zamierzonych zastosowaniach i ujawnianiu ich danych osobowych w ramach takich badań lub
klinicznych zastosowań zdrowotnych oraz do uzyskania zgody takich uczestników lub ich
opiekunów, którzy będą korzystać z Aplikacji do użytku wewnętrznego podczas takich badań lub
zastosowań klinicznych. Ponadto Użytkownik zabroni stronom trzecim, którym udostępnia
jakiekolwiek pozbawione cech identyfikacyjnych lub zakodowane dane ponownej identyfikacji
(lub prób ponownej identyfikacji) jakichkolwiek uczestników wykorzystujących takie dane bez
zgody uczestnika i zgadza się wymagać, aby takie strony trzecie przekazały powyższe
ograniczenie do wszelkich innych stron, które otrzymają takie pozbawione cech
identyfikacyjnych lub zakodowane dane.
Identyfikator reklamowy i Preferencje śledzenia; Interfejsy API sieci reklamowej:
3.3.12 Użytkownik i jego Aplikacje do użytku wewnętrznego (oraz wszelkie strony trzecie,
którym powierzono prezentowanie reklam na podstawie umowy) mogą korzystać z Identyfikatora
reklamowego i wszelkich informacji uzyskanych przy użyciu Identyfikatora reklamowego
wyłącznie w celu prezentowania reklam. Jeśli użytkownik zresetuje Identyfikator reklamowy,
zgadza się nie integrować, nie korelować, nie łączyć ani w żaden inny sposób nie wiązać,
bezpośrednio lub pośrednio, poprzedniego identyfikatora reklamowego i żadnych informacji
pochodnych ze zresetowanym identyfikatorem reklamowym. W przypadku Aplikacji do użytku
wewnętrznego skompilowanych dla dowolnej wersji systemu iOS lub tvOS zapewniających
dostęp do Interfejsów API obsługi reklam Użytkownik zobowiązuje się sprawdzać Preferencje
śledzenia użytkownika przed zaprezentowaniem jakichkolwiek reklam przy użyciu Identyfikatora
reklamowego i zgadza się przestrzegać ustawień użytkownika w zakresie Preferencji śledzenia
korzystania z Identyfikatora reklamowego i wykorzystywania przez użytkownika innych danych
użytkownika lub urządzenia do śledzenia.
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Ponadto Użytkownik może zgłosić żądanie użycia Interfejsów API sieci reklamowej do śledzenia
zdarzeń konwersji reklam. Jeśli Użytkownik uzyska pozwolenie na korzystanie z Interfejsów API
sieci reklamowej, zgadza się nie używać takich interfejsów API ani żadnych informacji
uzyskanych za pośrednictwem Interfejsów API sieci reklamowej do celów innych niż weryfikacja
informacji sprawdzania poprawności reklam w ramach zdarzenia konwersji reklam. Użytkownik
zgadza się nie integrować, nie korelować, nie łączyć ani w żaden inny sposób nie wiązać,
bezpośrednio ani pośrednio, informacji dostarczonych w ramach sprawdzania poprawności
reklamy za pośrednictwem Interfejsów API sieci reklamowej z innymi informacjami, które może
posiadać o użytkowniku. Apple zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich próśb
o korzystanie z Interfejsów API sieci reklamowej według własnego uznania.
Lokalizacja i Mapy; Zgody użytkownika:
3.3.13 Aplikacje do użytku wewnętrznego korzystające z interfejsów API opartych na
lokalizacji (np. Core Location, MapKit, Apple Maps Server) lub w inny sposób świadczące usługi
oparte na lokalizacji nie mogą być projektowane ani sprzedawane w celu automatycznej lub
autonomicznej kontroli zachowania pojazdów, ani do działania w nagłych wypadkach lub
czynności ratunkowych.
3.3.14 Aplikacje do użytku wewnętrznego, które zapewniają usługi lub funkcje oparte na lokalizacji
albo w inny sposób ustalają lub próbują ustalać lokalizację użytkownika za pośrednictwem
Oprogramowania Apple lub Usług Apple, muszą powiadamiać o takim działaniu użytkownika
i uzyskać jego wyraźną zgodę przed uzyskaniem, przesłaniem lub innym wykorzystaniem danych
o jego lokalizacji przez Aplikację do użytku wewnętrznego. Takich danych można używać wyłącznie
w zakresie zaaprobowanym przez użytkownika oraz w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie.
Na przykład, jeśli Użytkownik korzysta z opcji lokalizacji „Zawsze” w swojej Aplikacji do użytku
wewnętrznego dla celów ciągłego gromadzenia i wykorzystywania danych o lokalizacji użytkownika,
jest zobowiązany przedstawić wyraźnie zdefiniowane uzasadnienie i korzyści dla użytkownika
w momencie zwrócenia się o jego zgodę na takie działania.
3.3.15 Jeśli Użytkownik zdecyduje się zapewnić własną usługę opartą na lokalizacji, dane i/lub
informacje w połączeniu z mapami Apple udostępnianymi za pośrednictwem Usługi map Apple
(np. nakładając mapę lub trasę utworzoną przez siebie na mapie Apple), ponosi wyłączną
odpowiedzialność za zapewnienie, że jego usługa, dane i/lub informacje są prawidłowo dopasowane
do wszelkich używanych map Apple. W przypadku Aplikacji do użytku wewnętrznego korzystających
z interfejsów API opartych na lokalizacji w celu nawigacji w czasie rzeczywistym (w szczególności
wskazówek dotyczących tras „zakręt po zakręcie” i innego wyznaczania tras za pomocą czujników)
jest wymagana umowa licencyjna użytkownika końcowego zawierająca następujące powiadomienie:
UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ APLIKACJI WYZNACZANIA TRASY W CZASIE RZECZYWISTYM
NA WŁASNE RYZYKO.DANE O LOKALIZACJI MOGĄ NIE BYĆ DOKŁADNE.
3.3.16 Aplikacje do użytku wewnętrznego nie mogą wyłączać, zastępować ani w inny sposób
ingerować w jakiekolwiek alerty systemowe, ostrzeżenia, panele wyświetlania, panele zgody
i podobne elementy zaimplementowane przez Apple, w szczególności mające na celu
powiadomienie użytkownika, że jego dane dotyczące lokalizacji, dane z książek adresowych
i kalendarzy, zdjęcia, dane audio i/lub przypomnienia są gromadzone, przesyłane, utrzymywane,
przetwarzane lub wykorzystywane, albo mające na celu uzyskanie zgody na takie wykorzystanie.
Ponadto, jeśli Użytkownik ma możliwość dodania opisu w takich alertach, ostrzeżeniach
i panelach wyświetlania (np. informacje w ciągach celu dla interfejsów API aparatu), każdy taki
opis musi być dokładny i nie może błędnie przedstawiać zakresu użycia. W przypadku odmowy
lub wycofania zgody Aplikacje do użytku wewnętrznego nie mogą gromadzić, przesyłać,
utrzymywać, przetwarzać ani wykorzystywać takich danych, jak również wykonywać
jakichkolwiek innych działań, co do których odmówiono zgody lub ją wycofano.
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3.3.17 Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego, witryna internetowa lub aplikacja internetowa
Użytkownika wykorzystuje lub uzyskuje dostęp do interfejsu API MapKit, interfejsu API Apple
Maps Server lub biblioteki MapKit JS z urządzenia z systemem iOS w wersji 6 lub nowszej,
Aplikacja do użytku wewnętrznego, witryna internetowa lub aplikacja internetowa Użytkownika
będzie uzyskiwać dostęp i korzystać z Usługi Apple Maps. Wszelkie korzystanie z interfejsu
API MapKit, Apple Maps Server, MapKit JS i Usługi map Apple musi być zgodne z warunkami
niniejszej Umowy (w tym Wymaganiami programu) i Załącznikiem 5 (Dodatkowe warunki
korzystania z Usługi map Apple).
Zawartość i materiały:
3.3.18 Wszelkie oryginalne nagrania i kompozycje muzyczne zawarte w Aplikacji do użytku
wewnętrznego Użytkownika muszą być w całości jego własnością lub muszą być licencjonowane
na jego rzecz i całkowicie opłacone w sposób, który nie będzie wymagał dalszego wnoszenia
przez Apple jakichkolwiek opłat, tantiem i/lub kwot na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek strony
trzeciej. Ponadto jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego będzie wdrażana poza Stanami
Zjednoczonymi, wszelkie oryginalne nagrania i kompozycje muzyczne zawarte w Aplikacji do
użytku wewnętrznego (a) nie mogą należeć do repertuaru jakiejkolwiek organizacji zarządzającej
prawami mechanicznymi, prawami do wykonywania lub komunikacji, albo udzielającej licencji na
takie dzieła teraz lub w przyszłości, a (b) treści licencjonowane muszą być licencjonowane
w całości na rzecz Użytkownika w celu wykorzystania w Aplikacji do użytku wewnętrznego przez
każdego odpowiedniego właściciela praw autorskich.
3.3.19 Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika zawiera lub będzie zawierać
jakąkolwiek inną zawartość, Użytkownik musi być właścicielem całej takiej zawartości lub mieć
zezwolenie właściciela zawartości na jej wykorzystanie w Aplikacji do użytku wewnętrznego.
3.3.20 Aplikacje do użytku wewnętrznego nie mogą zawierać zawartości ani materiałów
jakiegokolwiek rodzaju (np. tekstu, grafiki, obrazów czy zdjęć), które w uzasadnionej ocenie
Apple mogą zostać uznane za nieodpowiednie lub niestosowane, takich jak materiały
obsceniczne, pornograficzne lub zniesławiające.
3.3.21 Aplikacje do użytku wewnętrznego nie mogą zawierać jakiegokolwiek złośliwego,
szkodliwego ani wadliwego kodu, programu ani innych składników wewnętrznych (np. wirusów
komputerowych, koni trojańskich czy „tylnych furtek”), które mogłyby uszkodzić, zniszczyć
lub niekorzystnie wpłynąć na Oprogramowanie Apple, Usługi, produkty marki Apple lub inne
oprogramowanie, oprogramowanie układowe, sprzęt, dane, systemy, usługi lub sieci.
3.3.22 Jeśli Aplikacje do użytku wewnętrznego Użytkownika zawierają jakiekolwiek
oprogramowanie FOSS, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących
warunków licencyjnych oprogramowania FOSS. Użytkownik również zobowiązuje się nie
wykorzystywać jakiegokolwiek oprogramowania FOSS podczas opracowywania Aplikacji
do użytku wewnętrznego w sposób, który spowodowałby, że części Oprogramowania Apple
nieobjęte warunkami licencyjnymi oprogramowania FOSS stałyby się im podległe.
3.3.23 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może zapewniać funkcje loterii lub
konkursu pod warunkiem, że Użytkownik pozostanie jedynym sponsorem promocji i wraz
z Aplikacją do użytku wewnętrznego będzie spełniać wymagania wszelkich przepisów
i wymogi rejestracyjne w kraju, na terytorium lub w regionie wdrożenia takiego zastosowania
i obowiązywania promocji. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za
wszelkie promocje i nagrody, a także zgadza się jasno określić w wiążących oficjalnych zasadach
każdej promocji, że Apple nie jest sponsorem promocji ani nie odpowiada za jej przeprowadzenie.
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3.3.24 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może zawierać bezpośrednie łącze
do strony w jego witrynie internetowej umożliwiającej użytkownikowi końcowemu przekazanie
darowizny na cele charytatywne, pod warunkiem spełniania wymagań wszelkich przepisów
(co może obejmować wystawianie potwierdzeń wpłat) i wymogów rejestracyjnych w kraju, na
terytorium lub w regionie, gdzie jest możliwe przekazanie datku na cele charytatywne we wskazany
sposób. Użytkownik zgadza się również wyraźnie stwierdzić, że Apple nie jest autorem zbiórki.
Akcesoria MFi:
3.3.25 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może łączyć się, komunikować lub
w inny sposób współdziałać z Akcesorium MFi (zdefiniowanym powyżej) lub sterować nim za
pośrednictwem łączności bezprzewodowej, złączy Lightning lub złączy 30-stykowych Apple,
tylko jeśli (i) takie Akcesorium MFi jest objęte licencją w ramach Programu MFi w momencie
pierwszego przesłania Aplikacji do użytku wewnętrznego, (ii) Licencjobiorca MFi dodał Aplikację
do użytku wewnętrznego Użytkownika do listy aplikacji zatwierdzonych do współdziałania
z Akcesoriami MFi Licencjobiorcy oraz (iii) Licencjobiorca MFi uzyskał zgodę w ramach Programu
MFi na takie dodanie aplikacji.
Zgodność z przepisami:
3.3.26 Użytkownik spełni wszelkie obowiązujące wymagania regulacyjne, w tym zapewni pełną
zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i politykami związanymi
z produkcją i używaniem swojej aplikacji do użytku wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy , w szczególności z wymogami amerykańskiej
Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), a także innych amerykańskich organów regulacyjnych,
takich jak FAA, HHS, FTC i FCC, a także przepisami prawa, regulacjami i zasadami wszelkich
innych właściwych organów regulacyjnych w krajach, terytoriach lub regionach, na których
udostępniona jest Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika, np. MHRA, CFDA.
Użytkownik zgadza się jednak, że nie będzie starał się o żadne regulacyjne pozwolenia ani nie
będzie podejmować żadnych ustaleń, które mogą skutkować uznaniem jakichkolwiek produktów
Apple za regulowane lub mogą nakładać na Apple jakiekolwiek obowiązki lub ograniczenia.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie w pełni przestrzegać wszystkich właściwych
przepisów prawa, regulacji i zasad, włącznie z wszelkimi przepisami, regulacjami i zasadami
agencji FDA, w związku z użytkowaniem Aplikacji do użytku wewnętrznego w Stanach
Zjednoczonych, a także w innych krajach, na terytoriach lub w regionach, gdzie planuje
udostępnienie Aplikacji do użytku wewnętrznego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
Użytkownik również oświadcza i gwarantuje, że jego Aplikacja do użytku wewnętrznego posłuży
wyłącznie do dopuszczonego lub zatwierdzonego zastosowania w ścisłej zgodności
z obowiązującymi wymogami prawnymi. Na żądanie Apple Użytkownik zgadza się niezwłocznie
dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające taką dopuszczalność. Na żądanie agencji FDA
lub innego podmiotu administracji państwowej, który ma uzasadniony powód do zapoznania
się lub przetestowania Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika w ramach procesu
regulacyjnego, Użytkownik może przekazać Aplikację do użytku wewnętrznego takiemu
podmiotowi w celu recenzji. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić
Apple zgodnie z procedurami określonymi w punkcie 14.5 o wszelkich skargach lub możliwości
skierowania skarg dotyczących jego Aplikacji do użytku wewnętrznego w związku
z wymogami regulacyjnymi.
Sieć komórkowa:
3.3.27 Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego wymaga dostępu do sieci komórkowej lub
będzie zapewniać taką funkcję, wtedy taka Aplikacja do użytku wewnętrznego musi dodatkowo
spełniać poniższe wymagania:
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– Zachować zgodność z najlepszymi praktykami Apple i innymi wytycznymi dotyczącymi zasad
dostępu Aplikacji do użytku wewnętrznego do sieci komórkowej i sposobu jej wykorzystania;
– Według uzasadnionej oceny Apple nie może nadmiernie wykorzystywać ani nadmiernie
obciążać wydajności lub przepustowości sieci.
3.3.28 Ponieważ niektórzy operatorzy sieci komórkowych mogą zabronić lub ograniczyć
korzystanie z funkcji VoIP (Voice over Internet Protocol) w swojej sieci, takich jak telefonia VoIP
w sieci komórkowej, jak również mogą nakładać dodatkowe opłaty lub inne obciążenia powiązane
z funkcjami VoIP, Użytkownik zobowiązuje się poinformować Pracowników i/lub Uprawnionych
użytkowników, przed rozpoczęciem użytkowania, o konieczności zapoznania się z warunkami
umowy z operatorem. Ponadto jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika umożliwia
takim osobom wysyłanie wiadomości SMS lub wykonywanie komórkowych połączeń głosowych,
należy poinformować takich użytkowników przed użyciem tych funkcji, że mogą obowiązywać
standardowe stawki za obsługę wiadomości tekstowych lub inne opłaty nakładane przez
operatora w związku z takim użyciem.
Usługa Apple Push Notification lub Powiadomienia lokalne:
3.3.29 Jakiekolwiek wykorzystanie Powiadomień push za pośrednictwem Usługi Apple Push
Notification lub Powiadomień lokalnych musi być zgodne z warunkami niniejszej Umowy (w tym
z Wymaganiami Programu) oraz Załącznikiem 1 (Dodatkowe warunki korzystania z Usługi Apple
Push Notification i Powiadomień lokalnych).
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi i Profile konfiguracji:
3.3.30 Jakiekolwiek wykorzystanie protokołu MDM i Profili konfiguracji musi być zgodne
z warunkami niniejszej Umowy (w tym z Wymaganiami Programu) oraz Załącznikiem 2
(Dodatkowe warunki korzystania z protokołu MDM i Profili konfiguracji). Korzystanie z protokołu
MDM i Profili konfiguracji na mocy niniejszej umowy jest możliwe wyłącznie w przypadku
podmiotów komercyjnych (takich jak organizacje biznesowe, instytucje edukacyjne lub agencje
rządowe). Nie wolno korzystać z tych funkcji do celów konsumenckich ani osobistych
(z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Apple w formie pisemnej). Użytkownik
musi jasno określić, jakie dane użytkownika będą gromadzone i w jaki sposób będą
wykorzystywane na ekranie aplikacji lub w innym mechanizmie powiadamiania, zanim użytkownik
podejmie jakiekolwiek działanie związane z użyciem profilu konfiguracji. Użytkownik nie może
udostępniać ani sprzedawać danych użytkowników uzyskanych za pośrednictwem profilu
konfiguracji platformom reklamowym, brokerom danych ani sprzedawcom informacji. Ponadto
Użytkownik nie może zastąpić panelu zgody dla Profilu konfiguracji ani żadnych innych
mechanizmów Profilu konfiguracji.
iCloud:
3.3.31 Jakiekolwiek wykorzystanie Interfejsów API iCloud i CloudKit API, a także wykorzystanie
przez Użytkownika usługi iCloud na mocy niniejszej Umowy musi być zgodne z warunkami
niniejszej Umowy (w tym z Wymaganiami Programu) oraz Załącznikiem 3 (Dodatkowe warunki
korzystania z usługi iCloud).
Portfel:
3.3.32 Tworzenie Karnetów oraz korzystanie z Identyfikatora typu Karnetu i usługi Wallet
w ramach niniejszej Umowy muszą być zgodne z warunkami niniejszej Umowy (w tym
Wymaganiami programu) i Załącznikiem 4 (Dodatkowe warunki dotyczące Karnetów).
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Dodatkowe usługi lub oprogramowanie dla użytkowników końcowych w wersji wstępnej:
3.3.33 Od czasu do czasu Apple może zapewniać dostęp do dodatkowych Usług lub
Oprogramowania Apple w wersji przedpremierowej do użycia w powiązaniu z Aplikacjami do
użytku wewnętrznego Użytkownika lub w formie przeznaczonej dla użytkowników końcowych
dla celów ewaluacyjnych. Niektóre z nich mogą podlegać odrębnym warunkom w uzupełnieniu
do niniejszej Umowy. W tym przypadku korzystanie przez Użytkownika również będzie podlegać
tym warunkom. Takie usługi lub oprogramowanie mogą nie być dostępne we wszystkich
językach lub we wszystkich krajach lub regionach, a Apple nie gwarantuje, że będą one
odpowiednie lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik
zdecyduje się uzyskać dostęp do takich usług lub oprogramowania, robi to z własnej inicjatywy
i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów, w tym między
innymi obowiązujących przepisów lokalnych. W zakresie, w jakim takie oprogramowanie
obejmuje funkcję FaceTime lub Wiadomości Apple, Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i zgadza się, że podczas korzystania z takich funkcji numery telefonów i identyfikatorów
urządzeń powiązane z jego autoryzowanymi urządzeniami testowymi, a także adresy e-mail i/lub
informacje o Apple ID, które podaje, mogą być używane i utrzymywane przez Apple w celu
dostarczania i ulepszania takiego oprogramowania i funkcji. Niektóre usługi udostępnione
Użytkownikowi za pośrednictwem Oprogramowania Apple mogą być świadczone przez strony
trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności
wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby (w tym wobec jakiegokolwiek użytkownika
końcowego) za jakiekolwiek usługi stron trzecich ani za jakiekolwiek usługi Apple. Apple i jego
licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia
dostępu do wszelkich usług w dowolnym momencie. W żadnym wypadku Apple nie odpowiada
za usunięcie lub wyłączenie dostępu do takich usług. Ponadto, po każdym komercyjnym wydaniu
takiego oprogramowania lub usług lub wcześniej, jeśli zażąda tego Apple, Użytkownik zgadza się
zaprzestać wszelkiego korzystania z oprogramowania w wersji wstępnej lub usług Apple
dostarczonych Użytkownikowi jako użytkownikowi końcowemu do celów ewaluacyjnych zgodnie
z niniejszą Umową.
3.3.34 Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika uzyskuje dostęp do usługi
Bezpieczne przeglądanie firmy Google za pośrednictwem oprogramowania Apple, taki dostęp
podlega warunkom korzystania z usług firmy Google zamieszczonym pod adresem
https://developers.google.com/safe-browsing/terms.Jeśli Użytkownik nie akceptuje tych
warunków korzystania z usług, nie może korzystać z usługi Bezpieczne przeglądanie firmy
Google w swojej Aplikacji do użytku wewnętrznego. Użytkownik potwierdza, że wszelkie użycie
wskazanej usługi będzie równoznaczne z akceptacją jej warunków korzystania.
3.3.35 Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika uzyskuje dostęp do danych
z książki adresowej użytkownika końcowego za pośrednictwem interfejsu API książki adresowej,
Użytkownik jest zobowiązany powiadomić użytkownika końcowego o takim wykorzystaniu
i uzyskać jego zgodę przed uzyskaniem dostępu lub wykorzystaniem tych danych przez Aplikację
do użytku wewnętrznego. Ponadto Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika nie może
zapewniać automatycznego mechanizmu przesyłania tylko fragmentów danych dotyczących
serwisu Facebook z książki adresowej użytkownika końcowego do lokalizacji poza urządzeniem
użytkownika końcowego. Dla jasności nie zabrania to automatycznego przenoszenia całej Książki
adresowej użytkownika jako całości, o ile spełnione są wymagania dotyczące powiadomienia
użytkownika i zgody; i nie zabrania zezwalania użytkownikom na ręczne przesyłanie jakiejkolwiek
części ich danych z Książki adresowej (np. poprzez wycinanie i wklejanie) lub umożliwianie im
indywidualnego wyboru określonych elementów danych do przesyłania.
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Rozszerzenia:
3.3.36 Aplikacje do użytku wewnętrznego, które zawierają rozszerzenia w pakiecie Aplikacji
do użytku wewnętrznego, muszą zapewniać pewne funkcje oprócz samych rozszerzeń
(np. ekrany pomocy, ustawienia dodatkowe), chyba że Aplikacja do użytku wewnętrznego
Użytkownika obejmuje rozszerzenie WatchKit. Ponadto:
– Rozszerzenia (z wyłączeniem rozszerzeń WatchKit) nie mogą zawierać reklam, promocji produktów,
elementów marketingu bezpośredniego ani ofert zakupu w aplikacji w widoku rozszerzenia;
– Rozszerzenia mogą nie blokować pełnego ekranu Urządzenia z systemem iOS lub Apple TV
ani przekierowywać, utrudniać lub ingerować w nieujawniony lub nieoczekiwany sposób w
korzystanie przez użytkownika z aplikacji innego programisty lub dowolnej funkcji lub usługi
dostarczonej przez Apple;
– Rozszerzenia mogą działać tylko w wyznaczonych przez Apple obszarach systemu iOS,
watchOS, iPadOS, lub tvOS, jak określono w Dokumentacji;
– Rozszerzenia, które zapewniają funkcjonalność klawiatury, muszą być zdolne do działania
niezależnie od dostępu do sieci i muszą zawierać znaki Unicode (a nie tylko obrazy graficzne);
– Wszelkie rejestrowanie naciśnięć klawiszy wykonywane przez takie rozszerzenie musi zostać
wyraźnie ujawnione użytkownikowi końcowemu przed wysłaniem powiązanych danych
z Produktu z systemem iOS. Niezależnie od innych postanowień zawartych w punkcie 3.3.9
takie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia lub ulepszenia funkcji
klawiatury Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika (a nie np. do prezentowania reklam);
– Każde filtrowanie wiadomości wykonane przez rozszerzenie musi być wyraźnie ujawnione
użytkownikowi końcowemu i niezależnie od innych postanowień w punkcie 3.3.9, wszelkie dane
wiadomości SMS lub MMS (niezależnie od tego, czy są dostępne przez rozszerzenie do filtrowania
wiadomości, czy też wysyłane przez system iOS do odpowiedniego serwera rozszerzenia wiadomości)
mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia lub poprawy jakości wiadomości użytkownika
poprzez redukcję wiadomości-śmieci lub wiadomości z nieznanych źródeł, i nie mogą być używane do
wyświetlania reklam ani do jakichkolwiek innych celów. Ponadto dane wiadomości SMS lub MMS od
użytkownika, do którego dostęp jest uzyskiwany w ramach rozszerzenia, nie mogą być w żaden sposób
eksportowane z wyznaczonego obszaru kontenera rozszerzenia oraz
– Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika nie może automatyzować instalacji rozszerzeń
ani w inny sposób powodować instalacji rozszerzeń bez wiedzy użytkownika. Wymagane jest
również dokładne określenie celu i funkcji rozszerzenia.
Interfejs API HealthKit oraz interfejs API Motion & Fitness:
3.3.37 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika nie może uzyskiwać dostępu do
Interfejsów API HealthKit oraz Motion & Fitness, chyba że używa ich w celach związanych
z dostarczaniem usług w zakresie zdrowia, ruchu i/lub sprawności fizycznej, a takie użycie
jest wyraźnie wskazane w tekście marketingowym i interfejsie użytkownika. Ponadto:
– Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w punkcie 3.3.9 Użytkownik
ani jego Aplikacja do użytku wewnętrznego nie mogą używać Interfejsów API HealthKit oraz
Motion & Fitness ani jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Interfejsów API
HealthKit lub Motion & Fitness w jakimkolwiek celu innym niż dostarczanie usług w zakresie
zdrowia, ruchu i/lub sprawności fizycznej w powiązaniu z Aplikacją do użytku wewnętrznego
Użytkownika (np. w celu prezentowania reklam);
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– Użytkownik nie może używać interfejsów API HealthKit lub interfejsów API Motion & Fitness ani
żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem interfejsów API HealthKit lub interfejsów API
Motion & Fitness w celu ujawnienia lub przekazania informacji o stanie zdrowia, ruchu i/lub
kondycji użytkownika końcowego stronie trzeciej bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika
końcowego, a następnie wyłącznie w celu umożliwienia stronie trzeciej świadczenia usług
dotyczących zdrowia, ruchu i/lub kondycji dozwolonych w niniejszym dokumencie. Na przykład
Użytkownikowi nie wolno udostępniać ani sprzedawać informacji o zdrowiu użytkownika
końcowego zebranych za pośrednictwem Interfejsów API HealthKit lub Motion & Fitness
platformom reklamowym, brokerom danych ani odsprzedawcom informacji. Dla jasności
Użytkownik może jednak zezwolić użytkownikom końcowym na wyrażenie zgody na
udostępnianie ich danych stronom trzecim w celu prowadzenia badań medycznych;
– Użytkownik zobowiązuje się wyraźnie ujawniać użytkownikom końcowym, w jaki sposób
Użytkownik i jego Aplikacja do użytku wewnętrznego będą wykorzystywać ich informacje
dotyczące zdrowia, ruchu i/lub sprawności fizycznej, oraz wykorzystywać je wyłącznie w sposób,
na który użytkownik końcowy wyraził wyraźną zgodę oraz w sposób wyraźnie dozwolony
w niniejszym dokumencie.
3.3.8.

Zastrzeżone

Interfejsy API HomeKit:
3.3.39 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika nie może uzyskiwać dostępu do
Interfejsów API HomeKit, chyba że jej głównym przeznaczeniem jest dostarczanie usług
w zakresie konfiguracji domu lub automatyzacji działania (np. włączanie światła, otwieranie drzwi
garażowych) Licencjonowanych akcesoriów HomeKit, a takie użycie jest wyraźnie wskazane
w tekście marketingowym i interfejsie użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie używać
Interfejsów API HomeKit do jakichkolwiek celów innych niż łączenie się, komunikowanie,
współdziałanie lub inne kontrolowanie Licencjonowanego akcesorium HomeKit, albo korzystanie
z bazy danych HomeKit do celów konfiguracji domu lub automatyzacji działania jego elementów
w połączeniu z Aplikacją do użytku wewnętrznego Użytkownika. Ponadto:
– Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może wykorzystywać informacje uzyskane
z Interfejsów API HomeKit i/lub bazy danych HomeKit tylko na zgodnym produkcie marki Apple
i nie może eksportować, uzyskiwać dostępu zdalnego ani przenosić takich informacji poza
produkt (np. hasło blokady nie może być przesyłane z urządzenia użytkownika końcowego
w celu zapisania w zewnętrznej bazie danych dostawcy innego niż Apple), chyba że
w Dokumentacji wyraźnie określono inaczej;
– Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w punkcie 3.3.9 Użytkownik
ani jego Aplikacja do użytku wewnętrznego nie mogą używać Interfejsów API HomeKit, ani
jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Interfejsów API HomeKit lub bazy danych
HomeKit w jakimkolwiek celu innym niż dostarczanie usług z zakresu konfiguracji domu lub
automatyzacji działania jego elementów w powiązaniu z Aplikacją do użytku wewnętrznego
Użytkownika (np. w celu prezentowania reklam).
Platforma rozszerzeń sieciowych:
3.3.40 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika nie może uzyskiwać dostępu do
Struktury rozszerzeń sieci, chyba że Aplikacja do użytku wewnętrznego służy głównie do obsługi
sieci, a Użytkownik uzyskał zezwolenie Apple na taki dostęp. Jeśli Użytkownik otrzyma takie
uprawnienie, zgadza się na następujące warunki:
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– Użytkownik zobowiązuje się wyraźnie ujawniać użytkownikom końcowym, w jaki sposób
Użytkownik i jego Aplikacja do użytku wewnętrznego będą wykorzystywać ich informacje
dotyczące sieci oraz filtrować ich dane sieciowe (jeśli takie działanie ma zastosowanie).
Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać takie dane wyłącznie w sposób, na który użytkownik
końcowy wyraził wyraźną zgodę oraz w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie;
– Użytkownik zobowiązuje się przechowywać i przesyłać informacje dotyczące sieci lub
powiązane dane od użytkownika końcowego w bezpieczny oraz odpowiedni sposób;
– Użytkownik zgadza się nie przekierowywać danych ani informacji sieciowych użytkownika
końcowego za pomocą żadnych nieujawnionych, niewłaściwych lub wprowadzających w błąd
procesów, np. filtrowania ich przez witrynę internetową w celu uzyskania przychodów z reklam
lub sfałszowania witryny internetowej;
– Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać jakichkolwiek danych ani informacji sieciowych
od użytkowników końcowych do omijania lub zastępowania dowolnych ustawień użytkownika
końcowego, np. nie wolno śledzić użycia sieci Wi-Fi użytkownika końcowego w celu określenia
jego lokalizacji w przypadku wyłączenia przez niego usług lokalizacyjnych dla Aplikacji do użytku
wewnętrznego Użytkownika;
– Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w punkcie 3.3.9 Użytkownik
ani jego Aplikacja do użytku wewnętrznego nie mogą wykorzystywać Struktury rozszerzeń sieci,
ani jakichkolwiek danych czy informacji uzyskanych za pośrednictwem Struktury rozszerzeń
sieci w jakimkolwiek innym celu niż zapewnienie możliwości komunikacji sieciowej w połączeniu
z Aplikacją do użytku wewnętrznego Użytkownika (np. nie wolno wykorzystywać ruchu
internetowego użytkownika końcowego w celu prezentowania reklam lub tworzenia profili
użytkowników do celów reklamowych);
Apple zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Użytkownikowi prawa do korzystania z Platformy
rozszerzeń sieci według własnego uznania i do cofnięcia takiego uprawnienia w dowolnym
momencie. Ponadto jeśli Użytkownik chce korzystać z interfejsów API Access WiFi Information
(które zapewniają dostęp do sieci Wi-Fi podłączonemu urządzeniu), musi zwrócić się do Apple
o zezwolenie na takie użycie. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych
w punkcie 3.3.9 Użytkownik może korzystać z takich interfejsów API wyłącznie w celu
świadczenia usługi lub dostarczania funkcji bezpośrednio związanej z użytkowaniem Aplikacji
do użytku wewnętrznego (a nie np. w celu prezentowania reklam).
SiriKit:
3.3.41 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może zostać zarejestrowana jako
lokalizacja docelowa do korzystania z domen SiriKit zdefiniowanych przez Apple, ale tylko wtedy,
gdy Aplikacja do użytku wewnętrznego służy do udzielania powiązanych odpowiedzi
użytkownikowi lub w inny sposób realizuje żądania lub zamiary użytkownika w związku
z właściwą domeną SiriKit (np. w zakresie wspólnego korzystania z pojazdów) obsługiwaną przez
Aplikację do użytku wewnętrznego Użytkownika, a takie użycie jest wyraźnie wskazane w tekście
marketingowym i interfejsie użytkownika. Ponadto Aplikacja do użytku wewnętrznego
Użytkownika może wnosić działania do zestawu SiriKit, ale tylko wtedy, gdy są one powiązane
z zachowaniem lub aktywnością użytkownika w Aplikacji do wewnętrznego Użytkownika i na
które można udzielić użytkownikowi właściwej odpowiedzi. Użytkownik zgadza się nie przesyłać
fałszywych informacji za pośrednictwem SiriKit o jakiejkolwiek takiej aktywności lub zachowaniu
użytkownika ani w inny sposób ingerować w przewidywania SiriKit (np. darowizny SiriKit powinny
być oparte na faktycznym zachowaniu użytkownika).
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3.3.42 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może wykorzystywać informacje
uzyskane za pośrednictwem zestawu SiriKit tylko w obsługiwanych produktach Apple i nie może
eksportować, zdalnie uzyskiwać dostępu ani przenosić takich informacji z urządzenia, z wyjątkiem
zakresu niezbędnego do udzielenia lub ulepszenia właściwych odpowiedzi udzielanych
użytkownikowi, wykonania żądania użytkownika lub działania Aplikacji do użytku wewnętrznego
Użytkownika. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w punkcie 3.3.9
Użytkownik ani jego Aplikacja do użytku wewnętrznego nie mogą wykorzystywać zestawu SiriKit,
ani jakichkolwiek informacji uzyskanych za jego pośrednictwem w celu innym niż udzielanie
właściwych odpowiedzi użytkownikowi, wykonywanie żądania lub zamiarów użytkownika
w związku z domeną, przeznaczeniem lub działaniami SiriKit obsługiwanymi przez Aplikację do
użytku wewnętrznego i/lub w celu usprawnienia reakcji Aplikacji do użytku wewnętrznego na
żądania użytkowników (a nie np. w celu prezentowania reklam).
3.3.43 Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika korzysta z zestawu SiriKit w celu
umożliwiania przetwarzania danych dźwiękowych przez Apple, Użytkownik zobowiązuje się
wyraźnie poinformować użytkowników końcowych, że Użytkownik i jego Aplikacja do użytku
wewnętrznego będą przesyłać zarejestrowane dane dźwiękowe do Apple w celu rozpoznawania
mowy, przetwarzania i/lub transkrypcji oraz że takie dane dźwiękowe mogą posłużyć do ulepszania
i tworzenia produktów i usług Apple. Ponadto Użytkownik zgadza się na użycie takich danych audio
i rozpoznanego tekstu, który może zostać zwrócony z SiriKit, tylko w przypadku wyraźnej zgody
użytkownika końcowego oraz w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.
Interfejs API pojedynczego logowania:
3.3.44 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika nie może uzyskiwać dostępu do
interfejsu API pojedynczego logowania ani korzystać z niego, chyba że Użytkownik pełni rolę
dystrybutora wielokanałowych treści wideo (Multi-channel Video Programming Distributor,
MVPD) lub Aplikacja do użytku wewnętrznego służy głównie do udostępniania programów wideo
opartych na subskrypcji, a Użytkownik uzyskał od Apple odpowiednie pisemne zezwolenie na
takie działania. Każde takie użycie musi być zgodne z Dokumentacją dotyczącą interfejsu API
pojedynczego logowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple zastrzega sobie prawo
do nieudzielenia Użytkownikowi takiego zezwolenia lub uprawnienia oraz do jego cofnięcia
w dowolnym momencie i według własnego uznania.
Usługa wyszukiwania obrazów Spotlight:
3.3.45 W zakresie, w jakim Użytkownik zapewnia usłudze wyszukiwania obrazów Spotlight
Apple dostęp do jakichkolwiek domen skojarzonych z licencjonowanymi aplikacjami Użytkownika
(„Skojarzone domeny”), niniejszym udziela Apple zezwolenia na przeszukiwanie, pobieranie,
kopiowanie, przesyłanie i/lub umieszczanie w pamięci podręcznej zawartości znalezionej
w Skojarzonych domenach („Zawartość licencjonowana”) w celach zdefiniowanych w niniejszej
sekcji. Zawartość licencjonowana będzie uważana za Informacje o licencjonowanej aplikacji
w ramach niniejszej Umowy. Użytkownik niniejszym udziela Apple licencji na używanie, tworzenie,
powielanie, przycinanie i/lub modyfikowanie formatu pliku, rozdzielczości i wyglądu Zawartości
licencjonowanej (w celu zmniejszenia rozmiaru pliku, konwersji na obsługiwany typ pliku i/lub
wyświetlania miniatur) oraz na publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, integrowanie,
włączanie i rozpowszechnianie Zawartości licencjonowanej w celu usprawnienia wyszukiwania,
odkrywania i dystrybucji Zawartości licencjonowanej przez użytkowników końcowych w funkcji
Wiadomości Apple.Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu użytkownicy końcowi
urządzeń marki Apple będą mogli nadal używać i rozpowszechniać całą Zawartość licencjonowaną,
którą uzyskali w wyniku korzystania z urządzeń marki Apple przed takim wypowiedzeniem.
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Biblioteka MusicKit:
3.3.46 Użytkownik zobowiązuje się nie wywoływać Interfejsów API MusicKit ani nie używać
biblioteki MusicKit JS (oraz nie próbować uzyskiwać informacji za pośrednictwem Interfejsów API
MusicKit lub biblioteki MusicKit JS w jakikolwiek inny sposób) do celów niezwiązanych z ułatwianiem
dostępu do subskrypcji Apple Music jego użytkowników końcowych. Jeśli Użytkownik uzyskuje
dostęp do interfejsów API MusicKit lub biblioteki MusicKit JS, musi przestrzegać Wytycznych
dotyczących tożsamości Apple Music. Użytkownik zgadza się nie wymagać płatności za dostęp do
usługi Apple Music ani pośrednio zarabiać na dostępie do usługi Apple Music (np. zakupy w aplikacji,
reklamy, żądanie informacji o użytkowniku) poprzez korzystanie z interfejsów API MusicKit, biblioteki
MusicKit JS lub w jakikolwiek inny sposób. Ponadto:
– Jeśli Użytkownik zdecyduje się oferować odtwarzanie muzyki za pośrednictwem interfejsów
API MusicKit lub biblioteki MusicKit JS, pełne utwory muszą być włączone do odtwarzania,
a użytkownicy muszą rozpocząć odtwarzanie i mieć możliwość nawigacji przy odtwarzaniu za
pomocą standardowych elementów sterujących multimediami, takich jak „odtwarzanie”,
„wstrzymanie” i „pomijanie”, a Użytkownik zgadza się nie przedstawiać błędnie działania tych
elementów sterujących;
– Użytkownik nie może i nie może zezwolić swoim użytkownikom końcowym na pobieranie,
przesyłanie lub modyfikowanie jakiejkolwiek Zawartości MusicKit, a Zawartości MusicKit nie
może być synchronizowana z żadną inną zawartością, chyba że Apple zezwoli inaczej
w Dokumentacji;
– Użytkownik może odtwarzać Zawartość MusicKit tylko w postaci prezentowanej przez interfejs
API MusicKit lub bibliotekę MusicKit JS i tylko w zakresie dozwolonym w Dokumentacji (np.
okładki albumów i teksty związane z muzyką z interfejsie API MusicKit nie mogą być używane
oddzielnie od odtwarzania muzyki lub zarządzania listami odtwarzania);
– Metadanych od użytkowników (takich jak listy odtwarzania i listy ulubionych) można używać
wyłącznie w celu świadczenia usługi lub zapewniania funkcji wyraźnie ujawnionej użytkownikom
końcowym i bezpośrednio związanej z korzystaniem z Aplikacji do użytku wewnętrznego, witryny
internetowej lub aplikacji internetowej Użytkownika, zgodnie z ustaleniami i według własnego
uznania Apple;
– Użytkownik może używać biblioteki MusicKit JS tylko jako autonomicznej biblioteki w jego Aplikacji
do użytku wewnętrznego, witrynie internetowej lub aplikacji internetowej, wyłącznie w zakresie
dozwolonym w Dokumentacji (np. Użytkownik zobowiązuje się nie łączyć biblioteki MusicKit JS
z jakimkolwiek innym kodem JavaScript lub oddzielnie pobierać jej i ponownie hostować).
Interfejsy API DeviceCheck:
3.3.47 Jeśli Użytkownik używa Interfejsów API DeviceCheck do przechowywania Danych
DeviceCheck, musi zapewnić klientom mechanizm kontaktowania się z nim w celu resetowania tych
wartości, jeśli takie działanie ma zastosowanie (np. w celu resetowania subskrypcji próbnej lub
ponownej autoryzacji określonego użycia, gdy nowy użytkownik nabywa urządzenie).Użytkownik nie
może polegać na Danych DeviceCheck jako pojedynczym identyfikatorze oszustwa i musi używać
Danych DeviceCheck tylko w połączeniu z innymi danymi lub informacjami, np. Dane DeviceCheck
nie mogą być jedynym punktem danych, ponieważ urządzenie mogło zostać przekazane lub
odsprzedane. Apple zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Danych DeviceCheck
w dowolnym momencie według własnego uznania, a Użytkownik zgadza się nie polegać na takich
Danych. Ponadto Użytkownik zgadza się nie udostępniać tokenów DeviceCheck, które otrzymuje od
Apple, żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem Usługodawcy działającego w imieniu Użytkownika.
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Dane twarzy:
3.3.48 Jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika uzyskuje dostęp do Danych
twarzy, można to robić wyłącznie w celu świadczenia usługi lub zapewniania funkcji
bezpośrednio związanej z użytkowaniem Aplikacji do użytku wewnętrznego. Użytkownik zgadza
się informować użytkowników o zamierzonym wykorzystywaniu i ujawnianiu Danych twarzy
przez Aplikację do użytku wewnętrznego oraz zobowiązuje się uzyskać wcześniej wyraźną zgodę
od takich użytkowników przed rozpoczęciem gromadzenia i wykorzystywania Danych twarzy.
Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w punkcie 3.3.9 Użytkownik,
Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika, ani jakakolwiek strona trzecia, z którą zawarto
umowę w zakresie prezentacji reklam, nie mogą wykorzystywać Danych twarzy do celów
reklamowych ani innych celów niezwiązanych z użytkowaniem aplikacji. Ponadto:
– Użytkownik nie może używać Danych twarzy w sposób, który narusza prawa użytkowników
(lub stron trzecich) lub w celu dostarczania informacji niezgodnych z prawem, nieuczciwych,
wprowadzających w błąd, oszukańczych, niewłaściwych, wykorzystujących lub budzących
zastrzeżenia i tylko zgodnie z Dokumentacją;
– Użytkownik nie może wykorzystywać Danych twarzy do uwierzytelniania, celów reklamowych
lub marketingowych ani do innych celów kierowania reklam do użytkownika końcowego
w podobny sposób;
– Użytkownik nie może używać Danych twarzy do tworzenia profilu użytkownika ani w inny
sposób próbować, ułatwiać lub zachęcać stron trzecich do identyfikowania anonimowych
użytkowników lub rekonstruowania profili użytkowników na podstawie Danych twarzy;
– Użytkownik nie zgadza się przekazywać, udostępniać, sprzedawać ani w inny sposób
dostarczać Danych twarzy platformom reklamowym, dostawcom usług analitycznych, brokerom
danych, sprzedawcom informacji lub innym takim podmiotom oraz
– Danych twarzy nie wolno udostępniać ani przekazywać z urządzenia użytkownika, chyba że
Użytkownik uzyskał wcześniej wyraźną zgodę na takie przekazanie, a Dane twarzy będą
wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia określonej usługi lub zapewniania funkcji jego
Aplikacji do użytku wewnętrznego (np. siatka twarzy posłuży do wyświetlania obrazu
użytkownika w Aplikacji do użytku wewnętrznego) i tylko zgodnie z niniejszymi warunkami oraz
Dokumentacją. Użytkownik zgadza się wymagać, aby jego usługodawcy korzystali z Danych
twarzy tylko w ograniczonym zakresie, na który wyraził zgodę użytkownik i tylko zgodnie
z niniejszymi warunkami.
Interfejsy API ClassKit:
3.3.49 Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika nie może zawierać Interfejsów API
ClassKit, chyba że jest przeznaczona głównie do świadczenia usług edukacyjnych, a takie użycie
jest wyraźnie wskazane w tekście marketingowym i interfejsie użytkownika. Użytkownik zgadza
się nie przesyłać fałszywych lub niedokładnych danych za pośrednictwem interfejsów API
ClassKit ani nie podejmować prób ponownego zdefiniowania kategorii danych przypisanych do
danych przesyłanych za pośrednictwem interfejsów API ClassKit (np. dane dotyczące lokalizacji
ucznia nie są obsługiwanym typem danych i nie powinny być przesyłane).
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ShazamKit:
3.3.50 Wszelkie korzystanie z interfejsów API ShazamKit musi być zgodne z warunkami
niniejszej Umowy (w tym z Wytycznymi dotyczącymi tożsamości Apple Music i Wymaganiami
programu) oraz z Dokumentacją. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyświetlać Zawartość
ShazamKit odpowiadającą utworom dostępnym w Apple Music, musi zamieścić łącze do
odpowiedniej zawartości w Apple Music zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi tożsamości Apple
Music.Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik
zgadza się nie kopiować, nie modyfikować, nie tłumaczyć, nie tworzyć prac pochodnych, nie
publikować ani nie wyświetlać publicznie Zawartości ShazamKit w jakikolwiek sposób. Ponadto
Użytkownik nie może wykorzystywać ani porównywać danych dostarczonych przez API
ShazamKit w celu ulepszania lub tworzenia innej usługi rozpoznawania audio. Aplikacje do użytku
wewnętrznego, które korzystają z interfejsów API ShazamKit, nie mogą być projektowane ani
sprzedawane do celów związanych ze zgodnością z przepisami (np. licencjonowanie muzyki
i kontrola tantiem).

4.

Zmiana warunków lub Wymagań Programu

5.

Certyfikaty Apple; Odwołanie

Apple może zmienić Wymagania lub warunki Programu w niniejszej Umowie w dowolnej chwili.
Nowe lub zmodyfikowane Wymagania Programu nie będą obowiązywać wstecz i stosować się
do już wdrożonych Aplikacji do użytku wewnętrznego. Aby nadal korzystać z Oprogramowania
Apple lub jakichkolwiek usług, Użytkownik musi zaakceptować i zgodzić się na nowe Wymagania
Programu i/lub nowe warunki niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na nowe
Wymagania Programu lub nowe warunki, jego uprawnienia do korzystania z Oprogramowania
Apple i wszelkich usług zostaną zawieszone lub cofnięte przez Apple. Użytkownik zgadza się,
że zaakceptowanie przez niego takich nowych warunków Umowy lub Wymagań programu może
zostać zrealizowane elektronicznie, a w szczególności, przez zaznaczenie pola wyboru, kliknięcie
przycisku „Zgadzam się” lub podobnego. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ma wpływu
na prawa Apple opisane w punkcie 5 (Certyfikaty Apple; unieważnienie) poniżej.
5.1
Wymagania dotyczące Certyfikatu
Wszystkie Aplikacje do użytku wewnętrznego muszą być podpisane Certyfikatem Apple,
aby można było je instalować na Autoryzowanych jednostkach testowych lub Urządzeniach
wdrożeniowych. Podobnie wszystkie Karty muszą być podpisane Identyfikatorem typu Karty,
aby mogły zostać rozpoznane i zaakceptowane przez aplikację Wallet. W przypadku witryn
Użytkownika należy użyć Identyfikatora witryny, aby wysyłać Powiadomienia push Safari na
pulpit systemu macOS użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich
powiadomień za pośrednictwem przeglądarki Safari w systemie macOS. Ponadto Apple może
dostarczyć Użytkownikowi certyfikaty do użycia z protokołem MDM i innymi Usługami Apple.
Użytkownik może także również uzyskać inne Certyfikaty i klucze Apple do innych celów
określonych w niniejszym dokumencie oraz w Dokumentacji.
W związku z tym Użytkownik oświadcza i zapewnia Apple, że:
(a) nie będzie podejmować żadnych czynności w celu zakłócenia normalnego działania
jakichkolwiek certyfikatów cyfrowych lub Profili zabezpieczeń wydanych przez Apple;
(b) Ponosi wyłączną odpowiedzialność za uniemożliwianie nieupoważnionym osobom lub
organizacjom dostępu do Profili zabezpieczeń, Certyfikatów Apple i odpowiednich kluczy
prywatnych Użytkownika, a także dołoży wszelkich starań, aby chronić swoje Certyfikaty Apple,
klucze i Profile zabezpieczeń przed naruszeniem;
(c) Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Apple na piśmie w przypadku jakiegokolwiek
podejrzenia naruszenia któregokolwiek z jego Profili zabezpieczeń, Certyfikatów Apple lub kluczy;
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(d) Nie będzie dostarczać ani przekazywać Certyfikatów Apple ani Profili zabezpieczeń
dostarczonych w ramach niniejszego Programu jakimkolwiek stronom trzecim, z wyjątkiem
kontrahenta opracowującego Aplikację do użytku wewnętrznego, Kartę lub witrynę na rzecz
Użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz tylko w ograniczonym zakresie
wyraźnie dozwolonym przez Apple w Dokumentacji lub w niniejszej Umowie;
(e) Nie będzie używać swoich Certyfikatów Apple (przeznaczonych zarówno do opracowywania,
jak i wdrażania) do podpisywania jakichkolwiek innych elementów niż Aplikacje do użytku
wewnętrznego, Karty lub witryny;
(f) Będzie korzystać z Profili zabezpieczeń wyłącznie w powiązaniu z Aplikacjami do użytku
wewnętrznego, a nie z innymi programami lub zastosowaniami;
(g) Będzie używać swojego Certyfikatu MDM, Certyfikatu podpisu MDM i innych certyfikatów
dostarczonych przez Apple w związku z użyciem protokołu MDM wyłącznie w sposób wyraźnie
dozwolony w niniejszym dokumencie; oraz
(h) Będzie używać Certyfikatów Apple wyłącznie do podpisywania swoich Aplikacji do użytku
wewnętrznego w celu testowania i wewnętrznego wdrażania w swojej firmie, organizacji lub instytucji
edukacyjnej, albo w inny sposób dozwolony przez Apple i tylko zgodnie z niniejszą Umową.
Użytkownik oświadcza również i gwarantuje Apple, że warunki licencyjne jego Aplikacji do użytku
wewnętrznego, pakietu rejestracyjnego jego witryny i/lub Karty, albo warunki dotyczące
zastosowania kodu strony trzeciej lub oprogramowania FOSS będą spójne i nie będą stać
w konflikcie z aspektami podpisu cyfrowego w ramach Programu, ani z jakimikolwiek warunkami,
postanowieniami lub wymaganiami Programu lub niniejszej Umowy. W szczególności takie warunki
licencyjne nie będą wymagały od Apple (lub jej przedstawicieli) ujawnienia lub udostępnienia
jakichkolwiek kluczy, kodów autoryzacyjnych, metod, procedur, danych lub innych informacji
związanych z mechanizmami podpisu cyfrowego wykorzystywanymi w ramach Programu.
W przypadku stwierdzenia takiej niespójności lub konfliktu Użytkownik zgadza się niezwłocznie
powiadomić o tym Apple i będzie współpracować z Apple w celu rozwiązania takiej kwestii.
5.2
Poświadczone aplikacje dla macOS
W celu notaryzowania Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownik może zażądać pliku
cyfrowego służącego do uwierzytelnienia jego Aplikacji do użytku wewnętrznego z usługi
notaryzacji cyfrowej Apple („Bilet”).Użytkownik może użyć Biletu z jego Certyfikatem Apple w celu
uzyskania dostępu do bardziej zaawansowanych usług podpisywania dla programistów
i zwiększenia komfortu użytkowania Aplikacji do użytku wewnętrznego w systemie macOS. Aby
zażądać tego Biletu z usługi notaryzacji cyfrowej Apple, Użytkownik musi przesłać swoją Aplikację
do użytku wewnętrznego do Apple za pośrednictwem narzędzi deweloperskich Apple (lub innych
wymaganych mechanizmów) w celu ciągłego sprawdzania zabezpieczeń. Takie sprawdzanie
zabezpieczeń będzie obejmowało automatyczne skanowanie, testowanie i analizę Aplikacji do
użytku wewnętrznego Użytkownika przez Apple pod kątem złośliwego oprogramowania, innego
szkodliwego lub podejrzanego kodu albo składników, luk w zabezpieczeniach, oraz —
w określonych przypadkach — ręcznego badania technicznego Aplikacji do użytku wewnętrznego
przez Apple w ramach wskazanych działań. Przesyłając swoją Aplikację do użytku wewnętrznego
do Apple w ramach usługi notaryzacji cyfrowej Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple
może przeprowadzać takie kontrole zabezpieczeń dotyczące Aplikacji do użytku wewnętrznego
w celu wykrywania złośliwego oprogramowania, innego szkodliwego lub podejrzanego kodu albo
składników. Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie i użycie przez Apple swojej Aplikacji do
użytku wewnętrznego do kolejnych kontroli zabezpieczeń w tych samych celach.
Jeśli Apple uwierzytelni podpis deweloperski Użytkownika, a jego Aplikacja do użytku
wewnętrznego przejdzie wstępne testy zabezpieczeń, Apple może dostarczyć Użytkownikowi
Bilet do wykorzystania z jego Certyfikatem Apple. Apple zastrzega sobie prawo do wystawiania
Biletów według własnego uznania. Apple może w dowolnym momencie unieważnić Bilety według
własnego uznania w przypadku, gdy Apple poweźmie uzasadnione podejrzenia, że Aplikacja do
użytku wewnętrznego Użytkownika zawiera złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie, podejrzany
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lub szkodliwy kod albo składniki, lub że została naruszona spójność podpisu gwarantującego
tożsamość programisty Użytkownika. W dowolnym momencie Użytkownik może poprosić Apple
o odwołanie jego Biletu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: product-security@apple.com.
Jeśli Apple unieważni Bilet lub Certyfikat Apple Użytkownika, jego Aplikacja do użytku
wewnętrznego może przestać działać w systemie macOS.
Użytkownik zobowiązuje się współpracować z Apple w zakresie żądań dotyczących jego Biletów
i nie ukrywać, nie próbować omijać ani nie przedstawiać w fałszywy sposób jakiejkolwiek części
swojej Aplikacji do użytku wewnętrznego podczas kontroli zabezpieczeń Apple, ani w inny sposób
nie utrudniać Apple wykonywania takich kontroli zabezpieczeń. Użytkownik zobowiązuje się nie
oświadczać, że Apple przeprowadził kontrolę zabezpieczeń lub operację wykrywania złośliwego
oprogramowania w przypadku jego Aplikacji do użytku wewnętrznego, ani że Apple zweryfikował
lub zatwierdził jego Aplikację do użytku wewnętrznego w celu wystawienia Użytkownikowi biletu
z usługi notaryzacji cyfrowej Apple. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple
przeprowadza kontrole bezpieczeństwa wyłącznie w związku z usługami poświadczania cyfrowego
Apple i że nie należy polegać na takich kontrolach bezpieczeństwa w celu wykrycia złośliwego
oprogramowania lub jakiejkolwiek weryfikacji zabezpieczeń.Użytkownik ponosi całkowitą
odpowiedzialność za swoją Aplikację do użytku wewnętrznego i zapewnienie bezpieczeństwa jej
użycia i prawidłowości działania w przypadku użytkowników końcowych (np. za poinformowanie
użytkowników końcowych, że Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może przestać
działać w razie wystąpienia problemów dotyczących złośliwego oprogramowania).Użytkownik
zobowiązuje się przestrzegać wymogów eksportowych obowiązujących w jego jurysdykcji podczas
przesyłania Aplikacji do użytku wewnętrznego do Apple i zgadza się nie przesyłać jakichkolwiek
Aplikacji do użytku wewnętrznego, które:(a) podlega przepisom eksportowym Stanów
Zjednoczonych (United States Export Administration Regulations), 15 CFR, części 730–774
i międzynarodowym przepisom w zakresie obrotu bronią (International Traffic In Arms Regulations)
22 CFR, części 120–130; lub (b), która nie może zostać wyeksportowana bez uprzedniego
rządowego zezwolenia, co dotyczy w szczególności niektórych typów oprogramowania
szyfrującego i kodu źródłowego, bez uprzedniego uzyskania takiego zezwolenia. Apple nie będzie
ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za niemożność wykrycia
lub niewykrycie złośliwego oprogramowania albo innego podejrzanego, szkodliwego kodu lub
składników w Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika, za inne problemy
z zabezpieczeniami, za jakiekolwiek wystawienie lub unieważnienie biletów. Apple nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty lub inne zobowiązania, które
Użytkownik może ponieść w wyniku opracowywania Aplikacji do użytku wewnętrznego,
korzystania z Oprogramowania Apple, Usług Apple (w tym z niniejszej usługi notaryzacji cyfrowej)
lub Certyfikatów Apple, biletów lub uczestnictwa w Programie, w szczególności przeprowadzania
przez Apple kontroli zabezpieczeń w Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika.
5.3
Unieważnienie certyfikatu
O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, Użytkownik może w dowolnym momencie
unieważnić wydane mu Certyfikaty Apple. Aby unieważnić Certyfikaty Apple używane do
podpisywania Kart i/lub wydane Użytkownikowi do zastosowania z jego aplikacjami dla systemu
macOS, może on zażądać od Apple unieważnienia takich Certyfikatów Apple w dowolnym
momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres product-security@apple.com. Apple zastrzega
sobie również prawo do odwołania dowolnego Certyfikatu Apple w dowolnym momencie, według
własnego uznania. Przykładowo Apple może to zrobić, jeśli:(a) bezpieczeństwo któregokolwiek
z Certyfikatów Apple Użytkownika lub odpowiadających im kluczy prywatnych zostało naruszone
lub Apple ma powody, by sądzić, że bezpieczeństwo któregokolwiek z nich zostało naruszone;
(b) Apple ma powody, by sądzić lub ma uzasadnione podejrzenia, że Produkty objęte programem
zawierają złośliwe oprogramowanie, złośliwy, podejrzany lub szkodliwy kod lub składniki
(np. wirus oprogramowania); (c) Apple ma powody, by sądzić, że Produkty objęte programem
Użytkownika negatywnie wpływają na bezpieczeństwo urządzeń marki Apple lub innego
oprogramowania, oprogramowania sprzętowego, sprzętu, danych, systemów lub sieci,
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do których te urządzenia mają dostęp lub z których korzystają; (d) bezpieczeństwo procesu
wydawania certyfikatu Apple zostało naruszone lub Apple ma powody, by sądzić,
że bezpieczeństwo takiego procesu zostało naruszone; (e) Użytkownik naruszy jakikolwiek
warunek lub postanowienie niniejszej Umowy; (f) Apple zaprzestanie wydawania Certyfikatów
Apple dla Produktu objętego programem; (g) Produkt objęty programem niewłaściwie
wykorzystuje lub przeciąża jakiekolwiek Usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy;
lub (h) Apple ma powody, by sądzić, że takie działanie jest uzasadnione lub konieczne.
Ponadtoużytkownik rozumie i zgadza się, że Apple może powiadamiać użytkowników końcowych
o Produktach objętych programem, które są podpisane Certyfikatami Apple, jeśli Apple uzna,
że takie działanie jest konieczne w celu ochrony prywatności, bezpieczeństwa lub
zabezpieczenia użytkowników końcowych lub jest w inny sposób rozważne lub konieczne,
zgodnie z uzasadnioną oceną Apple. Zasady certyfikacji i Deklaracje praktyk certyfikacyjnych
Apple można znaleźć pod adresem: http://www.apple.com/certificateauthority.

6.

Wdrożenie

Aplikacje do użytku wewnętrznego:
Z zastrzeżeniem prawa Apple do recenzowania i zatwierdzania wszelkich wdrożeń zgodnie
z niniejszym dokumentem, Aplikacje do użytku wewnętrznego dla systemów iOS, watchOS,
iPadOS lub tvOS opracowane na mocy niniejszej Umowy można wdrażać na Urządzeniach
wdrożeniowych na dwa sposoby:(1) jako wdrożenie do użytku wewnętrznego przez Pracowników
lub Uprawnionych użytkowników oraz (2) jako wdrożenie w ograniczonym zakresie dozwolonym
w punkcie 2.1 (f). Dla jasności Aplikacje do użytku wewnętrznego dla systemu macOS mogą
być podpisane Certyfikatem Apple Użytkownika lub mogą być rozpowszechniane oddzielnie bez
użycia Certyfikatu Apple.
6.1
Postanowienia ogólne
Użytkownik zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, którzy Pracownicy
i Uprawnieni użytkownicy powinni mieć dostęp do Aplikacji do użytku wewnętrznego i Urządzeń
wdrożeniowych Użytkownika oraz z nich korzystać, a także za ciągłe zarządzanie
i monitorowanie użycia przez nich takich Aplikacji i Urządzeń oraz stały dostęp do nich
(i/lub wymaganie od Uprawnionej jednostki ciągłego monitorowania takiego dostępu
i użycia).Obejmuje to w szczególności odpowiedzialność za niezwłoczne odbieranie Urządzeń
wdrożeniowych (w tym Autoryzowanych jednostek testowych) oraz uprawnień dostępu
do Oprogramowania Apple, certyfikatów cyfrowych wystawionych przez Apple i Profili
zabezpieczeń osobom, które nie są już zatrudnione w firmie Użytkownika lub nie należą
do organizacji/instytucji będącej Uprawnioną jednostką.
Wdrażając Aplikacje do użytku wewnętrznego lub upoważniając Uprawnioną jednostkę do
wdrażania takich Aplikacji w imieniu Użytkownika, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Apple,
że jego Aplikacje do użytku wewnętrznego są zgodne z Dokumentacją i Wymaganiami Programu
obowiązującymi w danym momencie oraz że takie Aplikacje do użytku wewnętrznego są
opracowywane i wdrażane w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie. Apple nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty (w szczególności
utracone możliwości biznesowe lub utracone zyski) ani inne zobowiązania, które Użytkownik
może ponieść w wyniku wdrażania Aplikacji do użytku wewnętrznego lub niewłaściwego
zarządzania, monitorowania, ograniczania czy innego kontrolowania dostępu do Aplikacji
do użytku wewnętrznego i Urządzeń wdrożeniowych Użytkownika oraz korzystania z nich.
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia warunków niniejszej
Umowy przez jego Uprawnioną jednostkę, Autoryzowanych programistów, Pracowników,
Uprawnionych użytkowników, Odbiorców wersji demonstracyjnej i kontrahentów, którzy mogli
zostać zaangażowani w celu opracowania takich Aplikacji do użytku wewnętrznego w imieniu
Użytkownika.
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6.2

Prawo Apple do recenzowania i zatwierdzania Aplikacji do użytku wewnętrznego

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple zastrzega sobie prawo do
recenzowania oraz zatwierdzenia lub odrzucenia jakiejkolwiek Aplikacji do użytku wewnętrznego,
którą Użytkownik chce wdrożyć (lub która jest już używana) w ramach Programu w dowolnym
momencie w Okresie obowiązywania Umowy. Na żądanie Apple Użytkownik zgadza się w pełni
współpracować z Apple i niezwłocznie dostarczyć Apple taką Aplikację do użytku wewnętrznego
w celu przeprowadzenia takiej recenzji, chyba że wcześniej ustalono pisemnie inaczej.
Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób ukrycia, przeinaczenia, przedstawienia
mylnego obrazu lub przesłaniania jakichkolwiek funkcji, zawartości, usług lub działania przesłanej
Aplikacji do użytku wewnętrznego przed Apple, ani nie utrudniać Apple przeprowadzenia pełnej
recenzji takich Aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się poinformować Apple na piśmie, jeśli jego
Aplikacja do użytku wewnętrznego nawiązuje połączenie z urządzeniem fizycznym, a także
zgadza się współpracować z Apple i odpowiadać na pytania oraz na zasadne żądanie Apple
przekazywać informacje i materiały dotyczące takiej Aplikacji do użytku wewnętrznego.
W przypadku wprowadzenia przez Użytkownika jakichkolwiek zmian w takiej Aplikacji do użytku
wewnętrznego po przesłaniu jej do Apple Użytkownik zobowiązuje się powiadomić o tym Apple
oraz, na żądanie Apple, ponownie przesłać taką Aplikację do użytku wewnętrznego przed
wdrożeniem jej w zmodyfikowanej wersji. Apple zastrzega sobie prawo do odrzucenia
przeznaczonej do wdrożenia Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika z dowolnego
powodu i w dowolnym momencie, nawet jeśli Aplikacja do użytku wewnętrznego spełnia
wymagania Dokumentacji i Wymagania Programu. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje
się nie wdrażać danej Aplikacji do użytku wewnętrznego.
6.3
Własność aplikacji do użytku wewnętrznego; warunki użytkowania;
odpowiedzialność
Użytkownik zachowuje prawa, tytułu i korzyści w odniesieniu do jego Aplikacji do użytku
wewnętrznego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dołączenie lub w inny sposób
przekazanie, według własnego uznania, wszelkich właściwych warunków użytkowania
z Aplikacją do użytku wewnętrznego. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
naruszenia warunków użytkowania przez Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług pomocy użytkownikowi, gwarancji i wsparcia
w zakresie jego Aplikacji do użytku wewnętrznego. Zrecenzowanie, przetestowanie lub
zatwierdzenie (jeśli czynności takie mają zastosowanie) Aplikacji do użytku wewnętrznego
przez Apple nie zwalnia Użytkownika z powyższej odpowiedzialności.
Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty
(w szczególności utracone możliwości biznesowe lub utracone zyski) ani inne zobowiązania,
które Użytkownik może ponieść w wyniku wdrażania Aplikacji do użytku wewnętrznego,
korzystania z Oprogramowania Apple lub jakichkolwiek usług, albo uczestnictwa w Programie,
w szczególności niezatwierdzenia wdrożenia Aplikacji do użytku wewnętrznego lub odrzucenia
wniosku o jej dalsze wdrażanie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie
Aplikacji do użytku wewnętrznego, które są bezpieczne, wolne od wad projektowych
i funkcjonalnych oraz zgodne z przepisami właściwego prawa i obowiązującymi regulacjami.
Biblioteki:
6.4
Dystrybucja bibliotek
Użytkownik może tworzyć biblioteki za pomocą oprogramowania Apple. Niezależnie od
jakichkolwiek innych postanowień umowy dotyczącej oprogramowania Xcode i zestawów SDK
Apple, na mocy niniejszej Umowy Użytkownik może opracowywać Biblioteki dla systemów iOS,
watchOS, iPadOS i/lub tvOS przy użyciu odpowiednich zestawów SDK Apple dostarczanych
w ramach licencji na oprogramowanie Xcode i zestawy SDK Apple, pod warunkiem, że takie
Biblioteki będą opracowywane i rozpowszechniane wyłącznie do użytku z Produktami
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z systemem iOS, urządzeniem Apple Watch lub Apple TV, a Użytkownik ograniczy możliwość
korzystania z Bibliotek wyłącznie do użycia z takimi produktami. Jeśli Apple stwierdzi, że
Biblioteka Użytkownika nie jest przeznaczona do użytku wyłącznie z Produktem z systemem iOS,
urządzeniem Apple Watch lub Apple TV, Apple może zażądać od Użytkownika zaprzestania
rozpowszechniania takiej Biblioteki w dowolnym momencie, a Użytkownik zobowiązuje się
natychmiast zaprzestać wszelkiego rozpowszechniania takiej Biblioteki po otrzymaniu
zawiadomienia od Apple i współpracować z Apple w celu usunięcia wszelkich pozostałych kopii
takiej Biblioteki. Dla jasności, powyższe ograniczenie nie ma na celu zakazania tworzenia
bibliotek dla systemu macOS.

7.

Brak innego rozpowszechniania

8.

Opłaty w Programie

9.

Poufność

Z wyjątkiem wewnętrznego wdrożenia Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika wśród
Pracowników lub Uprawnionych użytkowników rozpowszechnianie Kart w sposób dozwolony
w niniejszym dokumencie, rozpowszechnianie Bibliotek zgodnie z postanowieniami Punktu 6.4,
dostarczanie Powiadomień push Safari, rozpowszechnianie bibliotek i Aplikacji do użytku
wewnętrznego dla systemu macOS zgodnie z niniejszym dokumentem lub w inny, wyraźnie
dozwolony tutaj sposób, niniejszy dokument zakazuje rozpowszechniania programów i aplikacji
opracowanych przy użyciu Oprogramowania Apple w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik
zgadza się na dystrybucję swoich Produktów objętych programem wyłącznie zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy.
W zamian za prawa i licencje przyznawane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy oraz
za uczestnictwo w Programie Użytkownik zgadza się płacić Apple roczną opłatę za Program
określoną w witrynie internetowej Programu. Taka opłata nie podlega zwrotowi, a za wszelkie
podatki, które mogą zostać nałożone na Oprogramowanie i Usługi Apple lub korzystanie
z Programu, odpowiada Użytkownik. Opłaty za Program muszą zostać uiszczone i nie mogą
być zaległe w momencie przesyłania (lub ponownego przesyłania) Aplikacji do Apple na mocy
niniejszej Umowy (jeśli ma to zastosowanie), a dalsze korzystanie przez Użytkownika z portalu
internetowego Programu i Usług jest uzależnione od uiszczenia takich opłat (gdzie ma to
zastosowanie).Jeśli Użytkownik zgadza się, aby roczne opłaty za Program były uiszczane na
zasadzie automatycznego odnawiania, zgadza się, że Apple może obciążyć kartę kredytową,
którą Użytkownik posiada w Apple, takimi opłatami, zgodnie z warunkami, na które zgadza się
w portalu internetowym Programu, jeśli zdecyduje się zarejestrować członkostwo
z automatycznym odnawianiem.
9.1
Informacje uznane przez Apple za poufne
Użytkownik potwierdza, że wszystkie przedpremierowe wersje Oprogramowania Apple i Usług
Apple (włącznie z Dokumentacją wersji przedpremierowej), przedpremierowe wersje sprzętu
Apple oraz wszelkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie, które ujawniają
przedpremierowe funkcje Oprogramowania Apple lub usług będą uznawane za „ Informacje
poufne Apple”, pod warunkiem, że po komercyjnym wydaniu Oprogramowania Apple lub usług
warunki i postanowienia ujawniające funkcje przedpremierowe Oprogramowania Apple lub
usług nie będą już poufne. Niezależnie od powyższego Informacje poufne Apple nie
obejmują:(i) informacje, które są typowo i zgodnie z prawem dostępne publicznie bez winy
Użytkownika i bez wystąpienia naruszenia z jego strony, (ii) informacje, które są typowo
udostępniane publicznie przez Apple, (iii) informacje, które zostały opracowane niezależnie przez
Użytkownika bez wykorzystania jakichkolwiek Informacji poufnych Apple, (iv) informacje,
które zostały zgodnie z prawem uzyskane od strony trzeciej, która miała prawo do ich
przekazania lub ujawnienia Użytkownikowi bez ograniczeń, (v) wszelkie oprogramowanie FOSS
zawarte w Oprogramowaniu Apple z towarzyszącymi warunkami licencyjnymi, które nie nakładają
zobowiązań do zachowania poufności przy korzystaniu lub ujawnianiu takiego oprogramowania
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FOSS. Ponadto Apple zgadza się, że Użytkownik nie będzie związany powyższymi
warunkami poufności w odniesieniu do informacji technicznych o Oprogramowaniu i Usługach
Apple w wersji wstępnej ujawnionych przez Apple podczas WWDC (Światowa Konferencja
Programistów Apple), z wyjątkiem tego, że Użytkownik nie może publikować zrzutów ekranu,
pisać publicznych recenzji lub redystrybuować jakiegokolwiek Oprogramowania, Usług ani
sprzętu Apple.
9.2
Obowiązki dotyczące Informacji poufnych Apple
Użytkownik zgadza się chronić Informacje poufne Apple, zachowując co najmniej taki sam
stopień ostrożności, jakiego używa do ochrony swoich własnych informacji poufnych
o podobnym znaczeniu, ale nie mniejszy niż uzasadniony stopień staranności. Użytkownik
zgadza się wykorzystywać Informacje poufne Apple wyłącznie w celu korzystania ze swoich
praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz zgadza się nie wykorzystywać
Informacji poufnych Apple w żadnym innym celu, na korzyść własną lub stron trzecich, bez
uprzedniej pisemnej zgody Apple. Ponadto użytkownik zgadza się nie ujawniać ani nie
rozpowszechniać Informacji poufnych Apple nikomu poza:(i) Autoryzowanymi programistami,
Pracownikami lub Uprawnionymi użytkownikami, których charakter pracy wymaga znajomości
tych informacji oraz którzy są związani pisemną umową zabraniającą nieuprawnionego
wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych Apple; lub (ii) innymi osobami, względem
których Apple wydał zezwolenie na piśmie. Użytkownik może ujawniać Informacji poufnych
Apple w zakresie wymaganym przez prawo pod warunkiem, że podejmie uzasadnione kroki
w celu powiadomienia Apple o takim wymogu przed ujawnieniem Informacji poufnych Apple oraz
zadba o ich traktowanie jako chronionych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że szkody
wywołane przez niewłaściwe ujawnienie Informacji poufnych Apple mogą być nieodwracalne;
dlatego Apple jest uprawniony do wystąpienia o godziwe zadośćuczynienie, w tym o nakaz
sądowy i wstępny nakaz sądowy, oprócz wszystkich innych środków prawnych.
9.3
Informacje przekazane firmie Apple, które nie są uważane za poufne
Apple współpracuje z wieloma twórcami aplikacji i oprogramowania — niektóre ich produkty
mogą być podobne do Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika lub z nimi konkurować.
Apple może również opracowywać własne podobne lub konkurencyjne aplikacje i produkty lub
zdecydować się na to w przyszłości. Aby uniknąć potencjalnych nieporozumień, Apple nie może
zgodzić się i wyraźnie zrzec się wszelkich zobowiązań dotyczących zachowania poufności lub
ograniczeń użytkowania, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do jakichkolwiek
informacji, które Użytkownik może przekazać w związku z niniejszą Umową lub Programem,
w tym informacji o Aplikacjach do użytku wewnętrznego i metadanych (takie działania będą
nazywane „Ujawnieniami informacji licencjobiorcy”).Użytkownik zgadza się, że takie Ujawnienia
przez Licencjobiorcę będą niepoufne. Apple może swobodnie wykorzystywać i ujawniać
informacje licencjobiorcy bez ograniczeń, konieczności powiadamiania Użytkownika
i wynagrodzenia. Użytkownik zwalnia Apple z wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań, które
mogą wyniknąć z otrzymania, sprawdzenia, wykorzystania lub ujawnienia jakiejkolwiek części
Ujawnień przez Licencjobiorcę. Wszelkie materiały fizyczne przesłane przez Użytkownika do
Apple staną się własnością Apple i Apple nie ma obowiązku zwrotu tych materiałów
Użytkownikowi ani poświadczenia ich zniszczenia.
9.4
Informacje prasowe i inne publikowane materiały
Użytkownik nie może wydawać komunikatów prasowych lub wygłaszać innych publicznych
oświadczeń związanych z niniejszą Umową, jej warunkami i postanowieniami lub zależnościami
między stronami bez wcześniejszej wyraźnej zgody Apple na piśmie, która może być wycofana
według uznania Apple.
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10.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Użytkownik zgadza się zwolnić Apple
od odpowiedzialności, chronić Apple i zabezpieczać, a na żądanie Apple bronić Apple, jego
dyrektorów, przedstawicieli, pracowników, niezależnych kontrahentów i agentów (łącznie
„Strony Apple zwolnione z odpowiedzialności”) od wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, szkód,
wydatków i kosztów, w szczególności honorariów prawników i kosztów sądowych, (łącznie
„Straty”) ponoszonych przez Stronę Apple zwolnioną z odpowiedzialności wynikających
z którejkolwiek sytuacji wymienionej poniżej (dla celów niniejszego punktu, z wyłączeniem
wszelkich Aplikacji do użytku wewnętrznego dla systemu macOS niewykorzystujących Usług ani
Certyfikatów Apple):(i) naruszenie przez Użytkownika jakiegokolwiek certyfikatu, porozumienia,
zobowiązania, oświadczenia lub gwarancji w niniejszej Umowie; (ii) wszelkie roszczenia
stwierdzające, że Produkt objęty Umową Użytkownika, metadane lub wdrożenie, dostarczenie,
użycie lub import Produktu objętego Umową (zarówno pojedynczo, jak również w formie istotnej
części zestawu) narusza prawa własności intelektualnej lub prawa własności stron trzecich;
(iii) wszelkie roszczenia Pracowników, klientów, Uprawnionych jednostek lub Uprawnionych
użytkowników w odniesieniu do Produktu objętego Umową, w szczególności naruszenia
jakichkolwiek zobowiązań Użytkownika dotyczących licencji użytkownika końcowego
dołączanych do Produktu objętego Umową; (iv) wykorzystanie przez Użytkownika
Oprogramowania Apple, certyfikatów lub usług (w szczególności użycie protokołu MDM, Profili
konfiguracji i certyfikatów), Produktu objętego Umową, metadanych i Urządzeń wdrożeniowych,
opracowywanie i wdrażanie wszelkich Produktów objętych Umową; i/lub (v) wszelkie roszczenia
Klientów MDM dotyczące Zgodnych produktów użytkownika, a także wszelkie roszczenia, że
Zgodne produkty naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa własności stron trzecich.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie Apple i jakiekolwiek usługi nie są
przeznaczone do użytku podczas opracowywania Produktów objętych Umową, w przypadku
których błędy lub nieścisłości w zawartości, funkcjonalności, usługach, danych lub informacjach
dostarczonych na podstawie któregokolwiek z powyższych, albo awarie któregokolwiek
z powyższych elementów mogą doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub poważnych szkód
fizycznych lub środowiskowych. W zakresie dozwolonym przez właściwe prawo Użytkownik
niniejszym zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić każdą Stronę Apple zwolnioną
z odpowiedzialności przed wszelkimi Stratami poniesionymi przez Stronę Apple zwolnioną
z odpowiedzialności wskutek takiego użycia.
W żadnym wypadku Użytkownik nie może zawierać ze stroną trzecią ugody ani podobnej
umowy, która wpływa na prawa Apple lub wiąże Apple w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszej
pisemnej zgody Apple.

11.

Okres Obowiązywania i rozwiązanie

11.1
Czas trwania umowy
Okres obowiązywania Umowy trwa do dnia rocznicy pierwotnej daty aktywacji konta
Użytkownika w Programie. Umowa będzie przedłużana na kolejne okresy roczne pod warunkiem
uiszczenia przez Użytkownika rocznych opłat za odnowienie i przestrzegania warunków
niniejszej Umowy, chyba że zostanie ona rozwiązana wcześniej zgodnie z jej postanowieniami.
11.2
Wygaśnięcie
Niniejsza Umowa oraz wszystkie prawa i licencje przyznane przez Apple na jej podstawie, a także
wszelkie usługi świadczone na jej podstawie zostaną rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym
po otrzymaniu zawiadomienia od Apple:
(a) jeśli Użytkownik lub którykolwiek z jego Pracowników lub Uprawnionych użytkowników nie
będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy innych niż określone poniżej w punkcie 11.2
i nie usunie skutków takiego naruszenia w ciągu 30 dni od uzyskania informacji o takim
naruszeniu lub odebrania powiadomienia o nim;
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(b) jeśli Użytkownik którykolwiek z jego Pracowników nie będzie przestrzegać warunków
wymienionych w punkcie 9 (Poufność);
(c) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w podpunkcie zatytułowanym „Rozdzielność
postanowień” poniżej;
(d) jeśli w dowolnym momencie Okresu obowiązywania Użytkownik wniesie przeciwko Apple
postępowanie o naruszenie patentu;
(e) jeśli Użytkownik stanie się niewypłacalny, nie spłaci zadłużenia w terminie, rozwiąże lub
zaprzestanie prowadzenia działalności, ogłosi upadłość lub zostanie przeciwko niemu złożony
wniosek o ogłoszenie upadłości;
(f) jeśli Użytkownik lub dowolne podmioty bądź osoby bezpośrednio lub pośrednio kontrolujące
Użytkownika lub znajdujące się pod wspólną kontrolą z Użytkownikiem (termin „kontrola” jest
używany w znaczeniu określonym w punkcie 14.8) podlegają lub zaczną podlegać sankcjom lub
innym restrykcjom w krajach lub regionach, w których dostępny jest sklep App Store; lub
(g) jeśli Użytkownik zaangażuje się lub będzie zachęcać innych do angażowania się
w jakiekolwiek wprowadzające w błąd, oszukańcze, niewłaściwe, niezgodne z prawem lub
nieuczciwe działania związane z niniejszą Umową, w szczególności zmienianie lub fałszowanie
dokumentów, niewłaściwe korzystanie z systemów komputerowych lub inne fałszywe
przedstawianie faktów.
Apple może również wypowiedzieć niniejszą Umowę lub zawiesić prawa Użytkownika do
korzystania z Oprogramowania lub usług Apple, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowych
wymagań Programu lub warunków Umowy opisanych w punkcie 4.Ponadto Apple może
zawiesić prawa Użytkownika do korzystania z Oprogramowania lub usług (co obejmuje również
wyłączenie Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika) w przypadku powzięcia przez Apple
podejrzenia, że zabezpieczenia konta Użytkownika zostały naruszone lub że służy ono do
rozpowszechniania aplikacji z naruszeniem warunków niniejszej Umowy (np. Aplikacje do użytku
wewnętrznego są zamieszczane w publicznej witrynie internetowej lub rozpowszechniane wśród
konsumentów).Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z dowolnego powodu lub
bez podania przyczyny, powiadamiając pisemnie drugą stronę o takim zamiarze, z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej 30 dni.
11.3
Skutek wypowiedzenia
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny Użytkownik zgadza się natychmiast
zaprzestać korzystania z Oprogramowania i usług oraz wymazać i zniszczyć wszystkie kopie,
całkowite lub częściowe, Oprogramowania Apple oraz wszelkie informacje dotyczące usług
(włącznie z identyfikatorem push aplikacji Użytkownika) oraz wszystkie kopie Informacji
poufnych Apple będące w posiadaniu Użytkownika i jego Pracowników lub przez nich
kontrolowane. Na żądanie Apple Użytkownik zgadza się przedstawić Apple pisemne
zaświadczenie o takim zniszczeniu. Poniższe postanowienia będą obowiązywać po wygaśnięciu
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 wyłączenia odpowiedzialności w punktach 6.1, 6.2 i 6.3, drugie zdanie w punkcie
6.4, punkty 7, 8 i 10 do 15 Umowy; w Załączniku 1 — ostatnie zdanie w punkcie 1.1, punkt 2,
drugie i trzecie zdanie w punkcie 4, punkt 5 i punkt 6; w Załączniku 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 Załączniku 3 — punkt 1.2,
punkty 1.5, 1.6, 2, 3 i 4; w Załączniku 4 — punkty 2.2, 2.3, 3.3 i 5; w Załączniku 5 — punkty 1.2,
1.3, 2, 3 i 4.Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zadośćuczynienie,
odszkodowanie lub jakiekolwiek szkody w wyniku rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z jej
warunkami, a rozwiązanie niniejszej Umowy pozostanie bez uszczerbku dla wszelkich innych
praw lub środków zaradczych, jakie mogą przysługiwać Apple obecnie lub w przyszłość.
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12.

BRAK GWARANCJI

Oprogramowanie lub Usługi Apple mogą zawierać nieścisłości lub błędy, które mogą powodować
awarie lub utratę danych, a także mogą być niekompletne. Apple i jego licencjodawcy
zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu do wszelkich
Usług (lub ich części) w dowolnym momencie bez powiadomienia. W żadnym wypadku Apple lub
jego licencjodawcy nie będą odpowiadać za usunięcie lub wyłączenie dostępu do takich Usług.
Apple lub jego licencjodawcy mogą również nałożyć ograniczenia na korzystanie z niektórych
Usług lub dostęp do nich, mogą usunąć Usługi na czas nieokreślony lub anulować Usługi
w dowolnym momencie i w każdym przypadku, bez powiadomienia i bez ponoszenia
odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO
UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA
APPLE ORAZ WSZELKICH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE CAŁKOWITE RYZYKO
W ZAKRESIE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI
SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. OPROGRAMOWANIE APPLE I WSZELKIE USŁUGI SĄ
DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI
WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. APPLE, AGENCI APPLE I LICENCJODAWCY
APPLE (ŁĄCZNIE „APPLE” DLA CELÓW PUNKTÓW 12 I 13) NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ
WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA I USŁUG APPLE,
WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANE
GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYSTARCZAJĄCEJ JAKOŚCI,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI
I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. APPLE NIE GWARANTUJE UŻYTKOWNIKOWI
BRAKU ZAKŁÓCEŃ W KORZYSTANIU Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG APPLE, SPEŁNIENIA
PRZEZ OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI APPLE WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA,
NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB BRAKU BŁĘDÓW
OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG APPLE. APPLE NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ, ŻE WADY
LUB BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU LUB USŁUGACH APPLE ZOSTANĄ POPRAWIONE,
OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI APPLE BĘDĄ ZGODNE Z PRZYSZŁYMI PRODUKTAMI,
USŁUGAMI, OPROGRAMOWANIEM APPLE LUB STRON TRZECICH, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK
INFORMACJE PRZECHOWYWANE LUB PRZESYŁANE ZA POŚREDNICTWEM
OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG APPLE NIE ZOSTANĄ UTRACONE ANI USZKODZONE.
UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE OPROGRAMOWANIE I USŁUGI APPLE NIE SĄ
PRZEZNACZONE ANI NIE NADAJĄ SIĘ DO UŻYTKU W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKACH,
GDZIE BŁĘDY, OPÓŹNIENIA, AWARIE LUB NIEŚCISŁOŚCI W PRZESYŁANIU LUB
PRZECHOWYWANIU DANYCH LUB INFORMACJI PRZEZ LUB ZA POMOCĄ
OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG APPLE MOGĄ SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA,
SZKODY FINANSOWE, FIZYCZNE, MATERIALNE LUB DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA,
A W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE DZIAŁANIA INSTALACJI JĄDROWYCH, SYSTEMÓW
NAWIGACJI LUB ŁĄCZNOŚCI LOTNICZEJ, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, SYSTEMÓW
PODTRZYMANIA ŻYCIA LUB BRONI. ŻADNE USTNE I PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY
PRZEKAZANE PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE
STANOWIĄ GWARANCJI NIEOKREŚLONEJ WYRAŹNIE W NINIEJSZEJ UMOWIE. JEŚLI
OPROGRAMOWANIE APPLE LUB USŁUGI OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI
CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW
LUB KOREKT. Dane dotyczące lokalizacji, a także wszelkie dane map dostarczane przez
jakiekolwiek Usługi lub oprogramowanie służą wyłącznie do podstawowych celów nawigacyjnych
i nie należy na nich polegać w sytuacjach, w których potrzebne są dokładne informacje
o lokalizacji lub gdy błędne, niedokładne lub niekompletne dane o lokalizacji mogą prowadzić
do śmierci, obrażeń ciała, szkód materialnych lub dotyczących środowiska. Ani Apple, ani żaden
z jego licencjodawców nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, niezawodności
ani aktualności danych dotyczących lokalizacji ani żadnych innych danych lub informacji
wyświetlanych przez jakiekolwiek Usługi lub oprogramowanie.
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13.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.

Ogólne terminy prawne

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO APPLE NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE, MORALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI
UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK INNE
SZKODY LUB STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE
Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA APPLE, USŁUG
APPLE LUB CERTYFIKATÓW APPLE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, Z DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH,
PROGRAMÓW WEWNĘTRZNYCH LUB UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BEZ WZGLĘDU NA
PRZYCZYNĘ, NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, WSKUTEK DELIKTU (WŁĄCZNIE
Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI
APPLE POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD
ZASADNICZEGO CELU JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW ZARADCZYCH. W żadnym wypadku
całkowita odpowiedzialność Apple wobec Użytkownika na mocy niniejszej Umowy za wszelkie
szkody (inne niż te, które mogą być wymagane przez obowiązujące prawo w przypadkach
obrażeń ciała) nie może przekroczyć kwoty pięćdziesięciu dolarów (50,00 USD).
14.1
Informacje o stronach trzecich
Części Oprogramowania lub Usług Apple mogą używać lub zawierać oprogramowanie firm
trzecich i inne materiały chronione prawe autorskim. Potwierdzenia, warunki licencji i wyłączenia
dla takich materiałów są zawarte w dokumentacji elektronicznej Oprogramowania i Usług Apple,
a korzystanie z takich materiałów przez Użytkownika podlega ich odpowiednim warunkom.
14.2
Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych
A.
Wersje wstępne systemu iOS, watchOS, tvOS, iPadOS i macOS
Aby udostępnić, przetestować oraz pomóc Apple, jego partnerom i programistom zewnętrznym
w ulepszaniu ich produktów i usług oraz o ile Użytkownik lub jego autoryzowani programiści nie
zrezygnują ze wstępnych wersji systemu iOS, watchOS, tvOS, iPadOS lub macOS, w stosownych
przypadkach, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple oraz jego spółki zależne
i przedstawiciele będą gromadzić, używać, przechowywać, przesyłać, przetwarzać i analizować
(określane wspólnym terminem „Zbieranie”) dzienniki diagnostyczne, techniczne i użytkowania
oraz informacje z Autoryzowanych urządzeń testowych Użytkownika (z uruchomionymi
wstępnymi wersjami Oprogramowania i usług Apple) w ramach procesu inicjowania przez
programistów. Informacje te będą gromadzone w formie, która nie identyfikuje osobiście
Użytkownika ani jego Autoryzowanych programistów, i mogą być zbierane w dowolnym
momencie z Autoryzowanych urządzeń testowych Użytkownika. Informacje, które byłyby
gromadzone, obejmują między innymi ogólne dane diagnostyczne i dotyczące użytkowania,
różne unikalne identyfikatory urządzeń, różne unikalne identyfikatory systemu lub sprzętu,
szczegóły dotyczące specyfikacji sprzętu i systemu operacyjnego, statystyki wydajności oraz
dane dotyczące sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze swojego Autoryzowanego urządzenia
testowego, oprogramowania, aplikacji i urządzeń peryferyjnych oraz, jeśli włączone są Usługi
lokalizacyjne, określonych informacji o lokalizacji. Użytkownik zgadza się, że Apple może
udostępniać takie dzienniki diagnostyczne, techniczne i użytkowania oraz informacje partnerom
i zewnętrznym programistom w celu umożliwienia im ulepszania ich produktów i usług, które
działają na produktach marki Apple lub w związku z nimi. Instalując lub używając wstępne
wersje systemu iOS, watchOS, tvOS, iPadOS lub macOS na swoich Autoryzowanych
urządzeniach testowych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple
oraz jego spółki zależne i przedstawiciele mają pozwolenie na gromadzenie wszystkich
takich informacji i wykorzystywanie ich zgodnie z ustaleniami powyżej w tym punkcie.
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B
Inne Oprogramowanie i Usługi Apple w wersji wstępnej
W celu testowania, dostarczania i ulepszania produktów i usług Apple oraz tylko w przypadku,
gdy Użytkownik zdecyduje się zainstalować lub używać innego Oprogramowania lub Usług Apple
w wersji wstępnej dostarczanych w ramach procesu wprowadzania programisty lub Programu,
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple oraz jego spółki zależne i przedstawiciele mogą
zbierać informacje diagnostyczne, techniczne, dotyczące użytkowania i powiązane z innym
Oprogramowaniem i Usługami Apple w wersji wstępnej. Apple powiadomi Użytkownika
o Gromadzeniu takich informacji w portalu internetowym Programu, a Użytkownik powinien
uważnie zapoznać się z uwagami do wersji i innymi informacjami ujawnionymi przez Apple
w takiej lokalizacji przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu lub korzystaniu z takiego
Oprogramowania lub Usług Apple w wersji wstępnej. Instalując lub korzystając z takiego
Oprogramowania i usług Apple w wersji wstępnej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i zgadza się, że Apple oraz jego spółki zależne i przedstawiciele mają pozwolenie
Użytkownika na gromadzenie wszelkich takich informacji i wykorzystywanie ich
w sposób określony powyżej.
C.
Usługi wdrażania urządzeń
W celu skonfigurowania i korzystania z zabezpieczania urządzeń, uwierzytelniania kont oraz
funkcji wdrażania Oprogramowania i Usług Apple mogą być potrzebne pewne unikalne
identyfikatory komputera, produktów iOS, urządzeń z systemem watchOS, urządzeń tvOS oraz
informacje o koncie.Te unikalne identyfikatory mogą obejmować adres e-mail Użytkownika,
konto Apple ID, identyfikator sprzętowy komputera oraz identyfikatory urządzeń wprowadzone
przez Użytkownika do Oprogramowania lub Usług Apple dla takich produktów marki Apple.
Te identyfikatory mogą być rejestrowane w związku z interakcją Użytkownika z Usługą
i korzystaniem z tych funkcji oraz użyciem Oprogramowania i Usług Apple. Korzystając z tych
funkcji, Użytkownik zgadza się, że Apple oraz jego spółki zależne i przedstawiciele mogą
zbierać te informacje w celu dostarczania Oprogramowania i Usług Apple, w tym przy
użyciu takich identyfikatorów do weryfikacji konta i działań zapobiegającym oszustwom.
Jeśli Użytkownik nie chce podawać tych informacji, nie powinien korzystać z funkcji
udostępniania, wdrażania ani uwierzytelniania Oprogramowania lub Usług Apple.
D.
Usługi Apple
W celu testowania, dostarczania i ulepszania produktów i usług Apple i tylko wtedy, gdy
Użytkownik zdecyduje się korzystać z Usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy
(i z wyjątkiem przypadków stanowiących inaczej w niniejszym dokumencie), Użytkownik
przyjmuje do wiadomości, że Apple oraz jego spółki zależne i przedstawiciele mogą gromadzić
informacje diagnostyczne, techniczne, użytkowe i powiązane informacje z Usług Apple.
Niektóre z tych informacji będą gromadzone w formie, która nie umożliwia osobistej identyfikacji
Użytkownika. Jednak w niektórych przypadkach Apple może potrzebować zebrać informacje,
które umożliwiłyby osobistą identyfikację Użytkownika, ale tylko wtedy, gdy Apple działa
w dobrej wierze, że takie Gromadzenie jest uzasadnione, aby:(a) świadczenia Usług Apple;
(b) zapewnienia zgodności działań z procesem lub wnioskiem prawnym; (c) weryfikacji spełnienia
wymagań Umowy; (d) zapobiegania oszustwom w tym badania wszelkich potencjalnych
problemów technicznych lub naruszeń; lub (e) ochrony praw, własności, bezpieczeństwa lub
zabezpieczeń Apple, jego deweloperów, klientów lub społeczeństwa zgodnie z wymaganiami
prawa lub w sposób dozwolony przez prawo. Instalując lub korzystając z takiego
Oprogramowania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple oraz jego
spółki zależne i przedstawiciele mają pozwolenie Użytkownika na gromadzenie
wszelkich takich informacji i wykorzystywanie ich w sposób określony w tym punkcie.
Ponadto Użytkownik zgadza się, że Apple może udostępniać takie dzienniki diagnostyczne,
techniczne i użytkowania oraz informacje (z wyłączeniem informacji umożliwiających
identyfikację) partnerom i zewnętrznym programistom w celu umożliwienia im ulepszania ich
produktów i usług, które działają na produktach marki Apple lub w związku z nimi.
Umowa Enterprise

strona 43

E.
Polityka prywatności
Dane zgromadzone zgodnie z tym punktem 14.2 będą traktowane zgodnie z Polityką
prywatności Apple, która jest dostępna na stronie http://www.apple.com/pl/legal/privacy.
14.3
Cesja; relacje między stronami
Niniejsza Umowa może nie zostać przypisana ani żadne wynikające z niej zobowiązania
Użytkownika nie mogą być delegowane w całości lub części przez Użytkownika poprzez
operacje prawne, fuzję lub inne środki bez wcześniejszej, pisemnej zgody Apple, a każda próba
podpisania bez takiej zgody nie będzie miała mocy prawnej. Aby przesłać wniosek o zgodę Apple
na cesję, zaloguj się na swoje konto na stronie developer.apple.com i wykonaj czynności opisane
w sekcji Membership (Członkostwo).Niniejsza Umowa nie będzie interpretowana jako tworząca
relację partnerską, spółkę joint venture, zobowiązanie powiernicze ani jakąkolwiek inną formę
powiązania prawnego między Użytkownikiem a Apple. Użytkownik zobowiązuje się nie składać
przeciwnych oświadczeń, w sposób wyraźny, dorozumiany, pozorny lub inny. Celem niniejszej
Umowy nie są korzyści stron trzecich.
14.4
Niezależne tworzenie
Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie narusza prawa Apple do opracowywania, nabywania,
licencjonowania, wprowadzania na rynek, promowania lub rozpowszechniania produktów
i technologii działających tak samo lub podobnie jak Produkty objęte Umową Użytkownika albo
konkurujących z nimi, co dotyczy również innych produktów lub technologii, które Użytkownik
może opracowywać, wytwarzać, wprowadzać na rynek lub rozpowszechniać.
14.5
Powiadomienia
Wszelkie powiadomienia dotyczące niniejszej Umowy muszą mieć formę pisemną, z wyjątkiem
przypadków określonych w punkcie 14.3.Powiadomienia będą uznane przez Apple za
zrealizowane, gdy zostaną wysłane do Użytkownika na jego adres poczty e-mail lub adres
pocztowy dostarczony podczas procesu podpisywania. Z wyjątkiem przypadków określonych
w punkcie 14.3, wszystkie powiadomienia Apple dotyczące niniejszej Umowy zostaną uznane
za przekazane (a) po dostarczeniu osobiście (b) w ciągu trzech dni roboczych po wysłaniu
kurierem z dostawą następnego dnia i pisemnym potwierdzeniem dostawy oraz (c) w ciągu
pięciu dni roboczych po wysłaniu opłaconym listem poleconym na ten adres Apple: Developer
Relations Legal, Apple Inc., One Apple Park Way, MS 37-2ISM, Cupertino, California, 95014,
USAUżytkownik zgadza się otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną i zgadza się,
że takie powiadomienia wysyłane Użytkownikowi przez Apple pocztą elektroniczną spełniają
wymagania dotyczące korespondencji prawnej. Strona może zmienić swój adres e-mail lub adres
pocztowy poprzez przekazanie innego pisemnego powiadomienia, jak podano powyżej.
14.6
Rozdzielność postanowień
Jeżeli sąd odpowiedniej jurysdykcji stwierdzi, że dowolna klauzula niniejszej Umowy jest
z jakiegokolwiek powodu niemożliwa do wyegzekwowania, ta klauzula niniejszej Umowy będzie
obowiązywała w maksymalnym dozwolonym zakresie, aby wywołać skutki zamiaru stron,
a pozostała część niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać w pełnym zakresie. Jednak jeśli
właściwe prawo zabrania lub ogranicza Użytkownikowi możliwości całkowitego, konkretnego
przestrzeganie punktów niniejszej Umowy zatytułowanych „Licencja do użytku wewnętrznego
i ograniczenia”, „Zobowiązania Użytkownika”, „Certyfikaty Apple; unieważnienie” lub
„Wdrażanie”, albo uniemożliwia wykonywanie postanowień któregokolwiek z tych punktów,
niniejsza Umowa zostanie natychmiast rozwiązana, a Użytkownik będzie zobowiązany
do natychmiastowego zaprzestania użycia wszelkiego Oprogramowania Apple zgodnie
z postanowieniami w punkcie „Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy”.
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14.7
Zrzeczenie się i interpretacja
Brak możliwości wyegzekwowania przez Apple postanowień niniejszej Umowy nie będzie
uważany za zrzeczenie się egzekwowania tego lub innych postanowień w przyszłości. Przepisy
i regulacje, które zakładają, że język kontraktu będzie interpretowany na niekorzyść autora
projektu, nie będą miały zastosowania do niniejszej Umowy. Nagłówki punktów są podane tylko
dla wygody i nie powinny być uwzględniane w objaśnianiu lub interpretacji niniejszej Umowy.
14.8
Kontrola eksportu
A.
Użytkownik nie może używać, eksportować, reeksportować, importować, sprzedawać,
publikować ani przesyłać Oprogramowania, Usług ani Dokumentacji Apple z wyjątkiem
przypadków dozwolonych przez prawo Stanów Zjednoczonych, przepisy w jurysdykcji,
w której Użytkownik uzyskał Oprogramowanie Apple oraz wszystkie inne obowiązujące przepisy
i regulacje. W szczególności Oprogramowanie, Usługi, kod źródłowy, technologia
i Dokumentacja Apple (dla celów niniejszego punktu 14.8 określane wspólną nazwą „Technologia
Apple”) nie mogą być eksportowane, reeksportowane, przesyłane ani publikowane (a) w żadnym
kraju lub regionie objętym embargiem USA ani (b) do żadnej osoby umieszczonej na liście
Specially Designated Nationals Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub liście Denied
Persons List albo Entity List Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych lub dowolnej innej
liście osób objętych ograniczeniami. Korzystając z Technologii Apple, Użytkownik zaświadcza,
że nie znajduje się w żadnym takim kraju lub regionie ani na takiej liście. Użytkownik zobowiązuje
się również, że nie będzie wykorzystywać Technologii Apple do jakichkolwiek celów
zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w szczególności do opracowywania,
projektowania, wytwarzania lub produkcji broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej lub
jakichkolwiek innych celów wojskowych zgodnie z definicją w 15 CFR § 744.Użytkownik
oświadcza, że wersje wstępne Technologii Apple będą wykorzystywane wyłącznie do celów
programistycznych i testowych i nie będą wypożyczane, sprzedawane, dzierżawione,
udostępniane na podstawie licencji, przypisywane ani w inny sposób przekazywane. Ponadto
Użytkownik oświadcza, że nie będzie sprzedawał, przekazywał ani eksportował żadnego
produktu, procesu ani usługi, które są bezpośrednim produktem takiej Technologii Apple w wersji
wstępnej.
B.
Użytkownik oświadcza, że Użytkownik ani żadne podmioty bądź osoby bezpośrednio
lub pośrednio kontrolujące Użytkownika lub znajdujące się pod wspólną kontrolą
z Użytkownikiem:(a) nie figurują na jakichkolwiek listach sankcji w krajach lub regionach,
w których dostępny jest sklep App Store, (b) nie prowadzą działalności gospodarczej w kraju lub
regionie objętym embargiem USA ani (c) nie są wojskowymi użytkownikami końcowymi zgodnie
z definicją i w zakresie określonym w 15 CFR § 744.Termin „kontrola”, użyty w punkcie 14.8 tego
dokumentu, oznacza posiadanie przez podmiot lub osobę, bezpośrednio lub pośrednio,
uprawnień do określania lub wpływania na określanie zasad dotyczących zarządzania innym
podmiotem, które zostały uzyskane przez posiadanie prawa głosu, udziału w kapitale własnym,
na mocy umowy lub w inny sposób.
14.9
Użytkownicy końcowi z organów administracji państwowej
Oprogramowanie i Dokumentacja Apple to „Towary handlowe” zgodnie z definicją pojęcia
w 48 C.F.R. §2.101, składające się z „Komercyjnego oprogramowania komputerowego”
i “Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z użyciem pojęć
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 są
licencjonowane dla Użytkowników końcowych z Organów rządowych w USA (a) tylko jako
Towary handlowe i (b) tylko z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych użytkowników
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Prawa niepublikowane są zastrzeżone zgodnie
z przepisami prawa autorskiego obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.
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14.10 Rozwiązywanie sporów; prawo właściwe
Wszelkie spory sądowe lub inne spory pomiędzy Użytkownikiem i Apple wynikające z lub
dotyczące niniejszej Umowy, Oprogramowania Apple lub w związku z nimi będą rozwiązywane
przed sądem w Północnym Dystrykcie Kalifornii, a Użytkownik i Apple zgadzają się na ich
rozstrzyganie na miejscu rozprawy w sądach stanowych i federalnych na terenie Dystryktu.
Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem USA i prawem stanu
Kalifornia, z wyjątkiem, gdy porządek prawny stanu Kalifornia znajduje się w konflikcie prawnym.
Niezależnie od powyższego:
(a) Jeżeli Użytkownik reprezentuje agencję, wykonawcę albo departament rządu federalnego
Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa powinna być rozpatrywana zgodnie z prawem Stanów
Zjednoczonych Ameryki oraz, w przypadku braku właściwego prawa federalnego,
z zastosowaniem prawa Stanu Kalifornia. Ponadto i niezależnie od jakichkolwiek innych
postanowień zawartych w Umowie (w szczególności punktu10 (Odszkodowanie)), wszelkie
roszczenia, żądania, reklamacje i spory będą podlegać 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 prowadzącym. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Użytkownik
reprezentuje agencję, wykonawcę albo departament rządu federalnego, stanowego lub
lokalnego w Stanach Zjednoczonych lub amerykańską publiczną lub akredytowaną instytucję
edukacyjną, wówczas zobowiązania odszkodowawcze Użytkownika mają zastosowanie tylko
w zakresie, w którym Użytkownik nie spowoduje naruszenia obowiązującego prawa
(np. ustawy Anti-Deficiency Act) oraz Użytkownik posiada wymaganą przez prawo autoryzację
lub uprawnienia autoryzacyjne;
(b) Jeżeli Użytkownik (jako podmiot zawierający niniejszą Umowę) reprezentuje amerykańską
publiczną lub akredytowaną instytucję edukacyjną albo agencję, agendę pomocniczą,
departament stanu lub administrację lokalną w Stanach Zjednoczonych, to (a) niniejsza Umowa
będzie podlegać i będzie interpretowana zgodnie z przepisami stanu (w USA), w którym ma
siedzibę podmiot Użytkownika, z wyjątkiem przepisów stanowych powodujących konflikt oraz
(b) wszelkie postępowania sądowe lub rozwiązywanie sporów między Użytkownikiem a Apple
wynikające z lub dotyczące niniejszej Umowy, Oprogramowania Apple lub relacji Użytkownika
z Apple będą rozwiązywane w sądzie federalnym w Północnym Dystrykcie Kalifornii,
a Użytkownik i Apple zgadzają się na osobistą jurysdykcję i ich rozstrzyganie wyłącznie na
miejscu rozprawy, chyba że taka zgoda jest wyraźnie zabroniona przez przepisy stanu, w którym
ma siedzibę podmiot Użytkownika oraz
(c) Jeżeli Użytkownik jest organizacją międzynarodową, międzyrządową z przyznanym
immunitetem jurysdykcyjnym od sądów krajowych przez umowę międzyrządową lub traktat,
wówczas jakikolwiek spór lub jakakolwiek skarga powstała w związku z niniejszą Umową lub
naruszeniem jej postanowień zostanie rozstrzygnięta w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem
Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej („Regulamin ICC”) obowiązującym w chwili
złożenia wniosku o arbitraż przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym regulaminem.
Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Izby
Adwokackiej (IBA) dotyczącym postępowania dowodowego w arbitrażu międzynarodowym.
Miejscem sądu arbitrażowego będzie Londyn (Anglia).Językiem postępowania arbitrażowego
będzie język angielski. Na żądanie Apple Użytkownik zgadza się przedstawić dowód
potwierdzający jego status jako organizacji międzyrządowej z powyższymi przywilejami
i immunitetem.
Niniejsza Umowa nie będzie podlegać Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone.
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14.11
Całość Umowy; język nadrzędny
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w zakresie korzystania
z Oprogramowania, Usług i Certyfikatów Apple objętych licencją na mocy niniejszej Umowy
i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia i umowy dotyczące jej podmiotu, o ile nie
określono inaczej w niniejszej Umowie. Niezależnie od powyższego, w zakresie, w jakim
Użytkownik otrzymuje materiały w wersji wstępnej w ramach Programu i takie materiały w wersji
wstępnej podlegają odrębnej umowie licencyjnej, Użytkownik zgadza się, że umowa licencyjna
towarzysząca takim materiałom oprócz punktu 9 (Poufność) niniejszej Umowy będzie również
regulować korzystanie z takich materiałów przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik zawarł lub
zawrze później umowę dotyczącą oprogramowania Xcode i zestawów SDK Apple, niniejsza
Umowa licencyjna programu Developer Enterprise Program Apple będzie obowiązywać
w przypadku jakichkolwiek niespójności między nimi w odniesieniu do tego samego przedmiotu,
pod warunkiem, że niniejsza Umowa licencyjna programu Developer Enterprise Program Apple
nie ma na celu uniemożliwienia Użytkownikowi wykonywania jakichkolwiek praw przyznanych mu
w umowie dotyczącej oprogramowania Xcode i zestawów SDK Apple zgodnie z jej warunkami.
Niniejsza Umowa może być zmieniana tylko:(a) za pomocą pisemnej poprawki podpisanej przez
obie strony lub (b) w zakresie wyraźnie dozwolonym przez niniejszą Umowę (na przykład przez
Apple na piśmie lub poprzez powiadomienie Użytkownika w wiadomości e-mail).Wszelkie
tłumaczenia są dostarczane dla wygody Użytkownika, a w przypadku niezgodności między
wersją w języku angielskim lub innym niż angielski, wersja angielska niniejszej Umowy będzie
nadrzędna, w zakresie niezabronionym przez przepisy lokalne w jurysdykcji Użytkownika. Jeżeli
Użytkownik znajduje się w prowincji Quebec w Kanadzie lub reprezentuje organizację rządową
we Francji, ma do niego zastosowanie następująca klauzula: Strony potwierdzają, że wyraziły
życzenie, aby niniejsza Umowa i wszystkie związane z nią dokumenty były sporządzone w języku
angielskim. Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient
rédigés en anglais.
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Załącznik 1
(do Umowy)

Warunki dodatkowe dotyczące usługi Apple Push Notification
i Powiadomień lokalnych
Poniższe warunki stanowią uzupełnienie warunków Umowy i mają zastosowanie do każdego
korzystania z APN (usługi Apple Push Notification):
1.

Korzystanie z APN

1.1
Użytkownik może korzystać z APN tylko w swoich Aplikacjach do użytku wewnętrznego,
Kartach i/lub w celu wysyłania Powiadomień push Safari na pulpit systemu macOS użytkowników
witryny Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem
przeglądarki Safari w systemie macOS. Użytkownik, Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika
i/lub Karta Użytkownika mogą uzyskiwać dostęp do APN tylko za pośrednictwem interfejsu API APN
i tylko w przypadku przypisania Identyfikatora push aplikacji przez Apple. Z wyjątkiem Usługodawcy,
który pomaga Użytkownikowi w korzystaniu z usługi APN, Użytkownik zgadza się nie udostępniać
swojego Identyfikatora aplikacji push stronom trzecim. Użytkownik rozumie, że po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu Umowy nie będzie mieć dostępu do usługi APN ani możliwości korzystania z niej.
1.2
Użytkownikowi wolno korzystać z APN i interfejsu API APN wyłącznie w celu wysyłania
powiadomień push do Aplikacji do użytku wewnętrznego, do Karty lub na pulpit systemu macOS
użytkowników witryny Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Powiadomień push
Safari za pośrednictwem przeglądarki Safari w systemie macOS, a także w ramach protokołu
MDM lub do wysyłania Profili konfiguracji zgodnie z postanowieniami Umowy (w szczególności
zamieszczonych w Załączniku 2), Dokumentacji APN oraz wszelkimi właściwymi przepisami
i regulacjami (w szczególności prawami własności intelektualnej).
1.3
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przed wysłaniem użytkownikowi końcowemu
jakiegokolwiek Powiadomienia push za pośrednictwem APN należy uzyskać zgodę użytkownika
końcowego na otrzymywanie takich powiadomień. Użytkownik zgadza się nie wyłączać, nie
zastępować ani w żaden inny sposób nie ingerować w żadne panele zgody wdrożone przez Apple lub
jakiekolwiek preferencje systemowe Apple dotyczące włączania lub wyłączania funkcji Powiadomień.
W przypadku odmowy lub późniejszego wycofania zgody użytkownika końcowego na otrzymywanie
Powiadomień push Użytkownikowi nie wolno wysyłać Powiadomień push użytkownikowi końcowemu.
2.

Wymagania dodatkowe

2.1
Użytkownik nie może korzystać z usługi APN lub Powiadomień lokalnych w celu
wysyłania niechcianych wiadomości do użytkowników końcowych lub w celu wyłudzania
informacji lub wysyłania wiadomości-śmieci, w szczególności angażowania się w jakiekolwiek
działania, które naruszają przepisy i regulacje dotyczące ochrony przed spamem. lub które są
w inny sposób niewłaściwe, nieodpowiednie lub nielegalne. Funkcji APN i Powiadomień lokalnych
należy używać w celu wysyłania użytkownikom wiadomości zapewniających im określone
korzyści (np. w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę użytkownika końcowego o informacje
lub dostarczenia istotnych informacji dotyczących Aplikacji do użytku wewnętrznego).

2.2
Użytkownikowi nie wolno używać APN ani Powiadomień lokalnych do celów
reklamowych, promocji produktów ani jakiegokolwiek marketingu bezpośredniego (np.
sprzedaży usług dodanych, sprzedaży krzyżowej itp.), w szczególności do wysyłania wiadomości
w celu promowania użytkowania Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika lub
reklamowania nowych funkcji i wersji. Niezależnie od powyższego Użytkownik może używać
usługi APN lub Powiadomień lokalnych do celów promocyjnych związanych z jego Karnetem,
o ile takie użycie jest bezpośrednio związane z Karnetem, np. kupon na zakupy może zostać
wysłany na Karnet w aplikacji Wallet Użytkownika.
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2.3
Użytkownikowi nie wolno nadmiernie wykorzystywać pojemności sieci lub
przepustowości APN, ani nadmiernie obciążać Produktu z systemem iOS, urządzenia Apple
Watch, urządzenia Apple TV, systemu macOS lub użytkownika końcowego nadmierną liczbą
Powiadomień push lub Powiadomień lokalnych, co zostanie stwierdzone według własnego
uznania Apple. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie szkodzić ani nie ingerować w działanie
sieci lub serwerów Apple, ani jakichkolwiek serwerów lub sieci stron trzecich podłączonych do
APN, jak również w jakikolwiek inny sposób nie zakłócać użycia APN przez innych programistów.
2.4
Użytkownikowi nie wolno używać APN ani Powiadomień lokalnych do wysyłania
jakiejkolwiek zawartości obscenicznej, pornograficznej, obraźliwej lub zniesławiającej
(co obejmuje między innymi tekst, grafikę, obrazy, zdjęcia i dźwięki), ani innej zawartości,
która może zostać uznana za wątpliwą moralnie przez użytkownika końcowego Aplikacji
do użytku wewnętrznego, Karty lub witryny Użytkownika.

2.5
Użytkownikowi nie wolno przesyłać, przechowywać ani w inny sposób udostępniać
jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy,
które mogą szkodzić, zakłócać lub ograniczać działanie APN lub Produktu z systemem iOS,
urządzenia Apple Watch, urządzenia Apple TV lub systemu macOS. Użytkownik zobowiązuje się
nie wyłączać, nie fałszować, nie hakować ani w jakikolwiek inny sposób nie ingerować
w mechanizmy zabezpieczeń, podpisy cyfrowe, mechanizmy weryfikacji lub uwierzytelniania
zawarte lub używane przez APN, ani nie umożliwiać takich działań innym.
3.
Dodatkowe warunki dotyczące Identyfikatorów push witryny. Z zastrzeżeniem
warunków niniejszej Umowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że
Powiadomienia push Safari wysyłane za pomocą Identyfikatora push witryny Użytkownika muszą
być wysyłane z jego własną nazwą, znakiem towarowym lub marką (np. użytkownik powinien
wiedzieć, że wiadomość pochodzi z witryny Użytkownika) oraz muszą zawierać ikonę, znak
towarowy, logo lub inny znak identyfikujący witrynę Użytkownika. Użytkownik zgadza się nie
wprowadzać w błąd ani nie podszywać się pod inną Witrynę lub podmiot ani w żaden inny
sposób nie wprowadzać użytkowników w błąd co do autora Powiadomienia push Safari.
W zakresie, w jakim Użytkownik odwołuje się do znaku towarowego lub marki strony trzeciej
w swoim Powiadomieniu push Safari, Użytkownik oświadcza, że ma wszelkie niezbędne prawa.
4.
Dostawa przez usługę APN lub za pośrednictwem Powiadomień lokalnych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w celu udostępnienia funkcji APN
i Powiadomień push Użytkownika na Produktach z systemem iOS, urządzeniach Apple Watch,
urządzeniach Apple TV lub w systemie macOS Apple może przesyłać Powiadomienia push
Użytkownika w różnych sieciach publicznych i za pośrednictwem różnych mediów, jak również
modyfikować lub zmieniać jego Powiadomienia push, aby były zgodne z wymaganiami
technicznymi i innymi wymaganiami w zakresie nawiązywania połączeń z sieciami lub
urządzeniami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługa APN nie jest i nie ma
na celu stanowić gwarantowanej lub bezpiecznej usługi przesyłania, a Użytkownik nie może jej
używać lub polegać na niej z takim założeniem. Ponadto warunkiem niezbędnym do korzystania
z APN lub dostarczania Powiadomień lokalnych jest zobowiązanie się Użytkownika do
nieprzesyłania wrażliwych danych osobowych lub informacji poufnych należących do określonej
osoby (np. numeru ubezpieczenia społecznego, danych rachunków finansowych i dotyczących
dokonywanych transakcji, ani jakichkolwiek informacji, w przypadku których dana osoba
mogłaby oczekiwać bezpiecznej transmisji) w ramach takiego powiadomienia. Użytkownik
zobowiązuje się przestrzegać wszelkich wymagań w zakresie powiadamiania i uzyskiwania
zgody w odniesieniu do gromadzenia, przesyłania, utrzymywania, przetwarzania lub
wykorzystywania danych osobowych użytkownika końcowego.
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5.

Potwierdzenia Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

5.1
Apple może w dowolnym momencie i od czasu do czasu, po uprzednim powiadomieniu lub
bez niego, (a) zmodyfikować usługę APN, w tym zmienić lub usunąć jakąkolwiek funkcję lub
funkcjonalność, lub (b) zmodyfikować, wycofać, ponownie wydać lub ponownie opublikować interfejs
API usługi APN. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie takie modyfikacje mogą wymagać
od Użytkownika zmiany lub aktualizacji jego Aplikacji do użytku wewnętrznego, jego Kart lub jego
witryn na koszt Użytkownika. Apple nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zapewniania
lub kontynuacji zapewniania dostępu do usługi APN i może zawiesić lub zaprzestać zapewniać
dostęp do usługi APN, w całości lub w części, w dowolnej chwili. Apple nie ponosi odpowiedzialności
za żadne straty, szkody ani koszty żadnego rodzaju poniesione przez Użytkownika ani żadną inną
stronę wynikające z lub związane z żadnym takim zawieszeniem lub zaprzestaniem świadczenia
usługi ani za żadną modyfikację usługi APN lub interfejsów API usługi APN.
5.2
Usługa APN nie jest dostępna we wszystkich językach ani we wszystkich krajach lub
regionach, a firma Apple nie gwarantuje, że usługa APN jest odpowiednia lub dostępna do użytku
w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do usługi
APN, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich
obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów lokalnych.
5.3
Apple udostępnia usługę APN Użytkownikowi do użycia z jego Aplikacją do użytku
wewnętrznego, Kartą lub witryną i nie udostępnia usługi APN bezpośrednio jakiemukolwiek
użytkownikowi końcowemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie
Powiadomienia push są wysyłane przez niego, nie przez Apple, do użytkownika końcowego Aplikacji
do użytku wewnętrznego oraz że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane
lub zawartość w nich przesyłaną i za każde takie użycie usługi APN. Ponadto Użytkownik przyjmuje
do wiadomości i zgadza się, że wszelkie Powiadomienia lokalne są wysyłane przez niego, nie przez
Apple, do użytkownika Aplikacji do użytku wewnętrznego oraz że Użytkownik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie dane lub zawartości w nich przesyłane.
5.4
Apple nie daje Użytkownikowi żadnych gwarancji w odniesieniu do dostępności lub
czasu pracy usługi APN i nie jest zobowiązane do zapewnienia jakiejkolwiek obsługi, wsparcia
technicznego ani innego wsparcia dla usługi APN.
5.5
Apple zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu Użytkownika do usługi APN,
ograniczenia korzystania z usługi APN lub unieważnienia Identyfikatora push aplikacji
w dowolnym momencie według własnego uznania.

5.6
Apple może monitorować i gromadzić informacje (w tym między innymi informacje
techniczne i diagnostyczne) o korzystaniu przez Użytkownika z usługi APN, aby pomóc Apple
w ulepszaniu usługi APN i innych produktów lub usług Apple oraz w celu weryfikacji
przestrzegania niniejszej Umowy przez Użytkownika, pod warunkiem jednak, że Apple nie uzyska
dostępu ani nie ujawni zawartości żadnego Powiadomienia push, chyba że Apple w dobrej wierze
uważa, że taki dostęp lub ujawnienie jest uzasadnione, aby:(a) zachować zgodność z procesem
prawnym lub żądaniem; (b) wyegzekwować warunki niniejszej Umowy, w tym analizę każdego
potencjalnego jej naruszenia; (c) wykryć, zapobiec lub podjąć inne działania dotyczące
problemów z bezpieczeństwem, oszustwa lub problemów technicznych albo (d) chronić prawa,
własność lub bezpieczeństwo Apple, jego programistów, klientów lub dobro publiczne zgodnie
z wymaganiami i przepisami prawa. Niezależnie od powyższego, Użytkownik przyjmuje do
wiadomości i zgadza się, że systemy iOS, iPadOS, macOS i watchOS mogą uzyskiwać dostęp
do Powiadomień push lokalnie na urządzeniu użytkownika wyłącznie w celu odpowiadania na
żądania użytkowników, personalizowania obsługi przez użytkownika i sugestii na urządzeniu.
6.
Dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności. APPLE NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK
KORZYSTANIA Z USŁUGI APN, W TYM ZA WSZELKIE PRZERWY W DZIAŁANIU USŁUGI APN
LUB ZA JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE Z POWIADOMIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZERWY
W ZASILANIU, AWARIE SYSTEMU, ATAKI NA SIEĆ, ZAPLANOWANĄ LUB NIEZAPLANOWANĄ
KONSERWACJĘ ALBO INNE PRZERWY W DZIAŁANIU.
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Załącznik 2
(do Umowy)

Dodatkowe warunki dotyczące korzystania z usługi MDM i Profili konfiguracji

Poniższe warunki stanowią uzupełnienie warunków Umowy i mają zastosowanie do korzystania
z usługi MDM i Profili konfiguracji przez Użytkownika.
1.

Korzystanie z usługi MDM i Profili konfiguracji

1.1
Użytkownik może korzystać z usługi MDM tylko w celu wewnętrznego, lokalnego
zarządzania Urządzeniami wdrożeniowymi jego Pracowników lub Uprawnionych użytkowników lub,
w przypadku wybrania Użytkownika przez Apple jako zewnętrznego dewelopera usługi MDM,
wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do usługi MDM jego Klientom MDM w ramach zgodnego
produktu. Użytkownik lub jego Klient MDM mogą używać usługi MDM wyłącznie z Certyfikatem MDM
i Profilem konfiguracji skonfigurowanym w celu odpowiadania Certyfikatowi MDM, który został
przypisany Użytkownikowi lub takiemu Klientowi w przypadku zgodnych produktów. Wszelkie użycie
usługi MDM jest dozwolone wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym przez Apple w niniejszej
Umowie, w ramach Protokołu i Dokumentacji MDM oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami i regulacjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ani Użytkownik, ani jego Klient
MDM nie będzie mieć dostępu, ani nie będzie mógł korzystać z usługi MDM po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu niniejszej Umowy; możliwe, że Klient MDM Użytkownika nadal będzie mógł korzystać
z usługi MDM pod warunkiem zawarcia oddzielnej umowy MDM z Apple.
1.2
Użytkownikowi wolno uzyskiwać dostęp do usługi MDM lub korzystać z niej wyłącznie
w celu zarządzania Urządzeniami wdrożeniowymi jego Pracowników lub Uprawnionych
użytkowników albo, w przypadku wybrania Użytkownika przez Apple jako zewnętrznego
dewelopera usługi MDM, w celu opracowywania zgodnych produktów do rozpowszechniania
i użytku przez jego Klientów MDM. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Profil konfiguracji
musi zostać zainstalowany na każdym obsługiwanym produkcie marki Apple przed użyciem
usługi MDM lub jakiejkolwiek konfiguracji urządzenia z takim produktem. Użytkownik może
rozpowszechniać Profile konfiguracji na obsługiwane produkty marki Apple za pośrednictwem
poczty e-mail lub witryny internetowej, OTA, przy użyciu usługi MDM, narzędzia Apple
Configurator lub innych narzędzi instalacyjnych dostarczonych przez Apple, jak również za
pośrednictwem zgodnych produktów. W dowolnym momencie Użytkownik możesz usunąć
dowolne zainstalowane przez niego Profile konfiguracji.
1.3
Aby korzystać z usługi MDM, Użytkownik musi utrzymywać bezpieczny serwer do
interakcji z usługą APN Apple i/lub innymi usługami internetowymi Apple. Użytkownik zgadza się,
że cała komunikacja między Użytkownikiem a usługą APN Apple i/lub innymi usługami
internetowymi Apple oraz usługą MDM musi odbywać się zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy. Użytkownikowi nie wolno nadmiernie wykorzystywać całkowitej pojemności sieci lub
przepustowości takich serwerów lub usług, co może zostać określone przez Apple według
własnego uznania. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie szkodzić ani nie ingerować
w działanie sieci lub serwerów Apple, jakichkolwiek sieci lub serwerów stron trzecich
podłączonych do usługi APN, innych usług internetowych Apple lub usługi MDM, jak również
w jakikolwiek inny sposób nie zakłócać użycia wspomnianych usług przez innych deweloperów.
1.4
Apple nie gwarantuje w żaden sposób Użytkownikowi dostępności lub ciągłości działania
usługi MDM ani innych usług internetowych Apple i nie jest zobowiązany do świadczenia
jakiejkolwiek obsługi, wsparcia technicznego ani innej pomocy technicznej w odniesieniu do usługi
MDM lub innych powiązanych Usług Apple. Apple nie gwarantuje, że komunikacja z Urządzeniami
wdrożeniowymi, produktami marki Apple Klientów MDM lub zgodnymi produktami za
pośrednictwem usługi MDM będzie nieprzerwana lub wolna od błędów. Ponadto warunki sieciowe,
a także korzystanie przez Pracownika lub Klienta MDM z produktu marki Apple mogą powodować
opóźnienia w wydawaniu poleceń lub odbieraniu odpowiedzi.
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1.5
Apple zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika zaprzestania wszelkiego
korzystania z protokołu MDM i Profili konfiguracji oraz do odebrania mu dostępu do usługi MDM
i/lub unieważnienia Certyfikatu MDM (i dowolnego Certyfikatu podpisu usługi MDM
przekazanego Użytkownikowi) w dowolnym momencie według własnego uznania. Z wyjątkiem
przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik nie będzie
udostępniać materiałów ani dokumentacji dostarczonej przez Apple w ramach usługi MDM
jakimkolwiek stronom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usługi MDM i Profili
konfiguracji wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem
przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik zobowiązuje się nie
sprzedawać, nie odsprzedawać, nie dzierżawić ani w jakikolwiek inny sposób nie zapewniać
dostępu lub możliwości korzystania z usługi MDM, w całości lub w części, stronom trzecim, jak
również nie podejmować prób tworzenia zastępczej lub podobnej usługi poprzez używanie albo
uzyskiwanie dostępu do usługi MDM, ani nie używać usługi MDM z produktami innymi niż zgodne
produkty marki Apple.
1.6
Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty
(w szczególności utracone możliwości biznesowe lub utracone zyski) ani inne zobowiązania,
które Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania przez Użytkownika z Profili
konfiguracyjnych lub usługi MDM w dowolny sposób, w szczególności jakiegokolwiek
wewnętrznego wdrożenia lub użycie przez jego Klientów MDM w powiązaniu ze zgodnymi
produktami Użytkownika.
2.

Dodatkowe wymagania dotyczące wdrażania lokalnego

2.1
Jeśli Użytkownik korzysta z usługi MDM w ramach wdrożenia wewnętrznego,
zobowiązuje się poinformować pracowników i/lub Uprawnionych użytkowników przed
zainstalowaniem Profili konfiguracji, że będzie mógł zdalnie wchodzić w interakcje z ich
Urządzeniami wdrożeniowymi, w szczególności sprawdzać, instalować lub usuwać profile,
wyświetlać informacje o zainstalowanych aplikacjach, używać funkcji bezpiecznego
wymazywania i wymuszać użycie kodów urządzeń. Użytkownik oświadcza i gwarantuje Apple,
że dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami i zgodami na gromadzenie, wykorzystywanie
i zarządzanie wszelkimi informacjami uzyskanymi wskutek takiego użycia Protokołu MDM
(co stanowi warunek niezbędny do korzystania z Protokołu MDM do takich celów).
2.2
Użytkownikowi nie wolno korzystać z usługi MDM w celu monitorowania jego
Pracowników, Uprawnionych użytkowników lub jakichkolwiek Urządzeń wdrożeniowych
w nieujawniony sposób lub w celu wyłudzania informacji, masowego zbierania lub innego
gromadzenia nieautoryzowanych informacji, w szczególności angażowania się w jakiekolwiek
działania naruszające prywatność użytkowników, albo działania niewłaściwe, nieodpowiednie
lub niezgodne z prawem.
2.3
Użytkownikowi nie wolno korzystać z usługi MDM w jakikolwiek sposób w celu
przesyłania, dołączania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających
wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy, które mogą szkodzić, zakłócać lub
ograniczać normalne działanie usługi MDM. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wyłączać,
nie fałszować, nie hakować ani w inny sposób nie ingerować w jakiekolwiek mechanizmy
zabezpieczeń, weryfikacji certyfikatów lub uwierzytelniania włączone do usługi MDM lub przez
nią używane, ani nie ułatwiać takiego działania innym osobom.
2.4
Jeśli Użytkownik korzysta z usługi MDM w ramach wdrożenia wewnętrznego, wszystkie
informacje, które uzyska dzięki użyciu usługi MDM mogą być wykorzystywane wyłącznie
do celów związanych z wewnętrzną strukturą IT użytkownika i zarządzaniem urządzeniami
(np. blokowania urządzeń ze względów bezpieczeństwa lub zdalnego czyszczenia utraconego
urządzenia).Na przykład Użytkownikowi i jego Usługodawcy nie wolno agregować danych
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urządzeń z danymi urządzeń innej firmy, ani wykorzystywać ich do celów innych niż obsługa
wewnętrznej struktury IT i zarządzanie urządzeniami. Użytkownik musi przetwarzać wszelkie
takie informacje zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami i regulacjami (w szczególności
przepisami w zakresie ochrony prywatności i gromadzenia danych).
3.

Dodatkowe wymagania dotyczące zgodnych produktów

3.1
O ile nie określono inaczej powyżej w punkcie 2, Użytkownik może korzystać z usługi MDM
wyłącznie w celu opracowywania i rozpowszechniania zgodnych produktów wśród jego Klientów
MDM, jeśli został wybrany przez Apple jako zewnętrzny deweloper dla takich zgodnych produktów.
Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać usługi MDM, w całości ani w części, do dostarczania
zgodnych produktów konsumentom lub osobom fizycznym do niekomercyjnego użytku osobistego,
chyba że Apple wyraźnie zezwoli na piśmie na takie działania. Ponadto Użytkownik nie może
licencjonować, sprzedawać ani w inny sposób dostarczać usługi MDM, w całości lub w części,
oddzielnie od jej wykorzystania w zgodnym produkcie. Na przykład Użytkownik nie może pobierać
oddzielnych opłat od swoich Klientów MDM za korzystanie z usługi MDM ani sprzedawać dostępu
do usługi MDM poza połączeniem jej ze swoim zgodnym produktem.
3.2
Użytkownik zgadza się, że jego zgodne produkty korzystające z usługi MDM nie mogą
być projektowane ani wprowadzane na rynek w celu monitorowania użytkowników końcowych
lub zgodnych produktów marki Apple w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, np. zgodne
produkty nie mogą wyłudzać ani masowo gromadzić informacji, angażować się w działania
naruszające prywatność użytkownika, lub inne niewłaściwe, nieodpowiednie lub nielegalne
działania.

3.3
Użytkownik zobowiązuje się nie umożliwiać zgodnym produktom wyłączania,
fałszowania, hakowania ani innej ingerencji w jakiekolwiek mechanizmy zabezpieczeń, weryfikacji
certyfikatów lub uwierzytelniania włączone do usługi MDM lub przez nią używane, ani nie
ułatwiać takiego działania innym osobom. Ponadto Użytkownikowi ani jego zgodnym produktom
nie wolno korzystać z usługi MDM w celu świadomego przesyłania, dołączania lub udostępniania
w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki
lub programy, które mogą szkodzić, zakłócać lub ograniczać normalne działanie usługi MDM.
3.4
O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, wszystkie informacje, które
Użytkownik uzyska w wyniku korzystania z usługi MDM, mogą być wykorzystywane wyłącznie do
opracowywania lub wdrażania zgodnych produktów dla Klientów MDM Użytkownika.
Użytkownikowi nie wolno udostępniać informacji uzyskanych za pośrednictwem usługi MDM
jakimkolwiek stronom trzecim (z wyjątkiem Usługodawców działających w jego imieniu) zgodnie
z niniejszą Umową. Na przykład Użytkownikowi ani jego Usługodawcy nie wolno agregować
danych z wielu zgodnych produktów Klientów MDM w celu publikacji informacji wskazujących
najpopularniejsze wersje systemu iOS lub aplikacje dla systemu iOS wdrażane przez Klientów
MDM w publicznej witrynie internetowej ani podejmować podobnych działań.
4.

Użycie Certyfikatów w zgodnych produktach

4.1
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Klienci MDM muszą uzyskać Certyfikat
MDM od Apple przed jakimkolwiek użyciem usługi MDM ze zgodnymi produktami Użytkownika.
Klienci MDM Użytkownika mogą złożyć wniosek o takie Certyfikaty, jeśli Użytkownik ręcznie lub
automatycznie podpisze ich żądanie podpisywania certyfikatem (CSR).Apple dostarczy
Użytkownikowi Certyfikat podpisu usługi MDM, aby umożliwić mu podpisywanie takich wniosków
CSR. Użytkownik zobowiązuje się poinformować swoich Klientów MDM o tym wymogu oraz
zapewnić odpowiednie wsparcie i dokumentację umożliwiającym jego spełnienie.
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4.2
Użytkownik zobowiązuje się podpisywać wyłącznie 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. Użytkownik zobowiązuje się
udostępnić takie informacje Apple na jego żądanie i współpracować z Apple w związku z użyciem
usługi MDM przez takich Klientów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple może
wymagać od niego skontaktowania się z taką firmą, np. jeśli wystąpi problem z użyciem przez nią
usługi MDM lub jej wnioskiem o przyznanie Certyfikatu MDM.
4.3
Apple zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub wyłączenia Certyfikatu podpisu
usługi MDM Użytkownika i certyfikatów MDM jego Klientów MDM według własnego uznania.
4.4
Użytkownik zobowiązuje się używać swojego Certyfikatu podpisu usługi MDM
wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie. Dla jasności Użytkownikowi nie wolno
dostarczać, udostępniać ani przekazywać swojego Certyfikatu podpisu usługi MDM żadnemu
innemu podmiotowi, włącznie z jego Klientami MDM i jakimikolwiek odsprzedawcami.
Użytkownik nie może dołączać takiego Certyfikatu podpisu usługi MDM do swojego zgodnego
produktu. Użytkownik zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki w celu ochrony
bezpieczeństwa i prywatności takiego Certyfikatu. Dla jasności Użytkownik może korzystać
z protokołu MDM w celu opracowywania zgodnych produktów dla wspierania jego Klientów MDM
w procesie generowania kluczy i wysyłania wniosku CSR do Użytkownika w celu podpisania za
pomocą jego Certyfikatu podpisu usługi MDM. Użytkownik nie może generować klucza
prywatnego swojego Klienta MDM ani mieć do niego dostępu, jak również ingerować w procesy
w zakresie dostarczania certyfikatów MDM swoim Klientom MDM. Ponadto Użytkownik
zobowiązuje się nie nakłaniać jakiegokolwiek użytkownika końcowego do naruszenia warunków
umowy o świadczenie usług Certyfikatu MDM zawartej z Apple lub do naruszenia jakichkolwiek
zasad użytkowania Apple dotyczących usługi MDM, Profili konfiguracji lub jakichkolwiek
certyfikatów Apple.
4.5
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie jego Klientom MDM
wsparcia i pomocy technicznej w zakresie korzystania z usługi MDM w jego zgodnych
produktach, w szczególności dostarczenie wszelkiej dokumentacji oraz świadczenie usług
wsparcia dla użytkowników końcowych i udzielanie gwarancji.
5.

Potwierdzenia Użytkownika: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

5.1
Apple może w dowolnym momencie, od czasu do czasu, za uprzednim powiadomieniem
lub bez uprzedniego powiadomienia (a) modyfikować usługę MDM, w szczególności zmienić lub
usunąć dowolną funkcję, a także (b) zmodyfikować, wycofać, ponownie wydać lub ponownie
opublikować protokół MDM. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie takie modyfikacje
mogą wymagać od Użytkownika zmiany lub aktualizacji jego serwerów, Profili konfiguracji,
Certyfikatów MDM, zgodnych produktów i sposobów wykorzystania usługi MDM na własny koszt.
Apple nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zapewniania lub dalszego zapewniania
dostępu do usługi MDM i może w dowolnym momencie zawiesić lub zaprzestać świadczenia
całości lub dowolnej części usługi MDM. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty,
szkody lub koszty poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę w związku z takim
zawieszeniem lub zaprzestaniem świadczenia usługi lub jakiejkolwiek modyfikacji usługi MDM
w całości lub w części.
5.2
Usługa MDM nie jest dostępna we wszystkich językach ani we wszystkich krajach lub
regionach, a Apple nie gwarantuje, że usługa MDM będzie odpowiednia lub dostępna do użytku
w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do usługi
MDM, podejmuje takie działania z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie
wszelkich właściwych przepisów, w szczególności odpowiednich przepisów lokalnych.

Umowa Enterprise

strona 54

5.3
Apple udostępnia usługę MDM Użytkownikowi do zarządzania urządzeniami mobilnymi
i strukturą IT dla Pracowników i Uprawnionych użytkowników lub do użytku przez jego Klientów
MDM w zgodnych produktach Użytkownika. Apple nie dostarcza usługi MDM bezpośrednio
jakiemukolwiek użytkownikowi końcowemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się,
że wszelkie Profile konfiguracji wysyłane za pośrednictwem usługi MDM lub innych
zatwierdzonych mechanizmów są wysyłane przez Użytkownika, a nie przez Apple, do
autoryzowanych produktów marki Apple, oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie
z usługi MDM oraz za instalację i korzystanie z Profili konfiguracji przez Użytkownika, jego
Pracowników i/lub Uprawnionych użytkowników, lub przez Użytkownika i jego Klientów MDM.
5.4
Apple nie gwarantuje w żaden sposób Użytkownikowi dostępności usługi MDM i nie jest
zobowiązany do świadczenia jakiejkolwiek obsługi, wsparcia technicznego ani innej pomocy
technicznej w odniesieniu do usługi MDM.
5.5
Apple zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu Użytkownika do usługi MDM
w dowolnym momencie według własnego uznania. Jeśli Apple wyłączy dostęp Użytkownika,
utraci on możliwość użycia usługi MDM do zarządzania Urządzeniami wdrożeniowymi
i produktami marki Apple skonfigurowanymi do działania z jego Certyfikatem MDM, w tym
możliwość zdalnego czyszczenia takich urządzeń.
6.
Dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności. APPLE NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE LUB
POWIĄZANE Z UŻYCIEM USŁUGI MDM LUB PROFILI KONFIGURACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA,
W SZCZEGÓLNOŚCI WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK ZAPLANOWANYCH LUB
NIEPLANOWANYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH, PRZERWY W DZIAŁANIU,
UTRACONYCH LUB SKRADZIONYCH DANYCH, JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Z TYTUŁU DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO URZĄDZEŃ WDROŻENIOWYCH ZA POŚREDNICTWEM
USŁUGI MDM LUB PROFILI KONFIGURACYJNYCH (WŁĄCZNIE Z WYNIKAJĄCYMI Z TEGO
NARUSZENIAMI PRYWATNOŚCI) ANI ZA DZIAŁANIE LUB BRAK DZIAŁANIA APPLE W RAMACH
NINIEJSZEJ UMOWY.
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Załącznik 3
(do Umowy)

Dodatkowe warunki korzystania z usługi iCloud

Poniższe warunki stanowią uzupełnienie warunków Umowy i mają zastosowanie do korzystania
przez Użytkownika z usługi iCloud w celu tworzenia i testowania oprogramowania w powiązaniu
z Aplikacją do użytku wewnętrznego i Oprogramowaniem internetowym Użytkownika.
1.

Korzystanie z usługi iCloud

1.1
Aplikacje do użytku wewnętrznego i/lub Oprogramowanie internetowe Użytkownika
mogą uzyskiwać dostęp do usługi iCloud tylko w przypadku przyznania uprawnienia przez Apple.
Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu do usługi iCloud ani do jakiejkolwiek zawartości,
danych lub informacji w niej zawartych, w sposób inny niż za pośrednictwem interfejsów API
iCloud Storage, interfejsów API CloudKit lub konsoli CloudKit dostarczonej jako część Programu.
Użytkownik zgadza się nie udostępniać swoich uprawnień stronom trzecim ani wykorzystywać
ich do celów, które nie są wyraźnie dozwolone przez Apple. Użytkownik zgadza się korzystać
z usługi iCloud, interfejsów API iCloud Storage i interfejsów API CloudKit tylko w sposób wyraźnie
dozwolony w niniejszej Umowie i Dokumentacji usługi iCloud oraz zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami i regulacjami. Ponadto Oprogramowanie internetowe Użytkownika
może uzyskiwać dostęp do usługi iCloud i korzystać z niej (np. w celu przechowywania tego
samego typu danych, które są pobierane lub aktualizowane w Aplikacji do użytku wewnętrznego
Użytkownika) tylko pod warunkiem, że korzystanie przez Użytkownika z usługi iCloud w takim
Oprogramowaniu internetowym jest porównywalne z wykorzystaniem jej przez Użytkownika
w odpowiedniej Aplikacji do użytku wewnętrznego, według wyłącznego uznania Apple.
W przypadku gdy Usługi Apple zezwalają Użytkownikowi na wykorzystanie większej liczby
kontenerów pamięci masowej w usłudze iCloud niż przydzielona mu w celu przesłania danych
do innego kontenera z dowolnego powodu, Użytkownik zgadza się używać takich dodatkowych
kontenerów wyłącznie przez rozsądny ograniczony czas w celu wykonywania takich funkcji i nie
zwiększyć przydziałów pamięci masowej i transakcyjnych.

1.2
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy
nie będzie mieć dostępu do usługi iCloud ani możliwości korzystania z niej w celu tworzenia lub
testowania oprogramowania; jednak użytkownicy końcowi, którzy zainstalowali Aplikacje do
użytku wewnętrznego lub Oprogramowanie internetowe Użytkownika i którzy mają ważne konto
użytkownika końcowego w Apple służące do korzystania z usługi iCloud nadal będą mogli
uzyskiwać dostęp do utworzonych przez siebie dokumentów, prywatnych kontenerów i plików,
które Użytkownik wybrał do przechowywania na koncie użytkownika końcowego za
pośrednictwem Interfejsów API iCloud Storage lub Interfejsów API CloudKit zgodnie
z obowiązującymi warunkami korzystania z usługi iCloud oraz warunkami niniejszego dokumentu.
Użytkownik zobowiązuje się nie wpływać na możliwości dostępu użytkownika do usługi iCloud
(lub dokumentów wygenerowanych przez użytkownika, prywatnych kontenerów i plików) ani
nie zakłócać użytkowania przez niego usługi iCloud w jakikolwiek sposób i w dowolnym czasie.
W odniesieniu do danych, które Użytkownik przechowuje w publicznych kontenerach za
pośrednictwem interfejsów API CloudKit (generowanych przez Użytkownika lub użytkownika
końcowego), Apple zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do takich danych, w całości
lub w części, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy lub w inny sposób określony przez Apple
w konsoli CloudKit.
1.3
Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może korzystać z Interfejsów API
iCloud Storage wyłącznie w celu przechowywania i wyszukiwania kluczowych danych
dotyczących wartości (np. listy akcji w aplikacji finansowej czy ustawień aplikacji, ustawień
aplikacji) dla Aplikacji do użytku wewnętrznego i Oprogramowania internetowego Użytkownika
oraz w celu umożliwienia jego użytkownikom końcowym dostępu do dokumentów i plików
utworzonych przez użytkowników za pośrednictwem usługi iCloud. Aplikacja do użytku
wewnętrznego lub Oprogramowanie internetowe Użytkownika może używać Interfejsów API
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CloudKit do przechowywania, pobierania i przeszukiwania ustrukturyzowanych danych, które
Użytkownik umieści w publicznych lub prywatnych kontenerach zgodnie z Dokumentacją usługi
iCloud. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać świadomie za pośrednictwem Interfejsów
API iCloud Storage lub Interfejsów API CloudKit jakiejkolwiek zawartości ani materiałów, które
mogłyby spowodować, że jego Aplikacja do użytku wewnętrznego naruszyłaby którykolwiek
z warunków usługi iCloud lub wymagań Programu dla Aplikacji do użytku wewnętrznego
Użytkownika (np. Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika nie może przechowywać
materiałów nielegalnych lub naruszających jakiekolwiek prawa).
1.4
Użytkownik może zezwolić użytkownikowi na dostęp do utworzonych przez niego
dokumentów i plików w usłudze iCloud za pośrednictwem Aplikacji do użytku wewnętrznego
i Oprogramowania internetowego Użytkownika. Użytkownikowi nie wolno jednak udostępniać
kluczowych danych dotyczących wartości z jego Aplikacji do użytku wewnętrznego innym
Aplikacjom do użytku wewnętrznego ani Oprogramowaniu internetowemu, chyba że Użytkownik
udostępnia takie dane między różnymi wersjami tej samej Aplikacji lub tego samego
Oprogramowania, albo uzyskał zgodę użytkownika na takie działania.
1.5
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelką zawartość i materiały, które
przechowuje w usłudze iCloud za pomocą interfejsów API CloudKit i interfejsów API iCloud
Storage oraz musi podjąć uzasadnione i odpowiednie kroki w celu ochrony informacji, które
przechowuje za pośrednictwem usługi iCloud. W odniesieniu do roszczeń stron trzecich
związanych z zawartością i materiałami przechowywanymi przez użytkowników końcowych
Użytkownika w jego Aplikacjach do użytku wewnętrznego przy użyciu Interfejsów API iCloud
Storage lub CloudKit (np. dokumentami utworzonymi przez użytkowników lub publikacjami
użytkowników w publicznych kontenerach) Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność
za właściwe i niezwłoczne rozpatrzenie takich skarg, w szczególności za zgodność działań
w zakresie obsługi zawiadomień wysyłanych na mocy ustawy DMCA (Digital Millennium
Copyright Act).

1.6
O ile Apple wyraźnie nie wyrazi na to zgody na piśmie, Użytkownik nie będzie korzystać
z usługi iCloud, interfejsu API iCloud Storage, interfejsu API CloudKit ani jakiegokolwiek
komponentu lub jego funkcji, aby tworzyć, odbierać, utrzymywać lub transmitować jakiekolwiek
wrażliwe, umożliwiające identyfikację użytkownika informacje zdrowotne, w tym „chronione
informacje zdrowotne” (zgodnie z definicją tego terminu w 45 CFR § 160.103) lub korzystać
z iCloud w jakikolwiek sposób, który spowoduje, że Apple (lub dowolny podmiot zależny Apple)
będzie „partnerem biznesowym” Użytkownika lub strony trzeciej, zgodnie z definicją tego
terminu w 45 CFR § 160.103.Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za
przestrzeganie wszelkich wymogów dotyczących zgłaszania zgodnie z prawem lub umową
wynikających z naruszenia przez niego postanowień niniejszego punktu.
2.

Wymagania dodatkowe

2.1
Użytkownik rozumie, że obowiązują ograniczenia pojemności pamięci masowej,
transmisji i/lub transakcji dla usługi iCloud zarówno dla Użytkownika jako programisty, jak i dla
jego użytkowników końcowych. Jeśli Użytkownik lub jego użytkownik końcowy osiągną takie
limity, Użytkownik lub jego użytkownik końcowy mogą nie być w stanie korzystać z usługi iCloud,
dopóki Użytkownik lub jego użytkownik końcowy nie usuną z usługi wystarczającej ilości danych,
aby spełnić limity pojemności, zwiększą ilość miejsca lub w inny sposób zmodyfikują sposób
korzystania z usługi iCloud oraz Użytkownik lub jego użytkownik końcowy mogą nie być w stanie
uzyskać dostępu do danych w usłudze iCloud ani pobrać ich w tym czasie.
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2.2
Użytkownik nie może pobierać jakichkolwiek opłat od użytkowników za dostęp do
usługi iCloud lub korzystanie z niej za pośrednictwem swoich Aplikacji do użytku wewnętrznego
lub Oprogramowania internetowego. Użytkownik zobowiązuje się również nie sprzedawać
dostępu do usługi iCloud w jakikolwiek inny sposób, w szczególności w ramach odsprzedaży
jakiejkolwiek części Usług. Użytkownik będzie korzystać z usługi iCloud w swojej Aplikacji do
użytku wewnętrznego lub Oprogramowaniu internetowym wyłącznie w celu zapewnienia miejsca
do przechowywania danych użytkownikowi końcowemu z ważnym kontem w usłudze iCloud
użytkownika końcowego w Apple, tylko do użytku zgodnie z warunkami takiego konta
użytkownika; Użytkownik może jednak używać Interfejsów API CloudKit do przechowywania
danych w publicznych kontenerach, do których mają dostęp użytkownicy końcowi, niezależnie
od tego, czy mają oni konta w usłudze iCloud. Użytkownik nie będzie nakłaniać żadnego
użytkownika końcowego do naruszenia warunków odpowiedniej umowy o świadczenie usługi
iCloud zawartej z Apple ani do naruszenia jakichkolwiek zasad Apple dotyczących użytkowania
danych lub informacji przechowywanych w usłudze iCloud.
2.3
Użytkownik nie może nadmiernie wykorzystywać całkowitej pojemności sieci lub
przepustowości usługi iCloud ani w inny sposób obciążać takiej usługi nieuzasadnionym
ładowaniem danych lub zapytaniami. Użytkownik zgadza się nie szkodzić ani nie ingerować
w sieci lub serwery Apple lub jakiekolwiek serwery lub sieci stron trzecich połączonych z usługą
iCloud, ani w żaden inny sposób nie przeszkadzać innym programistom ani użytkownikom
w korzystaniu z usługi iCloud.
2.4
Użytkownik nie będzie wyłączać żadnych ostrzeżeń, ustawień systemowych,
powiadomień ani powiadomień prezentowanych użytkownikowi końcowemu usługi iCloud
przez Apple ani ingerować w nie.
3.

Potwierdzenia Użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:
3.1
Apple może w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika lub
bez niego, (a) zmodyfikować interfejsy API iCloud Storage lub interfejsy API CloudKit, w tym
zmienić lub usunąć dowolną funkcję lub funkcjonalność, lub (b) zmodyfikować, wycofać,
ponownie wydać lub ponownie opublikować takie interfejsy API. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że wszelkie takie modyfikacje mogą wymagać od Użytkownika zmiany lub
aktualizacji jego Aplikacji do użytku wewnętrznego lub Oprogramowania Internetowego na koszt
Użytkownika. Apple nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zapewniania lub
kontynuacji zapewniania dostępu do usługi iCloud i może zawiesić lub zaprzestać zapewniać
dostęp do usługi iCloud, w całości lub w części, w dowolnej chwili. Apple nie ponosi
odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani koszty żadnego rodzaju poniesione przez
Użytkownika ani żadną inną stronę wynikające z lub związane z żadnym takim zawieszeniem lub
zaprzestaniem świadczenia usługi ani za żadną modyfikację usługi iCloud, interfejsów API iCloud
Storage lub interfejsów API CloudKit.
3.2
Usługa iCloud nie jest dostępna we wszystkich językach ani we wszystkich krajach lub
regionach, a firma Apple nie gwarantuje, że usługa iCloud jest odpowiednia lub dostępna do
użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik zdecyduje się zapewnić dostęp
do usługi iCloud w swoich Aplikacjach do użytku wewnętrznego lub Oprogramowaniu
internetowym za pośrednictwem Interfejsów API iCloud Storage lub CloudKit (np. w celu
przechowywania danych w publicznym lub prywatnym kontenerze), robi to z własnej inicjatywy,
ponosząc odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich właściwych praw i przepisów.
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3.3
Apple nie daje Użytkownikowi żadnych gwarancji w odniesieniu do dostępności lub
czasu pracy usługi iCloud i nie jest zobowiązane do zapewnienia jakiejkolwiek obsługi, wsparcia
technicznego ani innego wsparcia dla usługi iCloud. Apple nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wydatki, inwestycje ani zobowiązania podjęte przez Użytkownika w związku
z usługą iCloud ani za jakiekolwiek korzystanie z niej lub uzyskiwanie do niej dostępu.
3.4
Apple zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub cofnięcia dostępu Użytkownika do
usługi iCloud lub nałożenia ograniczeń na korzystanie z usługi iCloud w dowolnym momencie
według wyłącznego uznania Apple. Ponadto Apple według własnego uznania może nałożyć
lub dostosować limit transakcji, które Aplikacje do użytku wewnętrznego lub Oprogramowanie
internetowe Użytkownika mogą wysyłać lub odbierać za pośrednictwem usługi iCloud, jak
również limit zasobów lub pojemności, z których Użytkownik może korzystać w dowolnym
momencie.

3.5
Apple może monitorować i gromadzić informacje (w szczególności informacje
techniczne i diagnostyczne) dotyczące użycia usługi iCloud za pośrednictwem Interfejsów API
iCloud Storage API i CloudKit API lub konsoli CloudKit do celów ulepszania usługi iCloud oraz
innych produktów lub usług Apple, pod warunkiem że Apple nie uzyska dostępu ani nie ujawni
jakichkolwiek danych użytkowników końcowych przechowywanych w prywatnym kontenerze
za pośrednictwem usługi CloudKit, danych jakichkolwiek Aplikacji do użytku wewnętrznego
przechowywanych w publicznym kontenerze za pośrednictwem usługi CloudKit ani jakichkolwiek
utworzonych przez użytkowników dokumentów, plików lub kluczowych danych dotyczących
wartości przechowywanych przy użyciu Interfejsów API iCloud Storage i usługi iCloud, chyba
że Apple w dobrej wierze poweźmie przekonanie, że taki dostęp, wykorzystanie, zachowanie
lub ujawnienie jest uzasadnione dla zapewnienia zgodności działań z procesem prawnym
lub żądaniem prawnym, o ile użytkownik końcowy nie zażąda inaczej w odniesieniu do danych
przechowywanych za pośrednictwem interfejsów API iCloud Storage na koncie w usłudze iCloud
danego użytkownika końcowego lub w prywatnym kontenerze danego użytkownika końcowego
za pośrednictwem Interfejsów API CloudKit.
3.6
Ponadto w zakresie, w jakim Użytkownik przechowuje jakiekolwiek dane osobowe
dotyczące użytkownika lub jakiekolwiek informacje, na podstawie których można go
zidentyfikować (zbiorczo „Dane osobowe”) w usłudze iCloud za pośrednictwem interfejsów API
iCloud Storage lub interfejsów API CloudKit, Użytkownik zgadza się, że Apple (i wszelkie
odpowiednie Podmioty zależne Apple w rozumieniu niniejszego punktu 3.6) będą działać jako
agent Użytkownika w zakresie przetwarzania, przechowywania i obsługi wszelkich takich Danych
osobowych. Apple zgadza się zadbać o to, by wszelkie osoby upoważnione do przetwarzania
takich Danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności (zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy lub właściwym obowiązkiem ustawowym).Apple nie będzie miał prawa, tytułu
ani udziału w takich Danych osobowych tylko z powodu korzystania z usługi iCloud przez
Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie
przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów, w tym dotyczących zachowania poufności
i ochrony danych, w związku z używaniem lub zbieraniem danych oraz informacji za
pośrednictwem usługi iCloud. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie
działania związane z takimi Danymi osobowymi, w tym między innymi za monitorowanie takich
danych i działań, zapobieganie niewłaściwym danym i działaniom oraz podjęcie odpowiednich
środków w przypadku ich wystąpienia, jak i ich usunięcie i zablokowanie dostępu do tych
danych. Ponadto, Użytkownik odpowiada za ochronę i ograniczenie dostępu do takich Danych
osobowych przez jego pracowników oraz za działania pracowników, którzy mają dostęp do
usługi iCloud i możliwość korzystania z niej w imieniu Użytkownika. Dane osobowe przekazane
Apple przez Użytkownika lub jego użytkowników końcowych za pośrednictwem usługi iCloud
mogą być używane przez Apple tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia lub ulepszenia
usługi iCloud i wykonywania poniższych działań w imieniu Użytkownika. Apple:
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(a) użyje i będzie przetwarzać takie Dane osobowe tylko w związku z instrukcjami Użytkownika
określonymi w niniejszym dokumencie, a także odpowiednimi przepisami, regulacjami
porozumieniami lub układami. W EOG i Szwajcarii Dane osobowe będą przetwarzane przez Apple
wyłącznie zgodnie z instrukcjami i zezwoleniami Użytkownika określonymi w niniejszym
dokumencie, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego stanowią
inaczej, w którym to przypadku Apple powiadomi Użytkownika o takim innym wymogu prawnym
(z wyjątkiem ograniczonych przypadków, w których Apple zabrania tego prawo);
(b) zapewni Użytkownikowi uzasadnione środki zarządzania wszelkimi żądaniami dostępu,
usunięcia lub ograniczenia dostępu użytkownika, zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących
przepisach. W przypadku dochodzenia dotyczącego Użytkownika wynikającego z korzystania
przez niego z usługi iCloud w dobrej wierze przez organ regulacyjny ds. ochrony danych lub
podobny organ w odniesieniu do takich Danych osobowych, Apple zapewni Użytkownikowi
uzasadnioną pomoc i wsparcie;
(c) powiadomi Użytkownika za pomocą wszelkich rozsądnych środków, które Apple wybierze,
bez zbędnej zwłoki i biorąc pod uwagę obowiązujące wymagania prawne dotyczące
użytkownika, które upoważniają do powiadomienia w określonych ramach czasowych, jeśli Apple
dowie się, że Dane osobowe Użytkownika zostały zmienione, usunięte lub utracone jako wynik
nieuprawnionego dostępu do Usługi. Użytkownik odpowiada za przekazanie Apple
zaktualizowanych informacji kontaktowych do celów takich powiadomień, zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy;
(d) udostępni Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania obowiązków zgodności
określonych w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w celu umożliwienia i udziału w audytach wymaganych na
podstawie tych przepisów; pod warunkiem jednak, że Użytkownik zgadza się, że certyfikaty
Apple ISO 27001 i 27018 zostaną uznane za wystarczające do takich wymaganych celów audytu;
(e) pomoże Użytkownikowi, używając wszelkich uzasadnionych środków wybranych przez
Apple, w zapewnieniu zgodności z jego zobowiązaniami zgodnie z art. 33–36 RODO. Jeżeli
Apple otrzyma od strony trzeciej wniosek o podanie informacji zapisanych przez Użytkownika
w usłudze iCloud, to, o ile nie jest wymagane inaczej przez prawo lub warunki takiego wniosku,
Apple powiadomi Użytkownika o otrzymaniu wniosku i powiadomi nadawcę wniosku
o konieczności przekazaniu takiego wniosku Użytkownikowi. O ile nie jest wymagane inaczej
przez prawo lub wniosek, Użytkownik odpowiada za udzielenie odpowiedzi na wniosek;
(f) użyje standardowych w branży środków do ochrony Danych osobowych podczas przesyłania,
przetwarzania i przechowywania Danych osobowych. Zaszyfrowane Dane osobowe mogą być
przechowywane w lokalizacji wybranej przez Apple oraz
(g) zapewni, że w przypadku gdy Dane osobowe, powstałe w kontekście tej Umowy są
przesyłane z EOG lub Szwajcarii, kraj lub region trzeci ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony
lub użycie wzorów klauzul umownych / Szwajcarskiej umowy o transgranicznym przepływie
danych, które zostaną udostępnione na żądanie Użytkownika, jeżeli uważa, że przesyłane są
Dane osobowe.
4.
Dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności. ANI APPLE, ANI JEGO USŁUGODAWCY
NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE
Z JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWANIA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA, POLEGANIA,
NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA USŁUGI
iCLOUD, INTERFEJSÓW API iCLOUD, NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, ZMIANY LUB
USUNIĘCIA, ZNISZCZENIA, USZKODZENIA, UTRATY LUB NIEZAPISANIA DANYCH LUB
DANYCH UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA
POWYŻSZYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH, W TYM ROSZCZENIA DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA DANYCH LUB NIEUPRAWNIONE PRZECHOWYWANIE LUB OBSŁUGĘ
DANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NARUSZENIEM NINIEJSZEJ UMOWY.
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Załącznik 4
(do Umowy)

Dodatkowe warunki dotyczące Karnetów
Poniższe warunki stanowią uzupełnienie warunków Umowy i mają zastosowanie do tworzenia
i dystrybucji Karnetów:
1.

Użycie identyfikatora typu Karnetu i ograniczenia

2.

Rozpowszechnianie Karnetów; pozwolenia marketingowe

Identyfikatora typu Karnetu można używać wyłącznie w celu cyfrowego podpisania Karnetu
do użytku z usługą Wallet i/lub w celu korzystania z usługi APN z Karnetem Użytkownika.
Użytkownik może rozpowszechniać swój Identyfikator typu przepustki jako zawarty w jego
Karnecie zgodnie z punktem 2 poniżej tylko tak długo, jak długo taka dystrybucja ma miejsce po
własnym znakiem towarowym lub marką Użytkownika. W zakresie, w jakim Użytkownik odwołuje
się do znaku towarowego lub marki strony trzeciej w ramach swojego Karnetu (np. kuponu
sklepowego na określony towar), oświadcza, że ma wszelkie niezbędne prawa. Użytkownik
zobowiązuje się nie udostępniać, nie dostarczać ani nie przekazywać swojego Identyfikatora
typu Karty jakimkolwiek stronom (z wyjątkiem Usługodawcy) ani używać Identyfikatora typu
Karty do podpisywania Kart strony trzeciej.
2.1
Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Użytkownik może rozpowszechniać jego Karty
tylko wśród Pracowników Użytkownika i/lub jego Uprawnionych użytkowników, wyłącznie do
celów wewnętrznych lub do ograniczonego użytku przez Odbiorców wersji demonstracyjnych
na Urządzeniach wdrożeniowych w fizycznej lokalizacji Użytkownika lub jego Uprawnionej
jednostki, lub w innych lokalizacjach pozostającymi pod bezpośrednim nadzorem i fizyczną
kontrolą Użytkownika zgodnie z postanowieniami zamieszczonymi w punkcie 2.1(f) niniejszej
Umowy. Użytkownik rozumie, że Karnety muszą zostać zaakceptowane przez takich
użytkowników, zanim zostaną załadowane do usługi Wallet i że Karnety mogą zostać usunięte
lub przeniesione przez takich użytkowników w dowolnym momencie.
2.2
Rozpowszechniając swoje Karty w ten sposób, Użytkownik oświadcza i gwarantuje
Apple, że jego Karty są zgodne z wymaganiami Dokumentacji i Wymaganiami Programu
obowiązującymi w danym momencie, jak również z warunkami niniejszego Załącznika 4. Apple
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, szkody, straty (w tym między
innymi utracone możliwości biznesowe lub utracone zyski) ani inne zobowiązania, które
Użytkownik może ponieść w wyniku rozpowszechniania swoich Karnetów w ten sposób.
2.3
Użytkownik Wyraża zgodę na podanie na Karnecie swojego imienia i nazwiska oraz adresu
i danych kontaktowych (numer telefonu; adres e-mail), pod które należy kierować wszelkie pytania,
skargi lub roszczenia użytkowników końcowych w odniesieniu do Karnetu Użytkownika. Użytkownik
jest odpowiedzialny za dołączenie lub w inny sposób uwzględnienie z Karnetem, według własnego
uznania, wszelkich odpowiednich warunków użytkowania przez użytkownika końcowego. Apple nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia warunków użytkowania przeznaczonych dla
użytkowników końcowych zastosowanych przez Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za wszelką pomoc, gwarancję i wsparcie użytkownika dotyczące Karnetu
Użytkownika. Użytkownik nie może pobierać żadnych opłat od użytkowników końcowych za
korzystanie z usługi Wallet w celu uzyskania dostępu do swojego Karnetu.
3.

Dodatkowe wymagania dotyczące Karnetów

3.1
Apple może udostępnić Użytkownikowi szablony do wykorzystania podczas tworzenia
swoich Karnetów, a Użytkownik zgadza się wybrać odpowiedni szablon do odpowiedniego
użytku (np. nie będzie używać szablonu karty pokładowej w przypadku biletu do kina).
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3.2
Karnety mogą działać i być wyświetlane tylko w usłudze Wallet, która jest
wyznaczonym przez Apple obszarem dla Karnetu, za pośrednictwem usługi Wallet na ekranie
blokady zgodnego urządzania Apple zgodnie z Dokumentacją.
3,3.
Niezależnie od innych postanowień zawartych w punkcie 3.3.9 Umowy za uprzednią
zgodą użytkownika Użytkownik i jego Karta mogą udostępniać dane użytkownika i/lub
urządzenia Aplikacji do użytku wewnętrznego Użytkownika, o ile takie udostępnianie ma na celu
świadczenie usługi lub funkcji bezpośrednio związanych z korzystaniem z Karty i/lub Aplikacji do
użytku wewnętrznego, albo do prezentowania reklam zgodnie z punktem 3.3.12 Umowy.
4.
Prawo Apple do przeglądu Karnetu Użytkownika; odwołanie. Użytkownik rozumie
i zgadza się, że Apple zastrzega sobie prawo do przejrzenia i zatwierdzenia lub odrzucenia
dowolnego Karnetu, który Użytkownik chce rozpowszechniać do użytku przez użytkowników
końcowych lub który jest już używany przez jego użytkowników końcowych, w dowolnym
momencie w Okresie obowiązywania tej umowy. Na żądanie Apple Użytkownik zgadza się
niezwłocznie dostarczyć taki Karnet Apple. Użytkownik zgadza się nie próbować ukrywać,
niewłaściwie przedstawiać, wprowadzać w błąd ani ukrywać jakichkolwiek funkcji, zawartości,
usług lub funkcjonalności znajdujących się na jego Karnecie przed przeglądem Apple lub w inny
sposób utrudniać Apple pełne zapoznanie się z takim Karnetem, a także zgadza się
współpracować z Apple i odpowiadać na pytania i przekazywać informacje i materiały dotyczące
takiego Karnetu, o które w uzasadniony sposób poprosi Apple. W przypadku wprowadzenia
przez Użytkownika jakichkolwiek zmian w takiej Karcie po przesłaniu jej do Apple Użytkownik
zobowiązuje się powiadomić o tym Apple oraz, na żądanie Apple, ponownie przesłać taką Kartę
przed rozpoczęciem jej rozpowszechniania w zmodyfikowanej wersji. Apple zastrzega sobie
prawo do unieważnienia Identyfikatora typu Karty Użytkownika oraz odrzucenia Karty
i nieudzielenia zezwolenia na jej rozpowszechnianie wśród użytkowników końcowych
Użytkownika z dowolnego powodu, w dowolnym momencie i według własnego uznania, nawet
jeśli Karta spełnia wymagania Dokumentacji i Wymagania Programu oraz warunki niniejszego
Załącznika 4. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać takiej Karty
wśród swoich użytkowników końcowych.
5.
Dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności. APPLE NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE
Z JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWANIA, DYSTRYBUCJI, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA,
POLEGANIA, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWY, ZAWIESZENIA LUB
ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI WALLET, IDENTYFIKATORA TYPU KARNETU,
KARNETÓW LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZWIĄZKU Z TYM,
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO JAKICHKOLWIEK STRAT LUB NIEWYŚWIETLANIA KARNETU
W USŁUDZE WALLET LUB WSZELKICH ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCYCH
Z UŻYCIA POWYŻSZYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH.

Umowa Enterprise

strona 62

Załącznik 5

(do Umowy)
Dodatkowe warunki korzystania z usługi Mapy
Poniższe warunki stanowią uzupełnienie warunków Umowy i mają zastosowanie do korzystania
przez Użytkownika z Usługi Apple Maps w jego Aplikacji do użytku wewnętrznego, witrynie
internetowej lub aplikacji internetowej.
1.

Korzystanie z usługi Mapy

1.1
Aplikacja do użytku wewnętrznego Użytkownika może uzyskiwać dostęp do Usługi
Apple Maps wyłącznie za pośrednictwem Interfejsu API MapKit, Apple Maps Server lub biblioteki
MapKit JS, a witryna internetowa lub aplikacja internetowa Użytkownika może uzyskiwać dostęp
do Usługi Apple Maps wyłącznie za pośrednictwem biblioteki MapKit JS lub Interfejsu API Apple
Maps Server. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Usługi Apple Maps ani
Danych map w inny sposób niż za pośrednictwem Interfejsu API MapKit, Apple Maps Server lub
biblioteki MapKit JS, stosownie do przypadku, oraz przyjmuje do wiadomości, że korzystanie
z Usługi Apple Maps w Aplikacjach do użytku wewnętrznego, witrynach internetowych lub
aplikacjach internetowych musi być zgodne z Wymaganiami Programu.
1.2
Użytkownik będzie korzystać z Usługi Apple Maps i Danych map tylko w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług i zapewniania funkcji jego Aplikacji do użytku wewnętrznego,
witryny internetowej lub aplikacji internetowej. Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi Apple
Maps, interfejsu API MapKit, Apple Maps Server, i MapKit JS wyłącznie w sposób wyraźnie
dozwolony w niniejszej Umowie (w tym między innymi w niniejszym Załączniku 5) oraz
w Dokumentacji MapKit, interfejsu API Apple Maps Server, i usługi MapKit JS oraz zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Interfejs MapKit JS nie może być używany
w witrynie internetowej i/lub aplikacji Użytkownika działającej na sprzęcie innym niż Apple do
następujących celów komercyjnych: zarządzanie flotą (w tym wysyłka), śledzenie zasobów,
optymalizacja tras w przedsiębiorstwie lub gdy głównym celem takiej witryny i/lub aplikacji jest
ocena ryzyka ubezpieczeniowego pojazdu.
1.3
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wyniki, które otrzymuje z Usługi
Apple Maps, mogą różnić się od rzeczywistych warunków ze względu na zmienne czynniki, które
mogą wpływać na dokładność danych mapy, takie jak pogoda, warunki drogowe i drogowe oraz
wydarzenia geopolityczne.
2.

Dodatkowe ograniczenia

2.1
Użytkownik ani jego Aplikacja do użytku wewnętrznego, witryna internetowa ani
aplikacja internetowa nie mogą usuwać, zasłaniać ani zmieniać informacji o prawach autorskich,
znaków towarowych, logo ani innych praw własności lub informacji prawnych, dokumentów lub
hiperłączy Apple lub jego licencjodawców, które mogą być wyświetlane lub udostępniane za
pośrednictwem Usługi Apple Maps.
2.2
Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi Apple Maps w żaden sposób, który umożliwia
lub zezwala na zbiorcze pobieranie lub przesyłanie danych mapy lub jakiejkolwiek ich części, ani
w jakikolwiek sposób próbujący wyodrębnić, wydobyć lub ponownie wykorzystać jakiekolwiek
części Danych mapy. Na przykład Użytkownik ani jego Aplikacja do użytku wewnętrznego nie
mogą wykorzystywać ani udostępniać Danych map w całości lub w części w ramach jakiejkolwiek
dodatkowej lub pochodnej bazy danych.
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2.3
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik
zgadza się nie kopiować, nie modyfikować, nie tłumaczyć, nie tworzyć prac pochodnych, nie
publikować ani publicznie nie wyświetlać Danych mapy w jakikolwiek sposób. Ponadto
Użytkownik nie może wykorzystywać ani porównywać danych dostarczonych przez Usługę
Apple Maps w celu ulepszania lub tworzenia innej usługi map. Użytkownik zgadza się nie tworzyć
zamiennika usługi lub podobnej usługi ani nie podejmować prób ich tworzenia za pomocą lub
poprzez uzyskanie dostępu do Map Apple.
2.4
Aplikacja do użytku wewnętrznego, witryna internetowa lub aplikacja internetowa
Użytkownika może wyświetlać Dane map tylko w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie.
Użytkownik zobowiązuje się również, że Dane map będą wyświetlane tylko na mapie Apple
dostarczonej za pośrednictwem Usługi Apple Maps. Ponadto Użytkownik nie może ujawniać Danych
map w swojej Aplikacji do użytku wewnętrznego, witrynie internetowej lub aplikacji internetowej bez
wyświetlenia odpowiedniej mapy Apple (np. w przypadku uzyskania wyników dotyczących adresu za
pośrednictwem Usługi Apple Maps należy wyświetlić odpowiednią mapę prezentującą takie wyniki).
2.5
O ile Apple nie wyrazi na to wyraźnej pisemnej zgody, Dane mapy nie mogą być
buforowane, wstępnie pobierane ani przechowywane przez Użytkownika ani jego Aplikację do
użytku wewnętrznego, witrynę internetową ani aplikację sieciową w sposób inny niż tymczasowy
i ograniczony, wyłącznie w zakresie niezbędnym do (a) korzystania przez Użytkownika z Usługi
Apple Maps w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach lub w dokumentacji MapKit lub
MapKit JS i/lub (b) poprawy działania Usługi Apple Maps w Aplikacji do użytku wewnętrznego,
witrynie internetowej lub aplikacji sieciowej Użytkownika, po czym, we wszystkich przypadkach,
Użytkownik musi usunąć takie Dane mapy.
2.6
Użytkownik nie może pobierać jakichkolwiek opłat od użytkowników końcowych za
dostęp do Usługi Apple Maps lub korzystanie z niej za pośrednictwem swojej Aplikacji do użytku
wewnętrznego, witryny internetowej lub aplikacji internetowej. Użytkownik zobowiązuje się
również nie sprzedawać dostępu do Usługi Apple Maps w jakikolwiek inny sposób.
2.7
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple może nałożyć ograniczenia
na korzystanie przez niego z Usługi Apple Maps (np. ograniczyć liczbę transakcji wykonywanych
przez Aplikację do użytku wewnętrznego Użytkownika za pośrednictwem Interfejsu API MapKit
lub Apple Maps Server, jak również cofnąć lub wyłączyć dostęp do Usługi Apple Maps (lub
jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie według własnego uznania. Ponadto Użytkownik
przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wyniki, które otrzymuje z Usługi Apple Maps, mogą
różnić się od rzeczywistych warunków ze względu na zmienne czynniki, które mogą wpływać
na dokładność Danych mapy, takie jak warunki drogowe lub pogodowe.
3.

Potwierdzenia Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

3.1
Apple może w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika lub
bez niego, (a) zmodyfikować Usługę Apple Maps i/lub interfejs API MapKit, interfejs API Apple
Maps Server lub MapKit JS, w tym zmienić lub usunąć dowolną funkcję lub funkcjonalność, lub
(b) zmodyfikować, wycofać, ponownie wydać lub ponownie opublikować interfejs API MapKit,
Apple Maps Server lub MapKit JS. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie takie
modyfikacje mogą wymagać od Użytkownika zmiany lub aktualizacji jego Aplikacji do użytku
wewnętrznego na koszt Użytkownika. Apple nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku
zapewniania lub kontynuacji zapewniania dostępu do Usługi Apple Maps i może zawiesić lub
zaprzestać zapewniać dostęp do Usługi Apple Maps, w całości lub w części, w dowolnej chwili.
Apple nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani koszty żadnego rodzaju
poniesione przez Użytkownika ani żadną inną stronę wynikające z lub związane z jakimkolwiek
takim zawieszeniem lub zaprzestaniem świadczenia usługi ani z jakąkolwiek modyfikacją Usługi
Apple Maps, interfejsu API MapKit, Apple Maps Server lub MapKit JS.
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3.2
Usługa Apple Maps może nie być dostępna we wszystkich krajach, regionach lub
językach, a firma Apple nie gwarantuje, że Usługa Apple Maps jest odpowiednia lub dostępna do
użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik zdecyduje zapewniać dostęp do
Usługi Apple Maps w swoich Aplikacjach do użytku wewnętrznego lub za pośrednictwem
Interfejsu API MapKit, Apple Maps Server lub MapKit JS, podejmuje takie działania z własnej
inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich właściwych przepisów.
4.
Prawo Apple do przeglądu wdrożenia MapKit i/lub MapKit JS Użytkownika.
Użytkownik rozumie i zgadza się, że Apple zastrzega sobie prawo do przejrzenia i zatwierdzenia
lub odrzucenia jego wdrożenia usługi MapKit i/lub MapKit JS w Aplikacji, witrynie internetowej
lub aplikacjach internetowych Użytkownika w dowolnym momencie w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy. Na żądanie Apple Użytkownik zgadza się niezwłocznie przekazać Apple
informacje dotyczące wdrożenia usługi MapKit i/lub MapKit JS. Użytkownik zgadza się
współpracować z Apple i odpowiadać na pytania oraz dostarczać informacje i materiały
dotyczące takiego wdrożenia, o które w uzasadniony sposób poprosi Apple. Apple zastrzega
sobie prawo do odebrania Użytkownikowi dostępu do kluczy MapKit i/lub MapKit JS
Użytkownika oraz podobnych danych uwierzytelniających w dowolnym czasie i według własnego
uznania, nawet jeśli korzystanie przez Użytkownika z usługi MapKit i/lub MapKit JS spełnia
Wymagania dokumentacji i programu oraz warunki niniejszego Załącznika. Przykładowo, Apple
może to zrobić, jeśli wdrożenie usługi MapKit i/lub MapKit JS Użytkownika nakłada nadmierne
i nieuzasadnione obciążenie na Usługę Map Apple, ukrywa lub usuwa logo Apple Maps lub
osadzone łącza podczas wyświetlania mapy lub korzysta z Usługi Apple Maps odpowiednio
obraźliwą lub nielegalną zawartością mapy.
5.
Dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności. APPLE ANI JEGO LICENCJODAWCY
ANI USŁUGODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY
WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA, POLEGANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI
UŻYCIA, PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI APPLE
MAPS, W TYM PRZERWANIA Z POWODU AWARII SYSTEMU, ATAKÓW SIECIOWYCH, BĄDŹ
ZAPLANOWANEJ LUB NIEZAPLANOWANEJ KONSERWACJI.

LYL118
06.06.2022
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