Jeśli Użytkownik kliknięciem potwierdza, że zgadza się na postanowienia tego oferowanego Użytkownikowi
przez Apple Załącznika uzupełniającego 2, Użytkownik zgadza się wówczas na zmianę przez Apple umowy
Apple Developer Program License Agreement, która obowiązujące między Użytkownikiem a Apple („Umowa”),
polegającą na dodaniu do Umowy tego Załącznika uzupełniającego 2 (zastępującego każdy ewentualnie
istniejący Załącznik uzupełniający 2). O ile w niniejszym dokumencie nie postanowiono inaczej, wszystkie
terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie.
Załącznik uzupełniający 2
1.

Wyznaczenie przedstawiciela i pośrednika

1.1
Użytkownik niniejszym wyznacza Apple i Podmioty Zależne Apple (łącznie „Apple”) jako (i)
przedstawiciela odpowiedzialnego za wprowadzanie na rynek Licencjonowanych Aplikacji oraz ich dostawę
Użytkownikom Końcowym znajdującym się w regionach wymienionych w Dodatku A, punkt 1 do niniejszego
Załącznika uzupełniającego 2 (z zastrzeżeniem zmian); oraz (ii) pośrednika odpowiedzialnego za wprowadzanie
na rynek Licencjonowanych Aplikacji oraz ich dostawę Użytkownikom Końcowym znajdującym się w regionach
wymienionych w Dodatku A, punkt 2 do niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 (z zastrzeżeniem zmian
w Okresie Dostawy). Najbardziej aktualna lista regionów App Store, z których Użytkownik może dokonywać
wyboru, znajduje się w narzędziu App Store Connect. Lista ta może być aktualizowana przez Apple. Użytkownik
zgadza się, że Apple będzie wprowadzać na rynek i udostępniać do pobrania Użytkownikom Końcowym
Licencjonowane Aplikacje za pośrednictwem co najmniej jednego sklepu App Store, na rzecz i w imieniu
Użytkownika. Na potrzeby niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 zastosowanie mają następujące definicje:
(a)
„Użytkownik” obejmuje użytkowników narzędzia App Store Connect upoważnionych przez Użytkownika
do przesyłania Licencjonowanych Aplikacji i powiązanych metadanych w imieniu Użytkownika; oraz
(b)
„Użytkownik Końcowy” obejmuje indywidualnych nabywców oraz uprawnionych użytkowników
powiązanych z kontami indywidualnych nabywców za pośrednictwem Chmury rodzinnej lub Istniejących
Osób Kontaktowych. W przypadku klientów instytucjonalnych termin „Użytkownik Końcowy” oznacza osobę
upoważnioną przez nabywcę instytucjonalnego do używania Licencjonowanej Aplikacji, administratora
instytucjonalnego odpowiedzialnego za zarządzanie instalacjami na urządzeniach współdzielonych oraz
samego upoważnionego nabywcę instytucjonalnego, w tym zatwierdzone przez Apple instytucje edukacyjne,
które mogą nabywać Licencjonowane Aplikacje dla swoich pracowników, przedstawicieli i podmioty stowarzyszone.
(c)
Dla celów niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 termin „Licencjonowana aplikacja” obejmuje
wszelką zawartość, funkcje, rozszerzenia, naklejki lub usługi oferowane w aplikacji.
1.2
W celu realizacji uprawnień nadanych Apple na mocy punktu 1.1 niniejszego Załącznika
uzupełniającego 2 Użytkownik niniejszym zleca Apple i daje Apple stosowne upoważnienie na:
(a)
wprowadzanie na rynek Licencjonowanych Aplikacji oraz zabieganie o zamówienia i pozyskiwanie
zamówień na Licencjonowane Aplikacje w imieniu Użytkownika od Użytkowników Końcowych znajdujących
się w regionach wskazanych przez Użytkownika w narzędziu App Store Connect;
(b)
świadczenia usług hostingowych na rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami Umowy, aby umożliwić
przechowywanie Licencjonowanych aplikacji i dostęp do nich Użytkownikom końcowym, oraz umożliwienia
hostowania takich Licencjonowanych aplikacji przez strony trzecie wyłącznie na podstawie innej licencji lub
autoryzacji udzielonej przez Apple;
(c)
tworzenia kopii, formatowania i w inny sposób przygotowywania Licencjonowanych aplikacji do
nabycia i pobrania przez Użytkowników końcowych, w tym dodanie Rozwiązania bezpieczeństwa i innych
optymalizacji określonych w Umowie;
(d)
umożliwienie lub (w przypadku transgranicznych przydziałów zakupów Zawartości Udostępnianej
Zbiorowo), zapewnienie Użytkownikom Końcowym dostępu i ponownego dostępu do kopii Licencjonowanych
Aplikacji, aby Użytkownicy Końcowi mogli nabywać i elektronicznie pobierać Licencjonowane Aplikacje
opracowane przez Użytkownika, Informacje o Licencjonowanej Aplikacji i powiązane metadane za
pośrednictwem co najmniej jednego sklepu App Store. Ponadto Użytkownik niniejszym udziela upoważnienia
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do rozpowszechniania swoich Licencjonowanych Aplikacji na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego
2 do użycia przez: (i) wielu Użytkowników Końcowych, gdy Licencjonowana Aplikacja została nabyta
przez klienta indywidualnego powiązanego z innymi członkami rodziny w ramach Chmury rodzinnej,
w tym (zgodnie z wyborem Użytkownika wskazanym w narzędziu App Store Connect) została nabyta
przed podpisaniem niniejszego Załącznika uzupełniającego 2; (ii) uprawnione Istniejące Osoby Kontaktowe
Użytkownika Końcowego na potrzeby dostępu do Licencjonowanej Aplikacji Użytkownika oraz powiązanych
informacji i metadanych przechowywanych w chmurze iCloud zgodnie z opisem znajdującym się pod adresem
https://support.apple.com/kb/HT212360, a także przez (iii) klienta instytucjonalnego w ramach programu
Volume Content Service do użycia przez Użytkowników Końcowych klienta instytucjonalnego lub do instalacji
na urządzeniach bez powiązanych identyfikatorów Apple ID, będących własnością lub kontrolowanych przez
tego klienta instytucjonalnego zgodnie z Postanowieniami dotyczącymi Zawartości Udostępnianej Zbiorowo
oraz wymaganiami tego programu;
(e)

wystawiania faktur na cenę zakupu należną przez Użytkowników końcowych za Licencjonowane aplikacje;

(f)
używania (i) zrzutów ekranu, podglądów i/lub maksymalnie 30-sekundowych fragmentów
Licencjonowanych aplikacji; (ii) znaków towarowych i logo powiązanych z Licencjonowanymi aplikacjami;
oraz (iii) Informacji o licencjonowanej aplikacji do celów promocyjnych w materiałach marketingowych
i kartach upominkowych oraz w związku z wyświetlaczami w pojazdach, z wyłączeniem tych części
Licencjonowanych aplikacji, znaków towarowych lub logo lub Informacji o licencjonowanej aplikacji,
których Użytkownik nie ma prawa używać do celów promocyjnych, a które wskaże on na piśmie w
momencie dostarczenia Licencjonowanych aplikacji do Apple zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Załącznika
uzupełniającego 2, oraz wykorzystania obrazów i innych materiałów, które Użytkownik może dostarczyć na
uzasadnioną prośbę Apple, do celów promocyjnych w materiałach marketingowych i kartach podarunkowych
oraz w związku z wyświetlaczami w pojazdach;
(g)
używania Licencjonowanych aplikacji, Informacji o licencjonowanej aplikacji i powiązanych metadanych
w inny sposób, uzasadniony w zakresie wprowadzania na rynek i dostarczania Licencjonowanych aplikacji
zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 2. przy czym Użytkownik zgadza się, że żadne tantiemy
ani inne wynagrodzenie nie są należne z tytułu praw opisane powyżej w punkcie 1.2 niniejszego Załącznika
uzupełniającego 2; oraz
(h)
ułatwiania rozpowszechniania wersji przedpremierowych Licencjonowanych aplikacji („Testy beta”)
wśród Użytkowników końcowych wyznaczonych przez Użytkownika zgodnie z Umową, dostępnością
i innymi wymaganiami programu okresowo aktualizowanymi w narzędziu App Store Connect. Na potrzeby
Testów Beta Użytkownik niniejszym dobrowolnie odstępuje od wykonania wszelkich praw do pobierania
jakiejkolwiek ceny zakupu, wpływów lub innego wynagrodzenia z tytułu rozpowszechniania i pobierania takich
przedpremierowych wersji Aplikacji. Ponadto Użytkownik zgadza się, że odpowiada za uiszczenie
wszelkich tantiem lub innych płatności na rzecz osób trzecich w związku z rozpowszechnianiem
i używaniem przedpremierowych wersji Licencjonowanych Aplikacji Użytkownika, a także za zgodność
z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi na terytoriach, na których takie Testy Beta są przeprowadzane.
W związku z takim rozpowszechnianiem nie przysługuje Apple żadna prowizja.
1.3
Strony zgadzają się, że ich stosunki wynikające z niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 są i będą
stosunkami między zleceniodawcą a przedstawicielem lub zleceniodawcą a pośrednikiem, w zależności od
przypadku, jak to opisano odpowiednio w Dodatku A, punkt 1 i Dodatku A, punkt 2, oraz że Użytkownik jako
zleceniodawca jest i będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia i zobowiązania finansowe
bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Licencjonowanych Aplikacji, zgodnie z niniejszym Załącznikiem
uzupełniającym 2. Strony zgadzają się, że dokonane przez Użytkownika wyznaczenie Apple jako
przedstawiciela lub pośrednika Użytkownika, w zależności od przypadku, na mocy tego Załącznika
uzupełniającego 2 nie ma charakteru wyłączności. Użytkownik oświadcza, że kontroluje lub należą do niego
prawa niezbędne do wyznaczenia Apple i Podmiotów Zależnych Apple jako światowego przedstawiciela lub
pośrednika Użytkownika w zakresie dostaw Licencjonowanych Aplikacji oraz że takie wyznaczenie przez Apple
i Podmioty Zależne Apple nie narusza praw osób trzecich.
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1.4
Na potrzeby niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 „Okres Dostawy” oznacza okres
rozpoczynający się Datą Wejścia w Życie Umowy i kończący się ostatniego dnia okresu obowiązywania
Umowy lub jej odnowienia; o ile wyznaczenie Apple na przedstawiciela i pośrednika Użytkownika będzie
obowiązywać po wygaśnięciu Umowy przez rozsądny okres wypowiedzenia nieprzekraczający trzydziestu
(30) dni, oraz o ile wyłącznie w odniesieniu do Użytkowników Końcowych podpunkty 1.2 (b),
(c) i (d) niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 pozostaną w mocy po wypowiedzeniu lub
wygaśnięciu Umowy, chyba że Użytkownik wskaże inaczej zgodnie z postanowieniami punktów
5.1 i 7.2 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2.
2.

Dostawa Licencjonowanych Aplikacji do Apple

2.1
Użytkownik na własny koszt i za pomocą narzędzia App Store Connect lub innego mechanizmu
zapewnionego przez Apple dostarczy Apple Licencjonowane Aplikacje, Informacje o Licencjonowanych
Aplikacjach i powiązane metadane w formacie i w sposób określony przez Apple i wymagany na potrzeby
udostępnienia Licencjonowanych Aplikacji Użytkownikom Końcowym, zgodnie z niniejszym Załącznikiem
uzupełniającym 2. Metadane dostarczane Apple przez Użytkownika w ramach niniejszego Załącznika
uzupełniającego 2 będą obejmować (i) tytuł i numer wersji każdej z Licencjonowanych Aplikacji;
(ii) wyznaczone przez Użytkownika regiony, w których Apple ma zezwolić Użytkownikom Końcowym na
pobieranie Licencjonowanych Aplikacji; (iii) wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach
własności intelektualnej; (iv) zasady ochrony prywatności przyjęte przez Użytkownika; (v) ewentualną
zawartą przez Użytkownika umowę licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zgodnie z punktem
4.2 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2; oraz (vi) wszelkie określone w Dokumentacji lub narzędziu
App Store Connect dodatkowe metadane, które mogą być aktualizowane, w tym metadane służące do
usprawnienia wyszukiwania i wykrywania zawartości na sprzęcie marki Apple.
2.2
Wszystkie Licencjonowane Aplikacje będą dostarczane przez Użytkownika do Apple przy użyciu
narzędzi programowych, bezpiecznego adresu witryny FTP lub innych metod dostawy określonych przez Apple.
2.3
Użytkownik niniejszym oświadcza, że wszystkie Licencjonowane Aplikacje, które Użytkownik
dostarcza do Apple zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 2, mają zezwolenie na eksport ze
Stanów Zjednoczonych do każdego z regionów wymienionych w Dodatku A, zgodnie z wymogami wszystkich
przepisów prawa właściwego, w tym przyjętymi w Stanach Zjednoczonych przepisami eksportowymi (United
States Export Administration Regulations), zawartymi w Tytule 15, części 730 – 774 Kodeksu Przepisów
Federalnych. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wszystkie dostarczone przez niego do Apple wersje
Licencjonowanych Aplikacji nie podlegają przepisom o międzynarodowym obrocie bronią (International Traffic
In Arms Regulations) zawartym w Tytule 22, części 120–130 Kodeksu Przepisów Federalnych oraz nie zostały
zaprojektowane, wykonane, zmodyfikowane ani skonfigurowane na potrzeby jakichkolwiek wojskowych
użytkowników końcowych lub zastosowań końcowych. Nie uchybiając postanowieniom punktu 2.3 Użytkownik
oświadcza, że (i) żadna z Licencjonowanych Aplikacji nie zawiera, nie używa ani nie obsługuje funkcji
szyfrowania danych ani funkcji kryptograficznych; lub (ii) jeśli jakakolwiek Licencjonowana Aplikacja zawiera,
używa lub obsługuje takie szyfrowanie danych lub funkcje kryptograficzne, wówczas Użytkownik przestrzega
wspomnianych przepisów eksportowych przyjętych w Stanach Zjednoczonych oraz ma i na żądanie oraz
zgodnie z wymaganiami przekaże Apple w formacie PDF egzemplarz postanowienia dotyczącego klasyfikacji
eksportowej (CCATS), wydanego przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów
Zjednoczonych („BIS”), wszelkie przekazane do BIS sprawozdania na temat samodzielnej klasyfikacji oraz
egzemplarze odpowiednich zezwoleń z innych regionów, które upoważniają do importu takiej Licencjonowanej
Aplikacji. Użytkownik zgadza się, że Apple opiera się na oświadczeniu Użytkownika określonym w niniejszym
punkcie 2.3, gdy zapewnia Użytkownikom Końcowym możliwość pobierania i dostępu do Licencjonowanych
Aplikacji na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego 2. Z wyjątkiem przypadków określonych
w niniejszym punkcie 2.3 Apple ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wspomnianymi
przepisami eksportowymi przyjętymi w Stanach Zjednoczonych, gdy zezwala Użytkownikom Końcowym
na pobieranie i dostęp do Licencjonowanych Aplikacji na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego 2.
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2.4
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie i wdrożenie wszelkich klasyfikacji wiekowych
lub ostrzeżeń dla rodziców o treściach niewłaściwych dla dzieci wymaganych przez organy administracji
publicznej w odpowiednich przepisach prawa, komisje klasyfikacyjne, służby lub inne organizacje („Komisja
Klasyfikacyjna”) w odniesieniu do wszystkich filmów, programów telewizyjnych, gier lub innej zawartości
oferowanej w Licencjonowanej Aplikacji Użytkownika dla każdej lokalizacji na Terytorium. W stosownych
przypadkach Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za udostępnienie wszelkich narzędzi
ograniczających zawartość lub funkcji weryfikacji wieku przed udostępnieniem użytkownikom końcowym
zawartości dla dorosłych lub zawartości w inny sposób ograniczonej w ramach Licencjonowanej Aplikacji.
3.

Dostawa Licencjonowanych Aplikacji do Użytkowników Końcowych

3.1
Użytkownik zgadza się, że w roli przedstawiciela lub pośrednika Apple prowadzi hosting lub
zgodnie z punktem 1.2 (b) niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 może umożliwić upoważnionym osobom
trzecim hosting Licencjonowanych Aplikacji oraz zezwala na pobieranie Licencjonowanych Aplikacji przez
Użytkowników Końcowych w imieniu Użytkownika. Użytkownik ponosi natomiast odpowiedzialność za hosting
i dostawę zawartości lub usług sprzedawanych przez Użytkownika za pośrednictwem interfejsu API In-App
Purchase, z wyjątkiem zawartości znajdującej się w samej Licencjonowanej Aplikacji (tj. interfejs API In-App
Purchase po prostu odblokowuje zawartość) lub zawartości hostowanej przez Apple zgodnie z punktem 3.3
Załącznika 2 do Umowy. Wszystkie Licencjonowane Aplikacje będą sprzedawane przez Apple w imieniu
Użytkownika Użytkownikom Końcowym po cenach określonych w poziomie cenowym i wyznaczonych przez
Użytkownika według wyłącznego uznania Użytkownika na podstawie określonego w narzędziu App Store
Connect cennika aktualizowanego w razie potrzeby przez Apple. Ponadto Użytkownik może według własnego
uznania zlecić Apple za pośrednictwem narzędzia App Store Connect sprzedaż Licencjonowanych Aplikacji
ze zniżką w wysokości 50% określonego poziomu cenowego Użytkownika upoważnionym klientom
instytucjonalnym. Użytkownik może zmienić poziom cenowy dla dowolnej Licencjonowanej Aplikacji
w dowolnym momencie, według własnego uznania oraz zgodnie z aktualizowanym w razie potrzeby cennikiem.
W roli przedstawiciela lub pośrednika Użytkownika Apple ponosi wyłączną odpowiedzialność za zestawienie
wszystkich cen należnych od Użytkowników Końcowych z tytułu Licencjonowanych Aplikacji nabytych przez
Użytkowników Końcowych na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego 2.
3.2
Jeśli sprzedaż lub dostawa którejkolwiek z Licencjonowanych Aplikacji dowolnemu Użytkownikowi
Końcowemu podlega jakiemukolwiek podatkowi od sprzedaży, podatkowi obrotowemu, podatkowi od
wartości dodanej, podatkowi od usług telekomunikacyjnych lub innemu podobnemu podatkowi na mocy
przepisów prawa właściwego, wówczas odpowiedzialność za pobieranie i przekazanie takiego podatku
z tytułu sprzedaży Licencjonowanych Aplikacji Użytkownikom Końcowym zostanie określona zgodnie
z Dodatkiem B do niniejszego Załącznika uzupełniającego 2, aktualizowanym za pośrednictwem witryny
App Store Connect. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i osiadanie dokładnych danych
wejściowych dotyczących kategoryzacji podatkowej (podlegającej aktualizacji) dla Licencjonowanych Aplikacji
Użytkownika za pośrednictwem witryny App Store Connect. Taka kategoryzacja podatkowa będzie mieć
zastosowanie do sprzedaży i dostawy Licencjonowanych Aplikacji Użytkownika. Wszelkie dokonane przez
Użytkownika korekty w kategoryzacji podatkowej dotyczącej Licencjonowanych Aplikacji wejdą w życie
w odniesieniu do przyszłej sprzedaży Licencjonowanych Aplikacji po przetworzeniu przez Apple takiej korekty
w uzasadnionym terminie. Dokonane przez Użytkownika korekty w kategoryzacji podatkowej dotyczącej
Licencjonowanych Aplikacji nie będą mieć zastosowania do jakiejkolwiek sprzedaży Licencjonowanych Aplikacji
mającej miejsce przed przetworzeniem przez Apple takiej korekty w kategoryzacji podatkowej Użytkownika.
Jeśli kategoryzacja podatkowa Licencjonowanych Aplikacji Użytkownika zostanie przez jakikolwiek organ
podatkowy uznana za niedokładną, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki podatkowe
tego stanu rzeczy. Jeśli Apple według własnego uznania stwierdzi, że kategoryzacja podatkowa dotycząca
Licencjonowanych Aplikacji Użytkownika jest niedokładna, Apple może oddać kwoty należne Użytkownikowi
w zarząd powierniczy do czasu skorygowania przez Użytkownika kategoryzacji podatkowej. Po skorygowaniu
kategoryzacji podatkowej Apple potrąci wszelkie kary i odsetki wynikające z takiej niedokładności i przekaże
Użytkownikowi wszelkie pozostałe kwoty należne Użytkownikowi (bez odsetek) oddane przez Apple w zarząd
powierniczy zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika uzupełniającego 2. Użytkownik przejmuje
od Apple odpowiedzialność cywilną oraz dokona na rzecz Apple rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń
organów podatkowych dotyczących niedopłaty lub nadpłaty jakiegokolwiek podatku od sprzedaży, podatku
obrotowego, podatku od wartości dodanej, podatku od usług telekomunikacyjnych lub innego podobnego
podatku oraz jakichkolwiek kar lub odsetek z tego tytułu.
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3.3
W trosce o przestrzeganie zobowiązań podatkowych stron Umowy Apple wymaga, aby Użytkownik
przestrzegał wymagań określonych w Dodatku C do niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 lub w narzędziu
App Store Connect, w zależności od m.in. (i) regionu zamieszkania/siedziby Użytkownika oraz (ii) wskazanych
przez Użytkownika regionów, w których Apple ma udostępniać Licencjonowane Aplikacje. Jeśli Apple pobierze
jakiekolwiek kwoty odpowiadające cenie zakupu którejkolwiek z Licencjonowanych Aplikacji Użytkownika
zanim Użytkownik przekaże Apple dokumentację podatkową wymaganą na mocy Dodatku C do niniejszego
Załącznika uzupełniającego 2, Apple może nie przekazać tych kwot Użytkownikowi, ale oddać je w zarząd
powierniczy na rzecz Użytkownika, do czasu przekazania przez Użytkownika do Apple takiej dokumentacji
podatkowej. Po otrzymaniu od Użytkownika całej wymaganej dokumentacji podatkowej Apple przekaże
Użytkownikowi wszelkie kwoty (bez odsetek) oddane przez Apple w zarząd powierniczy na rzecz Użytkownika
na mocy niniejszego punktu 3.3, zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika uzupełniającego 2.
3.4
Apple może pobrać następujące prowizje w zamian za swoje usługi przedstawiciela lub pośrednika,
zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 2:
(a)
W przypadku sprzedaży Licencjonowanych Aplikacji Użytkownikom Końcowym Apple przysługuje
prowizja w wysokości trzydziestu procent (30%) wszystkich cen należnych od każdego Użytkownika
Końcowego. Wyłącznie w przypadku zakupów automatycznie odnawianych subskrypcji dokonanych przez
klientów, którzy nabyli więcej niż jeden rok płatnej usługi subskrypcji w ramach Grupy Subskrypcji (zgodnie
z definicją poniżej) i niezależnie od wszelkich Okresów Karencji dotyczących Utrzymania lub Okresów
Przedłużenia Odnowienia, Apple ma prawo do prowizji w wysokości piętnastu procent (15%) wszystkich
cen należnych od każdego Użytkownika Końcowego przy każdym kolejnym odnowieniu. Okres Karencji
dotyczący Utrzymania to okres między końcem subskrypcji klienta (np. z powodu anulowania lub braku
płatności) a początkiem nowej subskrypcji w ramach tej samej Grupy Subskrypcji, o ile taki okres nie
przekracza 60 dni, z zastrzeżeniem zmian. Okres Przedłużenia Odnowienia to okres, o jaki Użytkownik
przesuwa datę odnowienia subskrypcji klienta (bez dodatkowych opłat). Na potrzeby określenia prowizji
przysługujących Apple na mocy niniejszego punktu 3.4 (a) ceny należne od Użytkowników Końcowych
są cenami nieuwzględniającymi żadnych pobranych podatków, zgodnie z punktem 3.2 niniejszego
Załącznika uzupełniającego 2.
(b)
Program App Store Small Business Program. W przypadku Programistów, którzy zostali zakwalifikowani
i zatwierdzeni przez Apple do programu App Store Small Business Program Apple przysługuje obniżona
prowizja w wysokości 15% wszystkich cen należnych od każdego Użytkownika Końcowego za sprzedaż
Licencjonowanych Aplikacji Użytkownikom Końcowym znajdującym się w regionach wymienionych w Dodatku
B niniejszego Załącznika uzupełniającego 2, aktualizowanych za pośrednictwem witryny App Store Connect.
Użytkownik może zostać zakwalifikowany i zatwierdzony do programu App Store Small Business Program
z zastrzeżeniem postanowień Umowy, niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 oraz następujących warunków:
Użytkownik i jego Powiązane Konta w Programie Apple Developer nie odnotowały więcej niż 1 000 000 USD
łącznych wpływów ze sprzedaży (po odliczeniu prowizji Apple oraz określonych podatków i korekt) w ciągu
dwunastu (12) miesięcy obrotowych w poprzednim roku kalendarzowym („rok kalendarzowy”), obliczonych
przez Apple zgodnie ze standardowymi praktykami biznesowymi.
Aby zarejestrować się w programie App Store Small Business Program, Użytkownik musi przekazać Apple
wszelkie wymagane informacje dotyczące Użytkownika i jego Powiązanych Kont w Programie Apple
Developer. W przypadku zmiany stosunku między Użytkownikiem a Powiązanym Kontem w Programie Apple
Developer wspomniane informacje należy zaktualizować. „Powiązane Konto w Programie Apple Developer”
to dowolne konto w programie Apple Developer Program, (i) które Użytkownik posiada lub kontroluje albo
(ii) które jest właścicielem lub kontroluje konto Użytkownika. Przykładowo jako osoba fizyczna lub osoba
prawna, która zaakceptowała postanowienia Umowy i niniejszego Załącznika uzupełniającego 2, Użytkownik
posiada Powiązane Konto w Programie Apple Developer, jeśli zachodzi którakolwiek z poniższych sytuacji:

•
•

Użytkownik ma większościowy (ponad 50%) udział korporacyjny, indywidualny lub partnerski we
własności lub udziałach dotyczących konta innego uczestnika programu Apple Developer Program.
Inny uczestnik programu Apple Developer Program ma większościowy (ponad 50%) udział korporacyjny,
indywidualny lub partnerski we własności lub udziałach dotyczących konta Użytkownika.
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•
•

Użytkownik ma ostateczne uprawnienia decyzyjne dotyczące konta innego uczestnika programu Apple
Developer Program.
Inny uczestnik programu Apple Developer Program ma ostateczne uprawnienia decyzyjne dotyczące
konta Użytkownika.

Użytkownik i jego Powiązane Konta w Programie Apple Developer muszą terminowo regulować swoje
zobowiązania uczestników programu Apple Developer Program.
Gdy łączne wpływy Użytkownika i jego Powiązanych Kont w Programie Apple Developer przekroczą
1 000 000 USD w bieżącym roku kalendarzowym, Użytkownik zostanie za pozostałą część roku
kalendarzowego obciążony standardową stawką prowizji określoną w punkcie 3.4 (a) niniejszego
Załącznika uzupełniającego 2.
Apple zakwalifikuje i zatwierdzi zakwalifikowanych Programistów do udziału w programie App Store Small
Business Program w ciągu piętnastu (15) dni od końca każdego miesiąca obrotowego.
Gdy łączne wpływy Użytkownika i jego Powiązanych Kont w Programie Apple Developer w przyszłym
roku kalendarzowym nie przekroczą 1 000 000 USD, Użytkownik może zostać ponownie zakwalifikowany
i zatwierdzony do programu App Store Small Business Program w następnym roku kalendarzowym.
Jeżeli Użytkownik uczestniczy jako Przekazujący lub Odbiorca (dalej „Strona Przekazująca Aplikację”)
w przekazaniu Licencjonowanej Aplikacji, przychody związane z tą Licencjonowaną Aplikacją zostaną
uwzględnione w obliczeniu łącznych przychodów Strony Przekazującej Aplikację w celu ustalenia, czy
kwalifikuje się ona do uczestnictwa w programie App Store Small Business Program. Na przykład, jeżeli
Użytkownik przeniesie Licencjonowaną Aplikację ze swojego konta w programie Apple Developer na inne
konto deweloperskie przy użyciu narzędzia App Store Connect, przychody związane z przeniesioną
Licencjonowaną Aplikacją zostaną uwzględnione w obliczeniu łącznych przychodów Użytkownika oraz
w obliczeniu łącznych przychodów konta w programie Apple Developer, na które Użytkownik przeniósł
Licencjonowaną Aplikację. Jeżeli Licencjonowana Aplikacja zostanie przekazana wielokrotnie w danym roku
kalendarzowym, przychody związane z daną Licencjonowaną Aplikacją zostaną uwzględnione w obliczeniu
łącznych przychodów każdej ze Stron Przekazujących Aplikację.
Użytkownik i jego Powiązane Konta w Programie Apple Developer zostaną usunięte z programu App Store
Small Business Program według uznania Apple, jeśli Użytkownik lub jego Powiązane Konta w Programie
Apple Developer będą brać udział w podejrzanych, wprowadzających w błąd, oszukańczych, niewłaściwych,
niezgodnych z prawem lub nieuczciwych działaniach lub zaniechaniach związanych z kwalifikacją do
programu App Store Small Business Program (takich jak przekazywanie Apple fałszywych lub niedokładnych
informacji, tworzenie lub używanie wielu kont w programie Apple Developer Program w celu niewłaściwego
używania programu App Store Small Business Program).
Apple może wstrzymać płatności należne Użytkownikowi i jego Powiązanym Kontom w Programie Apple
Developer z powodu naruszenia tego postanowienia.
Jeśli nie określono inaczej w punkcie 3.2 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2, Apple przysługują prowizje
określonych w punkcie 3.4 Umowy bez ich obniżania o jakiekolwiek podatki i inne opłaty nakładane przez
organy administracji państwowej, w tym wszelkie podatki i inne podobne zobowiązania Użytkownika, Apple lub
dowolnego Użytkownika Końcowego związane z dostawą lub używaniem Licencjonowanych Aplikacji. Z tytułu
sprzedaży opracowanych przez Apple Licencjonowanych Aplikacji Apple nie przysługuje prowizja.
3.5
Po pobraniu jakichkolwiek kwot od jakiegokolwiek Użytkownika Końcowego jako ceny za jakąkolwiek
Licencjonowaną Aplikację dostarczoną temu Użytkownikowi Końcowemu na mocy Umowy Apple potrąci pełną
kwotę swojej prowizji w odniesieniu do tej Licencjonowanej Aplikacji oraz wszelkie podatki pobrane przez
Apple zgodnie z punktem 3.2 i 3.4 niniejszego dokumentu, a następnie przekaże Użytkownikowi lub uzna
na jego rzecz (w zależności od przypadku) pozostałą część tej ceny, zgodnie ze standardowymi praktykami
biznesowymi Apple, a zwłaszcza z uwzględnieniem, że przekazy pieniężne (i) są dokonywane wyłącznie za
pomocą przelewów bankowych; (ii) podlegają progom minimalnych miesięcznych przekazów pieniężnych;
(iii) wymagają od Użytkownika podania określonych informacji związanych z przekazami pieniężnymi
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w witrynie App Store Connect oraz (iv) z zastrzeżeniem powyższych wymagań zostaną dokonane nie
później niż czterdzieści pięć (45) dni po dacie zamknięcia miesięcznego okresu, w którym do Apple dotarła
odpowiednia kwota od Użytkowników Końcowych. Nie później niż czterdzieści pięć (45) dni po dacie
zakończenia każdego miesięcznego okresu Apple udostępni Użytkownikowi w witrynie App Store Connect
raport o sprzedaży zawierający wystarczająco szczegółowe informacje, aby umożliwić Użytkownikowi
zidentyfikowanie Licencjonowanych Aplikacji sprzedanych w tym miesięcznym okresie oraz łączną kwotę
do przekazania Użytkownikowi przez Apple. Użytkownik zgadza się, że Apple przysługuje prowizja zgodnie
z postanowieniami niniejszego punktu 3.5 z tytułu dostawy dowolnej Licencjonowanej Aplikacji do dowolnego
Użytkownika Końcowego, nawet jeśli Apple nie jest w stanie pobrać od takiego Użytkownika Końcowego ceny
za tę Licencjonowaną Aplikację. Jeśli otrzymana przez Apple od dowolnego Użytkownika Końcowego za
dowolną Licencjonowaną Aplikację cena zakupu jest w walucie innej niż waluta przekazu uzgodniona między
Apple a Użytkownikiem, cena zakupu tej Licencjonowanej Aplikacji zostanie przeliczona na walutę przekazu
a kwota, która ma zostać przekazana Użytkownikowi przez Apple, zostanie określona zgodnie z kursem
wymiany ustalonym dla Okresu Dostawy w narzędziu App Store Connect, który może być aktualizowany
zgodnie z punktem 3.1 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2. Apple może umożliwić Użytkownikowi
w narzędziu App Store Connect wskazanie głównej waluty dla rachunku bankowego wskazanego przez
Użytkownika do otrzymywania przekazów („Wskazana Waluta”). Apple może zlecić swojemu bankowi
przeliczanie wszystkich przekazów w dowolnej walucie przekazu innej niż Wskazana Waluta na Wskazaną
Walutę przed przekazaniem ich Użytkownikowi. Użytkownik zgadza się, że wszelkie wynikające z tego różnice
kursowe lub opłaty pobierane przez bank Apple mogą zostać odliczone od kwoty tych przekazów. Użytkownik
pokrywa wszelkie opłaty (np. opłaty za przelewy bankowe) pobierane przez jego bank lub ewentualne banki
pośredniczące między bankiem Użytkownika a bankiem Apple.
3.6
Jeśli prowizja Apple lub cena należna od dowolnego Użytkownika Końcowego za którąkolwiek
z Licencjonowanych Aplikacji podlega (i) jakiemukolwiek podatkowi potrącanemu u źródła lub podobnemu
podatkowi lub (ii) jakiemukolwiek podatkowi od sprzedaży, podatkowi obrotowemu, podatkowi od wartości
dodanej, podatkowi od usług telekomunikacyjnych lub innemu podobnemu podatkowi niepobranemu przez
Apple zgodnie z punktem 3.2 niniejszego dokumentu; lub (iii) jakimkolwiek innym podatkom lub opłatom
dowolnego rodzaju ustalanym przez organy administracji państwowej, pełna kwota takiego obciążenia będzie
obciążać wyłącznie konto Użytkownika i nie zmniejszy prowizji przysługującej Apple na mocy niniejszego
Załącznika uzupełniającego 2.
3.7
Jeśli jakakolwiek płatność przekazana Użytkownikowi przez Apple podlega podatkowi potrącanemu
u źródła lub podobnemu podatkowi, pełna kwota tego podatku lub podobnego podatku będzie obciążała
wyłącznie Użytkownika i nie zmniejszy się prowizja przysługująca Apple z tytułu takiej transakcji. Jeśli Apple
ma uzasadnione przekonanie, że taki podatek jest należny, odliczy wówczas pełną kwotę tego podatku
potrącanego u źródła lub podobnego podatku od kwoty brutto należnej Użytkownikowi i odprowadzi pełną
potrąconą kwotę na rzecz właściwych organów podatkowych. Apple zastosuje ewentualną obniżoną stawkę
podatku potrącanego u źródła przewidzianą w odpowiednich przepisach o podatku dochodowym, tylko wtedy,
gdy Użytkownik przedstawi Apple dokumenty wymagane na mocy tych przepisów o podatku dochodowym lub
inne zadowalające Apple dokumenty w wystarczającym stopniu potwierdzające uprawnienia Użytkownika do
zastosowania takiej ewentualnej obniżonej stawki podatku potrącanego u źródła. Na pisemne żądanie
Użytkownika skierowane do Apple w odpowiednim czasie przy użyciu wskazanych przez Apple uzasadnionych
środków Apple dołoży wszelkich starań, aby przedstawić Użytkownikowi kwotę podatku potrącanego u źródła
lub podobnych podatków odprowadzonych w imieniu Użytkownika do właściwych organów podatkowych.
Użytkownik przejmie od Apple odpowiedzialność cywilną i dokona na rzecz Apple rekompensaty z tytułu
wszelkich roszczeń ze strony właściwego organu podatkowego dotyczących niedopłaty podatków potrącanych
u źródła lub podobnych podatków oraz wszelkich kar lub odsetek od takich podatków, w tym w szczególności
niedopłat wynikających z błędnych twierdzeń lub oświadczeń Użytkownika dotyczących prawa Użytkownika
do obniżonej stawki lub zwolnienia Użytkownika z podatku potrącanego u źródła.
3.8
Użytkownik może oferować automatyczne odnawiające się subskrypcje na wybranych Terytoriach za
pomocą Interfejsu API In-App Purchase, zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika uzupełniającego 2, o ile:
(a)
Funkcja automatycznego odnawiania będzie umożliwiać cykliczne odnawianie co tydzień, co miesiąc,
co dwa miesiące, co trzy miesiące, co pół roku lub co rok po cenach wybranych w narzędziu App Store
Connect. Użytkownik może oferować subskrypcję na różne okresy i poziomy usług oraz mieć możliwość
powiązania i uszeregowania tych elementów subskrypcji w ramach Grup Subskrypcji, aby umożliwić klientom
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łatwe podwyższanie, obniżanie i przełączanie między różnymi opcjami Grup Subskrypcji. Użytkownik
zgadza się, że gdy subskrybent podwyższy poziom lub przełączy się między poziomami usług (z wyjątkiem
przełączenia się między grupami o różnym okresie subskrypcji), taki poziom usług zacznie obowiązywać
natychmiast i wpływy Użytkownika zostaną odpowiednio skorygowane, natomiast gdy subskrybent obniży
poziom usług, nowa usługa zacznie obowiązywać po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji.
(b)
Użytkownik w jasny i widoczny sposób przedstawi Użytkownikom końcowym następujące informacje
dotyczące automatycznie odnawianej subskrypcji:
•
•
•

tytuł automatycznie odnawianej subskrypcji, który może być taki sam jak nazwa produktu
w aplikacji;
okres obowiązywania subskrypcji;
cena subskrypcji i ewentualnie cena jednostkowa.

Łącza do Zasad ochrony prywatności i Warunków używania przyjętych przez Użytkownika muszą być
dostępne w Licencjonowanej Aplikacji.
(c)
Użytkownik będzie realizował ofertę przez cały okres subskrypcji, na jaki jest sprzedawana, w tym
w dowolnym Okresie karencji, na który Użytkownik wyraził zgodę, a w przypadku naruszenia postanowień
punktu 3.8 (c) Załącznika uzupełniającego 2 Użytkownik niniejszym upoważnia Apple do zwrotu Użytkownikowi
końcowemu pełnej kwoty, lub jakiejkolwiek jej części, według wyłącznego uznania Apple, ceny zapłaconej
przez Użytkownika końcowego za tę subskrypcję. Okres Karencji dotyczący Rozliczeń oznacza okres,
w którym Programiści zgadzają się świadczyć bezpłatnie płatne usługi użytkownikom, którzy nie otrzymali
pełnego zwrotu po błędzie rozliczeniowym. Jeśli Apple zwróci Użytkownikowi Końcowemu jakąkolwiek kwotę,
Użytkownik zwróci lub uzna na rzecz Apple kwotę równą cenie takiej subskrypcji. Użytkownik zgadza się, że
w przypadku powtarzających się naruszeń tego postanowienia Apple może wykonać swoje prawa wynikające
z punktu 7.3 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2.
3.9
Kiedy Użytkownik dokonuje zmian cen w istniejącym elemencie subskrypcji, może zdecydować
o utrzymaniu aktualnych cen dla swoich obecnych klientów, wskazując ten zamiar w narzędziu App Store
Connect. Gdy Użytkownik podnosi ceny dla istniejących subskrybentów w regionach, które wymagają na
to zgody użytkowników końcowych, zostaną oni poproszeni o przejrzenie i zaakceptowanie nowej ceny,
w przeciwnym razie funkcja automatycznego odnawiania zostanie wyłączona.
3.10
W zakresie, w jakim Użytkownik promuje i oferuje na sprzedaż automatyczne odnawiane subskrypcje
w ramach Licencjonowanej Aplikacji lub poza nią, musi to robić zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi
i regulacyjnymi.
3.11
Usługi subskrypcji zakupione w ramach Licencjonowanych Aplikacji muszą korzystać z interfejsu API
In-App Purchase.
Oprócz używania Interfejsu API In-App Purchase, Licencjonowana Aplikacja może czytać lub odtwarzać
zawartość (czasopisma, gazety, książki, audio, muzykę, wideo), która jest oferowana poza Licencjonowaną
Aplikacją (na przykład poprzez witrynę internetową Użytkownika), o ile Użytkownik nie umieszcza łączy do
zewnętrznych ofert dotyczących takiej zawartości ani nie sprzedaje takich ofert w Licencjonowanej Aplikacji.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uwierzytelnianie dostępu do zawartości uzyskanej poza
Licencjonowaną Aplikacją.
3.12
Jeśli Licencjonowana Aplikacja Użytkownika opiera się na zawartości periodycznej (np. czasopisma
i gazety), Apple może udostępnić Użytkownikowi imię i nazwisko, adres e-mail i kod pocztowy skojarzone
z kontem Użytkownika Końcowego przy zakupie automatycznie odnawianej subskrypcji za pośrednictwem
interfejsu API In-App Purchase, o ile taki Użytkownik Końcowy zgadza się na przekazanie danych
Użytkownikowi oraz o ile Użytkownik będzie używać takich danych wyłącznie do promowania własnych
produktów w ścisłej zgodności z opublikowanymi zasadami ochrony prywatności Użytkownika, których
egzemplarz musi być łatwo dostępny i na które Użytkownik Końcowy musi wyrazić zgodę w Licencjonowanej
Aplikacji. Użytkownik może oferować bezpłatną zachętę do przedłużenia subskrypcji, jeśli użytkownik zgadza
się na przesłanie mu takich informacji.
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3.13
Użytkownik może używać Kodów Ofert Subskrypcji do promowania automatycznie odnawianych
subskrypcji na wybranych Terytoriach, zgodnie z postanowieniami Umowy, niniejszego Załącznika
uzupełniającego 2 i następującymi warunkami:
(a)
Kod oferty subskrypcji oznacza kod dostarczony Użytkownikowi przez Apple zgodnie z niniejszymi
warunkami, który umożliwia Użytkownikowi końcowemu, któremu Użytkownik dostarczył co najmniej jeden
Kod oferty subskrypcji, na pobranie Licencjonowanej aplikacji lub uzyskanie do niej dostępu.
(b)
Na żądanie Użytkownika przesłane za pośrednictwem narzędzia App Store Connect Apple dostarczy
Użytkownikowi Kody ofert subskrypcji drogą elektroniczną. Kody Ofert Subskrypcji staną się aktywne do użycia
przez Użytkowników Końcowych po przekazaniu ich Użytkownikowi.
Użytkownik nie może rozpowszechniać nieaktywnych Kodów Ofert Subskrypcji wśród Użytkowników Końcowych
na Terytorium, na którym Użytkownik nie może sprzedawać ani rozpowszechniać Licencjonowanej Aplikacji.
Użytkownik nie może eksportować jakiegokolwiek Kodu Oferty Subskrypcji do użycia poza Terytoriami ani
twierdzić, że ma do tego prawo lub taką możliwość.
Ryzyko utraty i przeniesienia tytułu własności Kodów Ofert Subskrypcji przechodzi na Użytkownika
w momencie ich przekazania Użytkownikowi.
Użytkownik przestrzega wszystkich przepisów prawa właściwego na Terytoriach, na których rozpowszechnia
Kody Ofert Subskrypcji.
(c)
Apple nie będzie odpowiadać za opracowywanie ani produkcję jakichkolwiek materiałów związanych
z Kodami ofert subskrypcji innych niż same Kody.
Użytkownik nie sprzedaje Kodów Ofert Subskrypcji ani nie akceptuje żadnej formy płatności, wynagrodzenia
w naturze ani innego wynagrodzenia w związku z rozpowszechnianiem Kodów Ofert Subskrypcji oraz zabrania
osobom trzecim podejmowania tego typu działań.
W okresie, w którym Kod Oferty Subskrypcji zapewnia Użytkownikowi Końcowemu bezpłatny dostęp do
subskrypcji Licencjonowanej Aplikacji Użytkownika, Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich praw
do pobierania jakichkolwiek tantiem, wpływów lub wynagrodzenia za taki dostęp, niezależnie od tego, czy
w innym przypadku jakiekolwiek wynagrodzenie byłoby należne na podstawie Umowy, niniejszego Załącznika
uzupełniającego 2 i ewentualnie Załącznika uzupełniającego 1 do Umowy. Strony zgadzają się, że podobnie
jak między Apple a Użytkownikiem, obowiązki stron w zakresie zapłaty jakichkolwiek tantiem lub uiszczenia
innych podobnych płatności na rzecz osób trzecich wynikające z dostępu Użytkowników Końcowych do
subskrypcji Licencjonowanej Aplikacji Użytkownika za pomocą Kodów Ofert Subskrypcji będą zgodne
z postanowieniami Umowy i niniejszego Załącznika uzupełniającego 2.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie Kodów Ofert Subskrypcji, w tym za używanie ich
przez innych członków zespołu App Store Connect Użytkownika, a także za wszelkie wynikające z tego straty
lub zobowiązania finansowe wobec Użytkownika lub Apple.
W przypadku usunięcia z jakiegokolwiek powodu Licencjonowanej Aplikacji ze sklepu App Store Użytkownik
zgadza się zaprzestać rozpowszechniania wszystkich Kodów Ofert Subskrypcji oraz zgadza się, że Apple
może takie Kody Ofert Subskrypcji dezaktywować.
Użytkownik zgadza się, że w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Umowy
lub niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 Apple ma prawo do dezaktywacji Kodów Ofert Subskrypcji,
nawet jeśli zostały już przekazane Użytkownikom Końcowym.
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(d)
Do każdego instrumentu używanego do rozpowszechniania Kodów Ofert Subskrypcji wśród
Użytkowników Końcowych (np. certyfikat, karta, wiadomość e-mail, kupon, wpis online) Użytkownik musi
dołączyć następujące warunki używania Kodów Oferty Subskrypcji przez Użytkowników Końcowych: (i) data
ważności kodu lub realizacja do wyczerpania zapasów; (ii) Terytorium, na którym takie kody można zrealizować;
(iii) konto Apple ID jest wymagane, pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania licencji i warunków używania;
(iv) kody nie mogą być odsprzedawane ani wymieniane na gotówkę; (v) obowiązują wszystkie warunki dostępne
pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/; a także (vi) Oferta i zawartość są
udostępniane przez Użytkownika.
3.14
W miarę dostępności Użytkownik może zaoferować Użytkownikom Końcowym wiele
Licencjonowanych Aplikacji oferowanych przez siebie w ramach pojedynczej kolekcji („Pakiet”) na poziomie
cenowym wskazanym przez Użytkownika zgodnie z cennikiem określonym w narzędziu App Store Connect,
który może być aktualizowany. Ponadto Użytkownik zleca Apple i daje Apple upoważnienie na umożliwienie
użytkownikom, którzy zakupili niektóre, ale nie wszystkie Licencjonowane Aplikacje z Pakietu, pobrania
i uzyskania dostępu do pozostałych elementów Pakietu („Complete My Bundle” lub „CMB”) za Cenę CMB.
Użytkownik otrzyma wpływy z tytułu płaconej Ceny CMB, która będzie równa Cenie Pakietu ustalonej przez
Użytkownika i pomniejszonej o sumę cen detalicznych zapłaconych przez użytkownika za wcześniej zakupione
Licencjonowane Aplikacje. Jeśli Cena CMB jest niższa niż Poziom 1 i wyższa niż zero zgodnie z cennikiem
w narzędziu App Store Connect, Użytkownik niniejszym zleca Apple i daje Apple upoważnienie na ustalenie
Ceny CMB dla takiego użytkownika na Poziomie 1. Jeśli Cena CMB jest mniejsza od zera Użytkownik zleca
Apple i daje Apple upoważnienie na bezpłatnie udostępnienie Użytkownikowi Końcowemu pozostałych
Licencjonowanych Aplikacji z Pakietu. Każda transakcja CMB zostanie uwzględniona w zestawieniu dla
Użytkownika w następujący sposób: (i) nowa sprzedaż pełnego Pakietu po cenie zapłaconej za Pakiet
(określana jako sprzedaż CMB); oraz (ii) zwrot (tj. ujemna transakcja) za każdą kwalifikującą się zakupioną
Licencjonowaną Aplikację zawartą w Pakiecie w kwocie poprzednio zapłaconej za Licencjonowaną Aplikację
(każdy określony jako zwrot CMB). Pakiety na Poziomie 0 muszą oferować w każdej Licencjonowanej Aplikacji
zawartej w Pakiecie usługę automatycznego odnawiania subskrypcji zgodnie z punktem 3.8 niniejszego
Załącznika uzupełniającego 2, a Użytkownicy Końcowi, którzy zakupią taką usługę subskrypcji z poziomu
jednej aplikacji w Pakiecie, muszą mieć dostęp do takiej usługi subskrypcji w każdej z pozostałych
Licencjonowanych Aplikacji w Pakiecie bez dodatkowych kosztów.
4.

Prawo własności i licencje Użytkownika Końcowego

4.1
Strony zgadzają się, że Apple nie nabywa żadnych udziałów własnościowych w żadnej
z Licencjonowanych Aplikacji ani Informacji o Licencjonowanej Aplikacji, a ryzyko utraty i tytuł własności do
Licencjonowanych Aplikacji, odpowiedzialność za Licencjonowane Aplikacje i kontrola nad Licencjonowanymi
Aplikacjami przez cały czas są przy Użytkowniku. Apple nie może używać żadnych Licencjonowanych Aplikacji
ani Informacji o Licencjonowanej Aplikacji w żadnym innym celu ani w jakikolwiek inny sposób niż wyraźnie
określony w Umowie lub w niniejszym Załączniku uzupełniającym 2.
4.2
Użytkownik może przekazać Apple własną umowę EULA dla każdej Licencjonowanej Aplikacji
w momencie przesłania takiej Licencjonowanej Aplikacji do Apple zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Załącznika
uzupełniającego 2; o ile jednak umowa EULA Użytkownika będzie zawierać minimalne postanowienia określone
w Dodatku D do niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 i będzie z nim zgodna oraz będzie zgodna ze wszystkimi
przepisami prawa właściwego we wszystkich regionach, w których Apple ma umożliwić Użytkownikom Końcowym
pobieranie tej Licencjonowanej Aplikacji. Apple umożliwi każdemu Użytkownikowi Końcowemu zapoznanie
się z ewentualną umową EULA Użytkownika w momencie przesłania takiej Licencjonowanej Aplikacji danemu
Użytkownikowi Końcowemu, a także powiadomi każdego Użytkownika Końcowego, że używanie Licencjonowanej
Aplikacji podlega postanowieniom ewentualnej Umowy EULA Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie przekaże
Apple własnej umowy EULA dla którejkolwiek Licencjonowanej Aplikacji, Użytkownik zgadza się, że używanie
tej Licencjonowanej Aplikacji przez Użytkowników Końcowych podlega standardowej umowie EULA Apple
(która jest częścią Warunków używania sklepu App Store).
4.3
Użytkownik zgadza się, że umowa EULA dla każdej z Licencjonowanych Aplikacji jest zawierana wyłącznie
między Użytkownikiem a Użytkownikiem Końcowym oraz jest zgodna z przepisami prawa właściwego, a Apple
nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek umowy EULA ani jakiegokolwiek naruszenia przez
Użytkownika lub dowolnego Użytkownika Końcowego któregokolwiek z postanowień jakiejkolwiek umowy EULA.
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5.

Ograniczenia dotyczące zawartości i klasyfikacja oprogramowania

5.1
Użytkownik oświadcza, że (a) może zawrzeć Umowę, powielać i rozpowszechniać każdą
z Licencjonowanych Aplikacji oraz upoważnić Apple do umożliwiania Użytkownikom Końcowym pobierania
i używania każdej z Licencjonowanych Aplikacji za pośrednictwem co najmniej jednego sklepu App Store;
(b) żadna z Licencjonowanych Aplikacji ani żadne dozwolone użycie tych Licencjonowanych Aplikacji przez Apple
lub Użytkowników Końcowych nie narusza żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic
handlowych albo innych praw własności intelektualnej lub wynikających z umowy praw jakiejkolwiek innej osoby
fizycznej, osoby prawnej lub innego podmiotu oraz że nie przesyła Licencjonowanych Aplikacji do Apple w imieniu
co najmniej jednej osoby trzeciej; (c) każda Licencjonowana Aplikacja może być rozpowszechniana, sprzedawana
i używana na obszarze każdego regionu, eksportowana do każdego regionu i importowana z każdego regionu
wskazanego przez Użytkownika zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2, a także zgodnie
z przepisami prawa tych regionów oraz wszystkimi właściwymi przepisami prawa dotyczącymi eksportu lub importu;
(d) żadna z Licencjonowanych Aplikacji nie zawiera żadnej nieprzyzwoitej, obraźliwej lub innej zawartości, której
użycie jest zabronione lub ograniczone na mocy przepisów prawa któregokolwiek z regionów wskazanych przez
Użytkownika zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2; (e) wszystkie podane przez
Użytkownika za pośrednictwem narzędzia App Store Connect informacje, w tym wszelkie informacje dotyczące
Licencjonowanych Aplikacji, są dokładne, a jeśli którekolwiek z tych informacji przestaną być dokładne, Użytkownik
niezwłocznie je zaktualizuje za pośrednictwem narzędzia App Store Connect; oraz (f) w przypadku powstania sporu
dotyczącego zawartości Licencjonowanych Aplikacji lub użycia własności intelektualnej Użytkownika w sklepie App
Store Użytkownik zezwala Apple na udostępnienie jego danych kontaktowych stronie wszczynającej taki spór oraz
postępowanie według procedur Apple dotyczących rozstrzygania sporów dotyczących aplikacji na zasadzie
niewyłączności i bez odstąpienia od wykonywania swoich praw przez którąkolwiek ze stron.
5.2
Użytkownik używa narzędzia do klasyfikacji oprogramowania wskazanego w App Store
Connect w celu przekazania informacji dotyczących każdej Licencjonowanej Aplikacji przekazanej przez
Użytkownika do Apple w celu wprowadzania na rynek i rozpowszechniania takiej Licencjonowanej Aplikacji
za pośrednictwem sklepu App Store zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 2, aby przypisać
klasyfikację każdej takiej Licencjonowanej Aplikacji. W celu przypisania klasyfikacji każdej Licencjonowanej
Aplikacji Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawne i pełne informacje o zawartości takiej
Licencjonowanej Aplikacji za pomocą narzędzia do klasyfikowania oprogramowania. Użytkownik zgadza się,
że Apple opiera się na (i) dobrej wierze i staranności Użytkownika w zapewnieniu dokładnych i kompletnych
wymaganych informacji dla każdej Licencjonowanej Aplikacji; oraz (ii) oświadczeniu Użytkownika zawartym
w punkcie 5.1 niniejszego dokumentu, dotyczącym udostępnienia Licencjonowanej Aplikacji do pobrania
przez Użytkowników Końcowych w każdym regionie wskazanym przez Użytkownika na mocy niniejszego
dokumentu. Ponadto Użytkownik upoważnia Apple do korygowania klasyfikacji dowolnej Licencjonowanej
Aplikacji, której klasyfikacja jest nieprawidłowa, oraz zgadza się na każdą taką poprawioną klasyfikację.
5.3
Jeśli którykolwiek wskazany przez Użytkownika w związku z niniejszym dokumentem region wymaga
zatwierdzenia lub klasyfikacji jakiejkolwiek Licencjonowanej Aplikacji przez jakąkolwiek rządową lub branżową
agencję regulacyjną, aby dopuścić dystrybucję, sprzedaż lub używanie takiej Licencjonowanej Aplikacji,
Użytkownik zgadza się, że Apple może zdecydować o nieudostępnianiu takiej Licencjonowanej Aplikacji
do pobrania z dowolnego sklepu App Store Użytkownikom Końcowym w tym regionie.
5.4
Licencjonowane Aplikacje skierowane do dzieci lub w inny sposób mogące być dla nich atrakcyjne
oraz nakłaniające dzieci do dokonywania zakupów (w tym w szczególności za pomocą wyrażeń takich jak
„kup teraz” lub „uaktualnij teraz”) lub nakłaniające inne osoby do dokonywania w ich imieniu zakupów, nie
mogą być udostępniane na żadnym Terytorium, które uznało takie praktyki marketingowe za niezgodne z
przepisami prawa. Użytkownik wyraźnie zgadza się wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność
swoich Licencjonowanych Aplikacji z przepisami prawa właściwego zgodnie z punktem 5.1 (c) niniejszego
Załącznika uzupełniającego 2, a zwłaszcza z przepisami prawa w zakresie ochrony konsumentów, marketingu
i sektora gier. Więcej informacji na temat przepisów prawa w regionach Unii Europejskiej można uzyskać
pod adresem http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_pl.htm.
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6.

Odpowiedzialność i zobowiązania

6.1
Apple nie ponosi odpowiedzialności za instalację lub używanie jakichkolwiek Licencjonowanych
Aplikacji przez Użytkowników Końcowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielenie
wszelkich gwarancji na produkty, udzielenie pomocy Użytkownikom Końcowym oraz wsparcie dotyczące
każdej Licencjonowanej Aplikacji.
6.2
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, a Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
wszelkich roszczeń, pozwów, zobowiązań finansowych, strat, szkód, kosztów i wydatków bezpośrednio lub
pośrednio związanych z Licencjonowanymi Aplikacjami lub używania takich Licencjonowanych Aplikacji przez
Użytkowników Końcowych, w tym w szczególności: (i) roszczeń z tytułu naruszenia rękojmi lub gwarancji,
niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy EULA, czy z przepisów prawa właściwego; (ii) roszczeń
z tytułu odpowiedzialności za produkt; oraz (iii) roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego lub innych praw
własności intelektualnej osób trzecich przez Licencjonowane Aplikacje lub przez udostępnianie lub używanie
Licencjonowanych Aplikacji przez Użytkownika Końcowego.
6.3
W przypadku otrzymania przez Apple od dowolnego Użytkownika Końcowego powiadomienia o
(i) woli anulowania przez Użytkownika Końcowego licencji na którąkolwiek z Licencjonowanych Aplikacji
w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pobrania takiej Licencjonowanej Aplikacji przez tego Użytkownika
Końcowego lub zakończenia okresu automatycznego odnawiania subskrypcji oferowanego zgodnie z punktem
3.8, jeśli taki okres jest krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni; lub (ii) niezgodności Licencjonowanej Aplikacji ze
specyfikacjami Użytkownika, gwarancją na produkt lub wymogami przepisów prawa właściwego Apple może
zwrócić Użytkownikowi Końcowemu pełną kwotę ceny zapłaconej przez Użytkownika Końcowego za taką
Licencjonowaną Aplikację. Jeśli Apple zwróci Użytkownikowi Końcowemu jakąkolwiek taką kwotę ceny,
Użytkownik zwróci lub uzna na rzecz Apple kwotę równą cenie za taką Licencjonowaną Aplikację. Jeśli Apple
otrzyma jakiekolwiek powiadomienie od dostawcy usług płatniczych, że Użytkownik Końcowy uzyskał zwrot
pieniędzy za Licencjonowaną Aplikację, Użytkownik zwróci lub uzna na rzecz Apple kwotę równą cenie za
taką Licencjonowaną Aplikację.
7.

Wygaśnięcie licencji

7.1
Niniejszy Załącznik uzupełniający 2 i wszystkie wynikające z niego zobowiązania Apple ulegają
wypowiedzeniu w momencie wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Niezależnie od takiego wypowiedzenia
Apple przysługuje (i) prowizja od wszystkich kopii Licencjonowanych Aplikacji pobranych przez Użytkowników
Końcowych przed datą wypowiedzenia (z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia określonego w punkcie 1.4
niniejszego dokumentu); oraz (ii) rekompensata od Użytkownika z tytułu zwrotów pieniędzy dokonanych przez
Apple na rzecz Użytkowników Końcowych przed datą lub po dacie wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem
6.3 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Apple może wstrzymać
wszelkie płatności należne Użytkownikowi na okres, który Apple uzna za uzasadniony w celu obliczenia
i kompensaty ewentualnych zwrotów pieniędzy dla Użytkowników Końcowych. Jeśli w dowolnym czasie Apple
stwierdza lub podejrzewa, że Użytkownik lub programiści, z którymi Użytkownik jest powiązany, uczestniczy w
działaniach lub zaniechaniach, zachęca do działań lub zaniechań lub uczestniczy wraz z innymi programistami
w działaniach lub zaniechaniach, które są podejrzane, wprowadzające w błąd, oszukańcze, niewłaściwe,
niezgodne z prawem lub nieuczciwe, Apple może wówczas wstrzymać płatności należne Użytkownikowi
lub takim innym programistom.
7.2
W przypadku utraty przez Użytkownika prawa do rozpowszechniania Licencjonowanych Aplikacji
lub upoważniania Apple do udostępniania tych Licencjonowanych Aplikacji Użytkownikom Końcowym,
zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 2, Użytkownik niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Apple
i wycofa te Licencjonowane Aplikacje ze sklepu App Store za pomocą narzędzi w witrynie App Store Connect;
z zastrzeżeniem jednak, że takie wycofanie przez Użytkownika, zgodnie z punktem 7.2, nie zwalnia go
z żadnych zobowiązań wobec Apple wynikających z niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 ani
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Apple lub Użytkowników Końcowych w związku z tymi
Licencjonowanymi Aplikacjami.
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7.3
Apple może zaprzestać wprowadzania na rynek, oferowania i udostępniania do pobrania
Użytkownikom Końcowym Licencjonowanych Aplikacji w dowolnym momencie z podaniem lub bez podania
przyczyny, powiadamiając Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Nie uchybiając postanowieniom punktu 7.3,
Użytkownik zgadza się, że Apple może zaprzestać wprowadzania na rynek i udostępniania Użytkownikom
Końcowym do pobrania niektórych lub wszystkich Licencjonowanych Aplikacji albo podjąć inne środki
tymczasowe według własnego uznania, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że (i) takie Licencjonowane
Aplikacje nie mają zezwolenia na eksport do co najmniej jednego regionu wymienionego w Dodatku A zgodnie
z przyjętymi w Stanach Zjednoczonych przepisami eksportowymi (EAR) lub innymi ograniczeniami; (ii) takie
Licencjonowane Aplikacje lub posiadanie lub używanie takich Licencjonowanych Aplikacji przez Użytkownika
Końcowego narusza patenty, prawo autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności
intelektualnej osób trzecich; (iii) rozpowszechnianie, sprzedaż lub używanie tych Licencjonowanych Aplikacji
narusza jakiekolwiek przepisy prawa właściwego w dowolnym regionie wskazanym przez Użytkownika zgodnie
z punktem 2.1 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2; (iv) Użytkownik narusza postanowienia Umowy,
niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 lub innych dokumentów, a zwłaszcza Wytycznych dotyczących
oceniania App Store (App Store Review Guidelines); (v) Licencjonowane Aplikacje Użytkownika naruszają
punkt 5.4 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2, a zwłaszcza w związku z powiadomieniem przez organ
regulacyjny o takim domniemanym naruszeniu; lub (vi) Użytkownik, pełnomocnik Użytkownika lub
przedsiębiorstwo Użytkownika podlega sankcjom nałożonym przez jakikolwiek region, w którym Apple
prowadzi działalność. Decyzja Apple o zaprzestaniu wprowadzania na rynek i udostępniania do pobrania
Licencjonowanych Aplikacji zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 7.3 nie zwalnia Użytkownika
ze zobowiązań na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego 2.
7.4
Użytkownik może wycofać dowolne lub wszystkie Licencjonowane Aplikacje ze sklepu
App Store w dowolnym czasie i z dowolnego powodu za pomocą narzędzi w witrynie App Store Connect,
ale w odniesieniu do Użytkowników Końcowych Użytkownika niniejszym Użytkownik upoważnia Apple do
wykonania postanowień punktów 1.2 (b), (c) i (d) niniejszego Załącznika uzupełniającego 2, które pozostają
w mocy po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy, chyba że Użytkownik wskaże inaczej zgodnie z punktami
5.1 i 7.2 niniejszego Załącznika uzupełniającego 2.
8.

Skutki prawne

Wynikające z niniejszego Załącznika uzupełniającego 2 stosunki między Użytkownikiem a Apple mogą mieć
dla Użytkownika ważne skutki prawne lub podatkowe. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest
konsultowanie się ze swoimi doradcami prawnymi i podatkowymi w odniesieniu do swoich zobowiązań
prawnych i podatkowych wynikających z niniejszego dokumentu.
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Jeśli Użytkownik kliknięciem potwierdza, że zgadza się na postanowienia tego oferowanego Użytkownikowi
przez Apple Załącznika uzupełniającego 3, Użytkownik zgadza się wówczas na zmianę przez Apple umowy
Apple Developer Program License Agreement, która obowiązujące między Użytkownikiem a Apple („Umowa”),
polegającą na dodaniu do Umowy tego Załącznika uzupełniającego 3 (zastępującego każdy ewentualnie
istniejący Załącznik uzupełniający 3). O ile w niniejszym dokumencie nie postanowiono inaczej, wszystkie
terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie.
Załącznik uzupełniający 3
1.

Wyznaczenie przedstawiciela i pośrednika

1.1
Użytkownik niniejszym wyznacza Apple i Podmioty Zależne Apple (łącznie „Apple”) jako (i)
przedstawiciela odpowiedzialnego za wprowadzanie na rynek Niestandardowych Aplikacji oraz ich sprzedaż i
dostawę za pośrednictwem usługi Rozpowszechnianie Niestandardowych Aplikacji do Klientów Zarejestrowanych
w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji oraz odpowiednich Użytkowników Końcowych
znajdujących się w regionach wymienionych w Dodatku A, punkt 1 do niniejszego Załącznika uzupełniającego 3
(z zastrzeżeniem zmian); oraz (ii) pośrednika odpowiedzialnego za wprowadzanie na rynek Niestandardowych
Aplikacji oraz ich sprzedaż i dostawę do Klientów Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania
Niestandardowych Aplikacji oraz odpowiednich Użytkowników Końcowych znajdujących się w regionach
wymienionych w Dodatku A, punkt 2 do niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 (z zastrzeżeniem zmian
w Okresie Dostawy). Najbardziej aktualna lista regionów App Store, z których Użytkownik może dokonywać
wyboru w odniesieniu do swoich Niestandardowych Aplikacji, znajduje się w narzędziu App Store Connect.
Lista ta może być aktualizowana przez Apple. Użytkownik zgadza się, że Apple będzie wprowadzać na
rynek Niestandardowe Aplikacje oraz udostępniać je do zakupu Klientom Zarejestrowanym w Usłudze
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji za pośrednictwem Witryny Usługi Rozpowszechniania
Niestandardowych Aplikacji oraz udostępniać je do pobrania Użytkownikom Końcowym lub, wyłącznie
w połączeniu z określonym licencjonowanym oprogramowaniem Apple, Klientom Zarejestrowanym w
Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji używającym jednego konta Apple ID na potrzeby
rozpowszechniania wśród Użytkowników Końcowych na rzecz i w imieniu Użytkownika.
Na potrzeby niniejszego Załącznika uzupełniającego 3:
„Kod Zawartości” oznacza alfanumeryczny kod zawartości generowany przez Apple i rozpowszechniany
wśród Klientów Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji, który
Użytkownik Końcowy może zrealizować w celu pobrania licencjonowanej kopii Niestandardowej Aplikacji.
„Niestandardowa Aplikacja” obejmuje również wszelkie dodatkowe dozwolone funkcje, zawartość lub usługi
sprzedawane przez Użytkownika z poziomu Niestandardowej Aplikacji przy użyciu interfejsu API In-App Purchase.
„Użytkownik Końcowy” obejmuje osobę fizyczną lub Istniejącą Osobę Kontaktową upoważnioną przez nabywcę
instytucjonalnego do używania Niestandardowej Aplikacji, administratora instytucjonalnego odpowiedzialnego
za zarządzanie instalacjami na urządzeniach współdzielonych oraz samego upoważnionego nabywcę
instytucjonalnego, w tym zatwierdzone przez Apple instytucje edukacyjne, które mogą nabywać
Niestandardowe Aplikacje dla swoich pracowników, przedstawicieli i podmioty stowarzyszone.
„Niestandardowa Aplikacja” obejmuje wszelką zawartość oraz wszystkie funkcje, rozszerzenia, naklejki
lub usługi oferowane w takiej aplikacji.
„Informacje o Licencjonowanej Aplikacji” obejmują Informacje o Licencjonowanej Aplikacji związane
z Niestandardową Aplikacją.
„Volume Content Service” oznacza program Apple pozwalający na uzyskiwanie Niestandardowych Aplikacji
i dokonywanie zbiorowych zakupów Licencjonowanych Aplikacji zgodnie z Postanowieniami dotyczącymi
Zawartości Udostępnianej Zbiorowo oraz wymaganiami tego programu.
„Klient Zarejestrowany w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji” oznacza osobę trzecią
zarejestrowaną w programie Apple Volume Content Service lub w usłudze rozpowszechniania
niestandardowych aplikacji (Custom App Distribution).
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„Użytkownik” obejmuje użytkowników narzędzia App Store Connect upoważnionych przez Użytkownika
do przesyłania Licencjonowanych Aplikacji i powiązanych metadanych w imieniu Użytkownika.
1.2
W celu realizacji uprawnień nadanych Apple na mocy punktu 1.1 niniejszego Załącznika
uzupełniającego 3 Użytkownik niniejszym zleca Apple i daje Apple stosowne upoważnienie na:
(a)
wprowadzanie na rynek Niestandardowych Aplikacji oraz zabieganie o zamówienia i pozyskiwanie
zamówień na Niestandardowe Aplikacje w imieniu Użytkownika od wskazanych przez Użytkownika Klientów
Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji oraz ich Użytkowników
Końcowych znajdujących się w regionach określonych w narzędziu App Store Connect;
(b)
świadczenia usług hostingowych na rzecz Użytkownika, aby umożliwić przechowywanie Aplikacji
niestandardowych i dostęp do nich Użytkownikom końcowym oraz, wyłącznie w połączeniu z określonym
licencjonowanym oprogramowaniem Apple, umożliwić hostowanie takich Aplikacji niestandardowych przez
strony trzecie;
(c)
tworzenia kopii, formatowania i w inny sposób przygotowywania Aplikacji niestandardowych do
nabycia i pobrania przez Użytkowników końcowych, w tym dodanie Rozwiązania bezpieczeństwa i innych
optymalizacji określonych w Umowie;
(d)
umożliwienie lub (w przypadku transgranicznych przydziałów zakupów Zawartości Udostępnianej
Zbiorowo), zapewnienie Użytkownikom Końcowym dostępu i ponownego dostępu do kopii Niestandardowych
Aplikacji, aby Użytkownicy Końcowi mogli nabywać i elektronicznie pobierać Niestandardowe Aplikacje
opracowane przez Użytkownika, Informacje o Licencjonowanej Aplikacji i powiązane metadane za
pośrednictwem Witryny Usługi Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji. Ponadto Użytkownik
niniejszym udziela upoważnienia do rozpowszechniania swoich Niestandardowych Aplikacji na mocy
niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 do użycia przez: (i) wielu Użytkowników Końcowych, gdy
Niestandardowa Aplikacja została nabyta przez klienta indywidualnego w ramach programu Volume Content
Service do użycia przez Użytkowników Końcowych klienta instytucjonalnego lub do instalacji na urządzeniach
bez powiązanych identyfikatorów Apple ID, będących własnością lub kontrolowanych przez tego klienta
instytucjonalnego zgodnie z Postanowieniami dotyczącymi Zawartości Udostępnianej Zbiorowo oraz
wymaganiami tego programu; a także przez (ii) uprawnione Istniejące Osoby Kontaktowe Użytkownika
Końcowego na potrzeby dostępu do Niestandardowej Aplikacji Użytkownika oraz powiązanych informacji
i metadanych przechowywanych w chmurze iCloud zgodnie z opisem znajdującym się pod adresem
https://support.apple.com/kb/HT212360;
(e)
wystawianie faktur na cenę zakupu należną od Klientów Zarejestrowanych w Usłudze
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji za Niestandardowe
Aplikacje;
(f)
używanie (i) zrzutów ekranu lub maksymalnie 30-sekundowych fragmentów Niestandardowych
Aplikacji; (ii) znaków towarowych i logo powiązanych z Niestandardowymi Aplikacjami oraz (iii) Informacji
o Licencjonowanej Aplikacji do celów promocyjnych w materiałach marketingowych oraz w związku
z wyświetlaczami w pojazdach, z wyłączeniem tych części Niestandardowych Aplikacji, znaków towarowych,
logo lub Informacji o Niestandardowej Aplikacji, których Użytkownik nie ma prawa używać do celów
promocyjnych, a które Użytkownik wskaże na piśmie w momencie dostawy Niestandardowych Aplikacji
do Apple na mocy punktu 2.1 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3, oraz używanie obrazów i innych
materiałów, które Użytkownik może przekazać na uzasadniony wniosek Apple, do celów promocyjnych
w materiałach marketingowych oraz w związku z wyświetlaczami w pojazdach; oraz
(g)
używanie Niestandardowych Aplikacji, Informacji o Licencjonowanej Aplikacji i powiązanych
metadanych w inny sposób niezbędny i uzasadniony w kontekście wprowadzania na rynek i dostawy
Niestandardowych Aplikacji zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 3, przy czym Użytkownik
zgadza się, że żadne tantiemy ani inne wynagrodzenie nie są należne z tytułu praw opisane powyżej
w punkcie 1.2 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3.
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1.3
Strony zgadzają się, że ich stosunki wynikające z niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 są i będą
stosunkami między zleceniodawcą a przedstawicielem lub zleceniodawcą a pośrednikiem, w zależności od
przypadku, jak to opisano odpowiednio w Dodatku A, punkt 1 i Dodatku A, punkt 2, oraz że Użytkownik jako
zleceniodawca jest i będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia i zobowiązania finansowe
bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Niestandardowych Aplikacji, zgodnie z niniejszym Załącznikiem
uzupełniającym 2. Strony zgadzają się, że dokonane przez Użytkownika wyznaczenie Apple jako
przedstawiciela lub pośrednika Użytkownika, w zależności od przypadku, na mocy tego Załącznika
uzupełniającego 3 nie ma charakteru wyłączności. Użytkownik oświadcza, że kontroluje lub należą do niego
prawa niezbędne do wyznaczenia Apple i Podmiotów Zależnych Apple jako światowego przedstawiciela lub
pośrednika Użytkownika w zakresie dostaw Niestandardowych Aplikacji oraz że takie wyznaczenie przez
Apple i Podmioty Zależne Apple nie narusza praw osób trzecich.
1.4
Na potrzeby niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 „Okres Dostawy” oznacza okres
rozpoczynający się Datą Wejścia w Życie Umowy i kończący się ostatniego dnia okresu obowiązywania
Umowy lub jej odnowienia; o ile wyznaczenie Apple na przedstawiciela lub pośrednika Użytkownika będzie
obowiązywać po wygaśnięciu Umowy przez rozsądny okres wypowiedzenia nieprzekraczający trzydziestu
(30) dni od daty realizacji ostatniego Kodu Zawartości na Niestandardowe Aplikacje Użytkownika, oraz o ile
wyłącznie w odniesieniu do Użytkowników Końcowych podpunkty 1.2 (b), (c) i (d) niniejszego Załącznika
uzupełniającego 3 pozostaną w mocy po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy, chyba że Użytkownik
wskaże inaczej zgodnie z postanowieniami punktów 5.1 i 7.2 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3.
2.

Dostawa Niestandardowych Aplikacji do Apple

2.1
Użytkownik na własny koszt i za pomocą narzędzia App Store Connect lub innego mechanizmu
zapewnionego przez Apple dostarczy Apple Niestandardowe Aplikacje, Informacje o Niestandardowych
Aplikacjach i powiązane metadane w formacie i w sposób określony przez Apple i wymagany na potrzeby
dostarczania Niestandardowych Aplikacji Użytkownikom Końcowym, zgodnie z niniejszym Załącznikiem
uzupełniającym 3 oraz zidentyfikuje te materiały jako Niestandardową Aplikację za pośrednictwem witryny
App Store Connect. Metadane dostarczane Apple przez Użytkownika w ramach niniejszego Załącznika
uzupełniającego 3 będą obejmować (i) tytuł i numer wersji każdej z Niestandardowych Aplikacji; (ii) Klientów
Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji, których Użytkownik wskazał
jako autoryzowanych nabywców Niestandardowych Aplikacji i których Użytkownicy Końcowi mogą używać
Kodów Zawartości; (iii) wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności intelektualnej;
(iv) zasady ochrony prywatności przyjęte przez Użytkownika; (v) ewentualną zawartą przez Użytkownika
umowę licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zgodnie z punktem 4.2 niniejszego Załącznika
uzupełniającego 3; oraz (vi) wszelkie określone w Dokumentacji lub narzędziu App Store Connect dodatkowe
metadane, które mogą być aktualizowane, w tym metadane służące do usprawnienia wyszukiwania
i wykrywania zawartości na sprzęcie marki Apple.
2.2
Wszystkie Niestandardowe Aplikacje będą dostarczane przez Użytkownika do Apple przy użyciu
narzędzi programowych, bezpiecznego adresu witryny FTP lub innych metod dostawy określonych przez Apple.
2.3
Użytkownik niniejszym oświadcza, że wszystkie Niestandardowe Aplikacje, które Użytkownik
dostarcza do Apple zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 3, mają zezwolenie na eksport
ze Stanów Zjednoczonych do każdego z regionów wymienionych w Dodatku A, zgodnie z wymogami
wszystkich przepisów prawa właściwego, w tym przyjętymi w Stanach Zjednoczonych przepisami
eksportowymi (United States Export Administration Regulations), zawartymi w Tytule 15, części 730 – 774
Kodeksu Przepisów Federalnych. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wszystkie dostarczone przez niego
do Apple wersje Niestandardowych Aplikacji nie podlegają przepisom o międzynarodowym obrocie bronią
(International Traffic In Arms Regulations) zawartym w Tytule 22, części 120–130 Kodeksu Przepisów
Federalnych oraz nie zostały zaprojektowane, wykonane, zmodyfikowane ani skonfigurowane na potrzeby
jakichkolwiek wojskowych użytkowników końcowych lub zastosowań końcowych. Nie uchybiając
postanowieniom punktu 2.3, Użytkownik oświadcza, że (i) żadna z Niestandardowych Aplikacji nie zawiera,
nie używa ani nie obsługuje funkcji szyfrowania danych ani funkcji kryptograficznych; lub (ii) jeśli jakakolwiek
Niestandardowa Aplikacja zawiera, używa lub obsługuje takie szyfrowanie danych lub funkcje kryptograficzne,
wówczas Użytkownik na żądanie oraz zgodnie z wymaganiami przekaże Apple w formacie PDF egzemplarz
postanowienia dotyczącego klasyfikacji eksportowej (CCATS), wydanego przez Biuro Przemysłu
i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych („BIS”), wszelkie przekazane do BIS
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sprawozdania na temat samodzielnej klasyfikacji oraz egzemplarze odpowiednich zezwoleń z innych regionów,
które upoważniają do importu takiej Niestandardowej Aplikacji. Użytkownik zgadza się, że Apple opiera się
na oświadczeniu Użytkownika określonym w niniejszym punkcie 2.3, gdy zapewnia Użytkownikom Końcowym
możliwość pobierania i dostępu do Niestandardowych Aplikacji na mocy niniejszego Załącznika
uzupełniającego 3. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie 2.3 Apple ponosi
odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wspomnianymi przepisami eksportowymi przyjętymi
w Stanach Zjednoczonych, gdy zezwala Użytkownikom Końcowym na pobieranie i dostęp do
Niestandardowych Aplikacji na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego 3.
2.4
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie i wdrożenie wszelkich klasyfikacji wiekowych
lub ostrzeżeń dla rodziców o treściach niewłaściwych dla dzieci wymaganych przez organy administracji
publicznej w odpowiednich przepisach prawa, komisje klasyfikacyjne, służby lub inne organizacje („Komisja
Klasyfikacyjna”) w odniesieniu do wszystkich filmów, programów telewizyjnych, gier lub innej zawartości
oferowanej w Niestandardowej Aplikacji Użytkownika dla każdej lokalizacji na Terytorium. W stosownych
przypadkach Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za udostępnienie wszelkich narzędzi
ograniczających zawartość lub funkcji weryfikacji wieku przed udostępnieniem użytkownikom końcowym
zawartości dla dorosłych lub zawartości w inny sposób ograniczonej w ramach Niestandardowej Aplikacji.
3.

Dostawa Niestandardowych Aplikacji do Użytkowników Końcowych

3.1
Użytkownik zgadza się, że w roli przedstawiciela lub pośrednika Apple prowadzi hosting
Niestandardowych Aplikacji, udostępniając Kody Zawartości Klientom Zarejestrowanym w Usłudze
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji, oraz w imieniu Użytkownika zezwala Użytkownikom
Końcowym na pobieranie Niestandardowych Aplikacji. Użytkownik ponosi natomiast odpowiedzialność za
hosting i dostawę zawartości lub usług sprzedawanych przez Użytkownika za pośrednictwem interfejsu API
In-App Purchase, z wyjątkiem zawartości znajdującej się w samej Niestandardowej Aplikacji (tj. interfejs API
In-App Purchase po prostu odblokowuje zawartość) lub zawartości hostowanej przez Apple zgodnie
z punktem 3.3 Umowy dotyczącej Programu. Wszystkie Niestandardowe Aplikacje będą sprzedawane przez
Apple w imieniu Użytkownika Klientom Zarejestrowanym w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych
Aplikacji będącym Użytkownikami Końcowymi po cenach określonych w poziomie cenowym i wyznaczonych
przez Użytkownika według wyłącznego uznania Użytkownika na podstawie określonego w narzędziu App Store
Connect cennika aktualizowanego w razie potrzeby przez Apple. Użytkownik może zmienić poziom cenowy
dla dowolnej Niestandardowej Aplikacji w dowolnym momencie, według własnego uznania oraz zgodnie
z cennikiem podanym w narzędziu App Store Connect. W roli przedstawiciela lub pośrednika Użytkownika
Apple ponosi wyłączną odpowiedzialność za zestawienie wszystkich cen należnych od Klientów
Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji z tytułu Niestandardowych
Aplikacji nabytych przez Użytkowników Końcowych na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego 3.
3.2
Jeśli sprzedaż lub dostawa którejkolwiek z Niestandardowych Aplikacji dowolnemu Użytkownikowi
Końcowemu podlega jakiemukolwiek podatkowi od sprzedaży, podatkowi obrotowemu, podatkowi od wartości
dodanej, podatkowi od usług telekomunikacyjnych lub innemu podobnemu podatkowi na mocy przepisów
prawa właściwego, wówczas odpowiedzialność za pobieranie i przekazanie takiego podatku z tytułu sprzedaży
Niestandardowych Aplikacji Użytkownikom Końcowym zostanie określona zgodnie z Dodatkiem B do
niniejszego Załącznika uzupełniającego 3, aktualizowanym za pośrednictwem witryny App Store Connect.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i posiadanie dokładnych danych wejściowych
dotyczących kategoryzacji podatkowej (podlegającej aktualizacji) dla Niestandardowej Aplikacji Użytkownika
za pośrednictwem witryny App Store Connect. Taka kategoryzacja podatkowa będzie mieć zastosowanie do
sprzedaży i dostawy Niestandardowych Aplikacji Użytkownika. Wszelkie dokonane przez Użytkownika korekty
w kategoryzacji podatkowej dotyczącej Niestandardowych Aplikacji wejdą w życie w odniesieniu do przyszłej
sprzedaży Niestandardowych Aplikacji po przetworzeniu przez Apple takiej korekty w uzasadnionym terminie.
Dokonane przez Użytkownika korekty w kategoryzacji podatkowej dotyczącej Niestandardowych Aplikacji nie
będą mieć zastosowania do jakiejkolwiek sprzedaży Niestandardowych Aplikacji mającej miejsce przed
przetworzeniem przez Apple takiej korekty w kategoryzacji podatkowej Użytkownika.
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Jeśli kategoryzacja podatkowa Niestandardowych Aplikacji Użytkownika zostanie przez jakikolwiek organ
podatkowy uznana za niedokładną, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki podatkowe
tego stanu rzeczy. Jeśli Apple według własnego uznania stwierdzi, że kategoryzacja podatkowa dotycząca
Niestandardowych Aplikacji Użytkownika jest niedokładna, Apple może oddać kwoty należne Użytkownikowi
w zarząd powierniczy do czasu skorygowania przez Użytkownika kategoryzacji podatkowej. Po skorygowaniu
kategoryzacji podatkowej Apple potrąci wszelkie kary i odsetki wynikające z takiej niedokładności i przekaże
Użytkownikowi wszelkie pozostałe kwoty należne Użytkownikowi (bez odsetek) oddane przez Apple w zarząd
powierniczy zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika uzupełniającego 3. Użytkownik przejmuje
od Apple odpowiedzialność cywilną oraz dokona na rzecz Apple rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń
organów podatkowych dotyczących niedopłaty lub nadpłaty jakiegokolwiek podatku od sprzedaży, podatku
obrotowego, podatku od wartości dodanej, podatku od usług telekomunikacyjnych lub innego podobnego
podatku oraz jakichkolwiek kar lub odsetek z tego tytułu.
3.3
W trosce o przestrzeganie zobowiązań podatkowych stron Umowy Apple wymaga, aby Użytkownik
przestrzegał wymagań określonych w Dodatku C do niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 lub w narzędziu
App Store Connect, w zależności od m.in. (i) regionu zamieszkania/siedziby Użytkownika oraz (ii) wskazanych
przez Użytkownika regionów, w których Apple ma sprzedawać i udostępniać Niestandardowe Aplikacje. Jeśli
Apple pobierze jakiekolwiek kwoty odpowiadające cenie zakupu którejkolwiek z Niestandardowych Aplikacji
Użytkownika zanim Użytkownik przekaże Apple dokumentację podatkową wymaganą na mocy Dodatku C
do niniejszego Załącznika uzupełniającego 3, Apple może nie przekazać tych kwot Użytkownikowi, ale oddać
je w zarząd powierniczy na rzecz Użytkownika, do czasu przekazania przez Użytkownika do Apple takiej
dokumentacji podatkowej. Po otrzymaniu od Użytkownika całej wymaganej dokumentacji podatkowej Apple
przekaże Użytkownikowi wszelkie kwoty (bez odsetek) oddane przez Apple w zarząd powierniczy na rzecz
Użytkownika na mocy niniejszego punktu 3.3, zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika
uzupełniającego 3.
3.4
Apple może pobrać następujące prowizje w zamian za swoje usługi przedstawiciela lub pośrednika,
zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 3:
W przypadku sprzedaży Niestandardowych Aplikacji Klientom Zarejestrowanym w Usłudze Rozpowszechniania
Niestandardowych Aplikacji Apple przysługuje prowizja w wysokości trzydziestu procent (30%) wszystkich cen
należnych od każdego Klienta Zarejestrowanego w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji.
Wyłącznie w przypadku zakupów automatycznie odnawianych subskrypcji dokonanych przez klientów, którzy
nabyli więcej niż jeden rok płatnej usługi subskrypcji w ramach Grupy Subskrypcji (zgodnie z definicją poniżej)
i niezależnie od wszelkich Okresów Karencji dotyczących Utrzymania lub Okresów Przedłużenia Odnowienia,
Apple ma prawo do prowizji w wysokości piętnastu procent (15%) wszystkich cen należnych od każdego
Użytkownika Końcowego przy każdym kolejnym odnowieniu. Okres Karencji dotyczący Utrzymania to okres
między końcem subskrypcji klienta (np. z powodu anulowania lub braku płatności) a początkiem nowej
subskrypcji w ramach tej samej Grupy Subskrypcji o ile taki okres nie przekracza 60 dni, z zastrzeżeniem
zmian. Okres Przedłużenia Odnowienia to okres, o jaki Użytkownik przesuwa datę odnowienia subskrypcji
klienta (bez dodatkowych opłat). Na potrzeby określenia prowizji przysługujących Apple na mocy niniejszego
punktu 3.4 ceny należne od Klientów Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych
Aplikacji są cenami nieuwzględniającymi żadnych pobranych podatków, zgodnie z punktem 3.2 niniejszego
Załącznika uzupełniającego 3.
Jeśli nie określono inaczej w punkcie 3.2 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3, Apple przysługują
prowizje określonych w punkcie 3.4 Umowy bez ich obniżania o jakiekolwiek podatki i inne opłaty nakładane
przez organy administracji państwowej, w tym wszelkie podatki i inne podobne zobowiązania Użytkownika,
Apple lub dowolnego Klienta Zarejestrowanego w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji
związane z dostawą lub używaniem Niestandardowych Aplikacji. Z tytułu sprzedaży opracowanych przez
Apple Licencjonowanych i/lub Niestandardowych Aplikacji Apple nie przysługuje prowizja.
3.5
Po pobraniu jakichkolwiek kwot od jakiegokolwiek Klienta Zarejestrowanego w Usłudze
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji jako ceny za jakąkolwiek Niestandardową Aplikację
dostarczoną Użytkownikowi Końcowemu tego Klienta Zarejestrowanego w Usłudze Rozpowszechniania
Niestandardowych Aplikacji na mocy Umowy Apple potrąci pełną kwotę swojej prowizji w odniesieniu do tej
Niestandardowej Aplikacji oraz wszelkie podatki pobrane przez Apple zgodnie z punktem 3.2 i 3.4 niniejszego
dokumentu, a następnie przekaże Użytkownikowi lub uzna na jego rzecz (w zależności od przypadku)
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pozostałą część tej ceny, zgodnie ze standardowymi praktykami biznesowymi Apple, a zwłaszcza
z uwzględnieniem, że przekazy pieniężne (i) są dokonywane wyłącznie za pomocą przelewów bankowych;
(ii) podlegają progom minimalnych miesięcznych przekazów pieniężnych; (iii) wymagają od Użytkownika
podania określonych informacji związanych z przekazami pieniężnymi w witrynie App Store Connect oraz
(iv) z zastrzeżeniem powyższych wymagań zostaną dokonane nie później niż czterdzieści pięć (45) dni po
dacie zamknięcia miesięcznego okresu, w którym do Apple dotarła odpowiednia kwota od Użytkowników
Końcowych. Nie później niż czterdzieści pięć (45) dni po dacie zakończenia każdego miesięcznego okresu
Apple udostępni Użytkownikowi w witrynie App Store Connect raport o sprzedaży zawierający wystarczająco
szczegółowe informacje, aby umożliwić Użytkownikowi zidentyfikowanie Niestandardowych Aplikacji
sprzedanych w tym miesięcznym okresie oraz łączną kwotę do przekazania Użytkownikowi przez Apple.
Użytkownik zgadza się, że Apple przysługuje prowizja zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 3.5 z
tytułu dostawy dowolnych Kodów Zawartości do dowolnego Klienta Zarejestrowanego w Usłudze
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji, nawet jeśli Apple nie jest w stanie pobrać od takiego Klienta
Zarejestrowanego w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji ceny za tę Niestandardową
Aplikację. Jeśli otrzymana przez Apple od dowolnego Klienta Zarejestrowanego w Usłudze Rozpowszechniania
Niestandardowych Aplikacji za dowolną Niestandardową Aplikację cena zakupu jest w walucie innej niż waluta
przekazu uzgodniona między Apple a Użytkownikiem, cena zakupu tej Niestandardowej Aplikacji zostanie
przeliczona na walutę przekazu a kwota, która ma zostać przekazana Użytkownikowi przez Apple, zostanie
określona zgodnie z kursem wymiany ustalonym dla Okresu Dostawy w narzędziu App Store Connect, który
może być aktualizowany zgodnie z punktem 3.1 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3. Apple może
umożliwić Użytkownikowi w narzędziu App Store Connect wskazanie głównej waluty dla rachunku bankowego
wskazanego przez Użytkownika do otrzymywania przekazów („Wskazana Waluta”). Apple może zlecić
swojemu bankowi przeliczanie wszystkich przekazów w dowolnej walucie przekazu innej niż Wskazana Waluta
na Wskazaną Walutę przed przekazaniem ich Użytkownikowi. Użytkownik zgadza się, że wszelkie wynikające
z tego różnice kursowe lub opłaty pobierane przez bank Apple mogą zostać odliczone od kwoty tych przekazów.
Użytkownik pokrywa wszelkie opłaty (np. opłaty za przelewy bankowe) pobierane przez jego bank lub
ewentualne banki pośredniczące między bankiem Użytkownika a bankiem Apple.
3.6
Jeśli prowizja Apple lub cena należna od dowolnego Klienta Zarejestrowanego w Usłudze
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji za którąkolwiek z Niestandardowych Aplikacji podlega
(i) jakiemukolwiek podatkowi potrącanemu u źródła lub podobnemu podatkowi lub (ii) jakiemukolwiek
podatkowi od sprzedaży, podatkowi obrotowemu, podatkowi od wartości dodanej, podatkowi od usług
telekomunikacyjnych lub innemu podobnemu podatkowi niepobranemu przez Apple zgodnie z punktem
3.2 niniejszego dokumentu; lub (iii) jakimkolwiek innym podatkom lub opłatom dowolnego rodzaju ustalanym
przez organy administracji państwowej, pełna kwota takiego obciążenia będzie obciążać wyłącznie konto
Użytkownika i nie zmniejszy prowizji przysługującej Apple na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego 3.
3.7
Jeśli jakakolwiek płatność przekazana Użytkownikowi przez Apple podlega podatkowi potrącanemu
u źródła lub podobnemu podatkowi, pełna kwota tego podatku lub podobnego podatku będzie obciążała
wyłącznie Użytkownika i nie zmniejszy się prowizja przysługująca Apple z tytułu takiej transakcji. Jeśli
Apple ma uzasadnione przekonanie, że taki podatek jest należny, odliczy wówczas pełną kwotę tego podatku
potrącanego u źródła lub podobnego podatku od kwoty brutto należnej Użytkownikowi i odprowadzi pełną
potrąconą kwotę na rzecz właściwych organów podatkowych. Apple zastosuje ewentualną obniżoną stawkę
podatku potrącanego u źródła przewidzianą w odpowiednich przepisach o podatku dochodowym, tylko wtedy,
gdy Użytkownik przedstawi Apple dokumenty wymagane na mocy tych przepisów o podatku dochodowym lub
inne zadowalające Apple dokumenty w wystarczającym stopniu potwierdzające uprawnienia Użytkownika do
zastosowania takiej ewentualnej obniżonej stawki podatku potrącanego u źródła. Na pisemne żądanie
Użytkownika skierowane do Apple w odpowiednim czasie przy użyciu wskazanych przez Apple uzasadnionych
środków Apple dołoży wszelkich starań, aby przedstawić Użytkownikowi kwotę podatku potrącanego u źródła
lub podobnych podatków odprowadzonych w imieniu Użytkownika do właściwych organów podatkowych.
Użytkownik przejmie od Apple odpowiedzialność cywilną i dokona na rzecz Apple rekompensaty z tytułu
wszelkich roszczeń ze strony właściwego organu podatkowego dotyczących niedopłaty podatków potrącanych
u źródła lub podobnych podatków oraz wszelkich kar lub odsetek od takich podatków, w tym w szczególności
niedopłat wynikających z błędnych twierdzeń lub oświadczeń Użytkownika dotyczących prawa Użytkownika
do obniżonej stawki lub zwolnienia Użytkownika z podatku potrącanego u źródła.
3.8
Użytkownik może oferować automatyczne odnawiające się subskrypcje na wybranych Terytoriach za
pomocą Interfejsu API In-App Purchase, zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika uzupełniającego 3, o ile:
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(a)
Funkcja automatycznego odnawiania będzie umożliwiać odnawianie co tydzień, co miesiąc, co dwa
miesiące, co trzy miesiące, co pół roku lub co rok po cenach wybranych w narzędziu App Store Connect.
Użytkownik może jednak oferować więcej niż jedną opcję.
(b)
Użytkownik w jasny i widoczny sposób przedstawi Użytkownikom końcowym następujące informacje
dotyczące automatycznie odnawianej subskrypcji:
•
•
•

tytuł automatycznie odnawianej subskrypcji, który może być taki sam jak nazwa produktu
w aplikacji;
okres obowiązywania subskrypcji;
cena subskrypcji i ewentualnie cena jednostkowa.

Łącza do Zasad ochrony prywatności i Warunków używania przyjętych przez Użytkownika muszą być
dostępne w Licencjonowanej Aplikacji lub Niestandardowej Aplikacji.
(c)
Użytkownik będzie realizował ofertę przez cały okres subskrypcji, na jaki jest sprzedawana, w tym
w dowolnym Okresie karencji, na który Użytkownik wyraził zgodę, a w przypadku naruszenia postanowień
punktu 3.8 (c) Załącznika uzupełniającego 3 Użytkownik niniejszym upoważnia Apple do zwrotu Użytkownikowi
końcowemu pełnej kwoty, lub jakiejkolwiek jej części, według wyłącznego uznania Apple, ceny zapłaconej
przez Użytkownika końcowego za tę subskrypcję. Okres Karencji dotyczący Rozliczeń oznacza okres,
w którym Programiści zgadzają się świadczyć bezpłatnie płatne usługi użytkownikom, którzy nie otrzymali
pełnego zwrotu po błędzie rozliczeniowym. Jeśli Apple zwróci Użytkownikowi Końcowemu jakąkolwiek kwotę,
Użytkownik zwróci lub uzna na rzecz Apple kwotę równą cenie takiej subskrypcji. Użytkownik zgadza się,
że w przypadku powtarzających się naruszeń tego postanowienia Apple może wykonać swoje prawa
wynikające z punktu 7.3 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3.
3.9
Kiedy Użytkownik dokonuje zmian cen w istniejącym elemencie subskrypcji, może zdecydować
o utrzymaniu aktualnych cen dla swoich obecnych klientów, wskazując ten zamiar w narzędziu App Store
Connect. Gdy Użytkownik podnosi ceny dla istniejących subskrybentów w regionach, które wymagają na
to zgody użytkowników końcowych, zostaną oni poproszeni o przejrzenie i zaakceptowanie nowej ceny,
w przeciwnym razie funkcja automatycznego odnawiania zostanie wyłączona.
3.10
W zakresie, w jakim Użytkownik promuje i oferuje na sprzedaż automatycznie odnawiane subskrypcje
w ramach Niestandardowej Aplikacji lub poza nią, musi to robić zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi
i regulacyjnymi.
3.11
Usługi subskrypcji zakupione w ramach Niestandardowych Aplikacji muszą używać usługi Zakupów
w Aplikacji (In-App Purchase) i będą obciążać konto iTunes Użytkownika Końcowego, a nie konto Klienta
Zarejestrowanego w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji.
Oprócz używania Interfejsu API In-App Purchase, Niestandardowa Aplikacja może czytać lub odtwarzać
zawartość (czasopisma, gazety, książki, audio, muzykę, wideo), która jest oferowana poza Niestandardową
Aplikacją (na przykład poprzez witrynę internetową Użytkownika), o ile Użytkownik nie umieszcza łączy do
zewnętrznych ofert dotyczących takiej zawartości ani nie sprzedaje takich ofert w Niestandardowej Aplikacji.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uwierzytelnianie dostępu do zawartości uzyskanej poza
Niestandardową Aplikacją.
3.12
Jeśli Niestandardowa Aplikacja Użytkownika opiera się na zawartości periodycznej (np. czasopisma
i gazety), Apple może udostępnić Użytkownikowi imię i nazwisko, adres e-mail i kod pocztowy skojarzone
z kontem Użytkownika Końcowego przy zakupie automatycznie odnawianej subskrypcji za pośrednictwem
interfejsu API In-App Purchase, o ile taki Użytkownik Końcowy zgadza się na przekazanie danych
Użytkownikowi oraz o ile Użytkownik będzie używać takich danych wyłącznie do promowania własnych
produktów i zawsze w ścisłej zgodności z opublikowanymi zasadami ochrony prywatności Użytkownika,
których egzemplarz musi być łatwo dostępny i na które Użytkownik Końcowy musi wyrazić zgodę
w Niestandardowej Aplikacji. Użytkownik może oferować bezpłatną zachętę do przedłużenia subskrypcji,
jeśli użytkownik zgadza się na przesłanie mu takich informacji.
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4.

Prawo własności i licencje Użytkownika Końcowego

4.1
Strony zgadzają się, że Apple nie nabywa żadnych udziałów własnościowych w żadnej
z Niestandardowych Aplikacji ani Informacji o Licencjonowanej Aplikacji, a ryzyko utraty i tytuł własności do
Licencjonowanych Aplikacji, odpowiedzialność za Niestandardowe Aplikacje i kontrola nad Niestandardowymi
Aplikacjami przez cały czas są przy Użytkowniku. Apple nie może używać żadnych Niestandardowych Aplikacji
ani Informacji o Licencjonowanej Aplikacji w żadnym innym celu ani w jakikolwiek inny sposób niż wyraźnie
określony w niniejszym Załączniku uzupełniającym 3.
4.2
Użytkownik może przekazać Apple własną umowę EULA dla każdej Niestandardowej Aplikacji
w momencie przesłania takiej Niestandardowej Aplikacji do Apple zgodnie z punktem 2.1 niniejszego
Załącznika uzupełniającego 3; o ile jednak umowa EULA Użytkownika będzie zawierać minimalne
postanowienia określone w Dodatku D do niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 i będzie z nim zgodna
oraz będzie zgodna ze wszystkimi przepisami prawa właściwego w Stanach Zjednoczonych. Apple umożliwi
każdemu Użytkownikowi Końcowemu, któremu zapewnia dostęp do takiej Niestandardowej Aplikacji
zapoznanie się z ewentualną umową EULA Użytkownika w momencie przesłania takiej Niestandardowej
Aplikacji danemu Użytkownikowi Końcowemu, a także powiadomi każdego Użytkownika Końcowego,
że używanie Niestandardowej Aplikacji podlega postanowieniom ewentualnej Umowy EULA Użytkownika.
Jeśli Użytkownik nie przekaże Apple własnej umowy EULA dla którejkolwiek Niestandardowej Aplikacji,
Użytkownik zgadza się, że używanie tej Niestandardowej Aplikacji przez Użytkowników Końcowych podlega
standardowej umowie EULA Apple (która jest częścią Warunków używania sklepu App Store).
4.3
Użytkownik zgadza się, że umowa EULA dla każdej z Niestandardowych Aplikacji jest zawierana
wyłącznie między Użytkownikiem a Użytkownikiem Końcowym oraz jest zgodna z przepisami prawa
właściwego, a Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek umowy EULA ani
jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika lub dowolnego Użytkownika Końcowego któregokolwiek
z postanowień jakiejkolwiek umowy EULA.
5.

Ograniczenia dotyczące zawartości i klasyfikacja oprogramowania

5.1
Użytkownik oświadcza, że (a) może zawrzeć Umowę, powielać i rozpowszechniać każdą
z Niestandardowych Aplikacji oraz upoważnić Apple do umożliwiania Użytkownikom Końcowym pobierania
i używania każdej z Niestandardowych Aplikacji za pośrednictwem Witryny Usługi Rozpowszechniania
Niestandardowych Aplikacji; (b) żadna z Niestandardowych Aplikacji ani żadne dozwolone użycie tych
Niestandardowych Aplikacji przez Apple lub Użytkowników Końcowych nie narusza żadnych patentów,
praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych albo innych praw własności intelektualnej lub
wynikających z umowy praw jakiejkolwiek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub innego podmiotu oraz
że nie przesyła Niestandardowych Aplikacji do Apple w imieniu co najmniej jednej osoby trzeciej na
podstawie innej niż licencja udzielona przez co najmniej jednego Klienta Zarejestrowanego w Usłudze
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji; (c) każda Niestandardowa Aplikacja może być
rozpowszechniana, sprzedawana i używana na obszarze każdego regionu, eksportowana do każdego regionu
i importowana z każdego regionu wskazanego przez Użytkownika na mocy punktu 2.1 niniejszego Załącznika
uzupełniającego 3, a także zgodnie z przepisami prawa tych regionów oraz wszystkimi właściwymi przepisami
prawa dotyczącymi eksportu lub importu; (d) żadna z Niestandardowych Aplikacji nie zawiera żadnej
nieprzyzwoitej, obraźliwej lub innej zawartości, której użycie jest zabronione lub ograniczone na mocy
przepisów prawa któregokolwiek z regionów wskazanych przez Użytkownika na mocy punktu 2.1 niniejszego
Załącznika uzupełniającego 3; (e) wszystkie podane przez Użytkownika za pośrednictwem narzędzia App
Store Connect informacje, w tym wszelkie informacje dotyczące Niestandardowych Aplikacji, są dokładne,
a jeśli którekolwiek z tych informacji przestaną być dokładne, Użytkownik niezwłocznie je zaktualizuje za
pośrednictwem narzędzia App Store Connect; oraz (f) w przypadku powstania sporu dotyczącego zawartości
Niestandardowych Aplikacji lub użycia własności intelektualnej Użytkownika w związku z Witryną Usługi
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji Użytkownik zezwala Apple na udostępnienie jego danych
kontaktowych stronie wszczynającej taki spór oraz postępowanie według procedur Apple dotyczących
rozstrzygania sporów dotyczących aplikacji na zasadzie niewyłączności i bez odstąpienia od wykonywania
swoich praw przez którąkolwiek ze stron.
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5.2
Użytkownik używa narzędzia do klasyfikacji oprogramowania wskazanego w App Store Connect
w celu przekazania informacji dotyczących każdej Niestandardowej Aplikacji przekazanej przez Użytkownika
do Apple w celu jej wprowadzania na rynek i rozpowszechniania za pośrednictwem Witryny Usługi
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji zgodnie z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 3,
aby przypisać klasyfikację każdej takiej Niestandardowej Aplikacji. W celu przypisania klasyfikacji każdej
Niestandardowej Aplikacji Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawne i pełne informacje
o zawartości takiej Niestandardowej Aplikacji za pomocą narzędzia do klasyfikowania oprogramowania.
Użytkownik zgadza się, że Apple opiera się na (i) dobrej wierze i staranności Użytkownika w zapewnieniu
dokładnych i kompletnych wymaganych informacji dla każdej Niestandardowej Aplikacji; oraz (ii) oświadczeniu
Użytkownika zawartym w punkcie 5.1 niniejszego dokumentu, dotyczącym udostępnienia Niestandardowej
Aplikacji do pobrania przez Użytkowników Końcowych w każdym regionie wskazanym przez Użytkownika
na mocy niniejszego dokumentu. Ponadto Użytkownik upoważnia Apple do korygowania klasyfikacji
dowolnej Niestandardowej Aplikacji, której klasyfikacja jest nieprawidłowa, oraz zgadza się na każdą
taką poprawioną klasyfikację.
5.3
Jeśli którykolwiek wskazany przez Użytkownika w związku z niniejszym dokumentem region wymaga
zatwierdzenia lub klasyfikacji jakiejkolwiek Niestandardowej Aplikacji przez jakąkolwiek rządową lub branżową
agencję regulacyjną, aby dopuścić dystrybucję, sprzedaż lub używanie takiej Niestandardowej Aplikacji,
Użytkownik zgadza się, że Apple może zdecydować o nieudostępnianiu takiej Niestandardowej Aplikacji
do zakupu przez Klientów Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji
ani do pobrania Użytkownikom Końcowym w tym regionie z Witryny Usługi Rozpowszechniania
Niestandardowych Aplikacji.
5.4
Niestandardowe Aplikacje skierowane do dzieci lub w inny sposób mogące być dla nich atrakcyjne
oraz nakłaniające dzieci do dokonywania zakupów (w tym w szczególności za pomocą wyrażeń takich jak
„kup teraz” lub „uaktualnij teraz”) lub nakłaniające inne osoby do dokonywania w ich imieniu zakupów, nie
mogą być udostępniane na żadnym Terytorium, które uznało takie praktyki marketingowe za niezgodne z
przepisami prawa. Użytkownik wyraźnie zgadza się wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność
swoich Niestandardowych Aplikacji z przepisami prawa właściwego zgodnie z punktem 5.1 (c) niniejszego
Załącznika uzupełniającego 3, a zwłaszcza z przepisami prawa w zakresie ochrony konsumentów, marketingu
i sektora gier. Więcej informacji na temat przepisów prawa w regionach Unii Europejskiej można uzyskać pod
adresem http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_pl.htm.
6.

Odpowiedzialność i zobowiązania

6.1
Apple nie ponosi odpowiedzialności za instalację lub używanie jakichkolwiek Niestandardowych
Aplikacji przez Użytkowników Końcowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielenie
wszelkich gwarancji na produkty, udzielenie pomocy Użytkownikom Końcowym oraz wsparcie dotyczące
każdej Niestandardowej Aplikacji.
6.2
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, a Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
wszelkich roszczeń, pozwów, zobowiązań finansowych, strat, szkód, kosztów i wydatków bezpośrednio lub
pośrednio związanych z Niestandardowymi Aplikacjami lub używania takich Niestandardowych Aplikacji przez
Użytkowników Końcowych, w tym w szczególności: (i) roszczeń z tytułu naruszenia rękojmi lub gwarancji,
niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy EULA, czy z przepisów prawa właściwego; (ii) roszczeń
z tytułu odpowiedzialności za produkt; oraz (iii) roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego lub innych praw
własności intelektualnej osób trzecich przez Niestandardowe Aplikacje lub przez udostępnianie lub używanie
Niestandardowych Aplikacji przez Użytkownika Końcowego.
6.3
W przypadku otrzymania przez Apple od dowolnego Użytkownika Końcowego powiadomienia
o (i) woli anulowania przez Użytkownika Końcowego licencji na którąkolwiek z Niestandardowych Aplikacji
w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pobrania takiej Niestandardowej Aplikacji przez tego Użytkownika
Końcowego lub zakończenia okresu automatycznego odnawiania subskrypcji oferowanego zgodnie z punktem
3.8, jeśli taki okres jest krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni; lub (ii) niezgodności Niestandardowej Aplikacji ze
specyfikacjami Użytkownika, gwarancją na produkt lub wymogami przepisów prawa właściwego Apple może
zwrócić odpowiednio Klientowi Zarejestrowanemu w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji
lub Użytkownikowi Końcowemu pełną kwotę ceny zapłaconej przez Klienta Zarejestrowanego w Usłudze
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji lub Użytkownika Końcowego za taką Niestandardową
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Aplikację. Jeśli Apple zwróci Użytkownikowi Końcowemu jakąkolwiek taką kwotę ceny, Użytkownik
zwróci lub uzna na rzecz Apple kwotę równą cenie za taką Niestandardową Aplikację. Jeśli Apple otrzyma
jakiekolwiek powiadomienie od dostawcy usług płatniczych, że Użytkownik Końcowy uzyskał zwrot
pieniędzy za Niestandardową Aplikację, Użytkownik zwróci lub uzna na rzecz Apple kwotę równą cenie
za taką Niestandardową Aplikację.
7.

Wygaśnięcie licencji

7.1
Niniejszy Załącznik uzupełniający 3 i wszystkie wynikające z niego zobowiązania Apple ulegają
wypowiedzeniu w momencie wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Niezależnie od takiego wypowiedzenia
Apple przysługuje (i) prowizja od wszystkich wymienialnych na kopie Niestandardowych Aplikacji Kodów
Zawartości udostępnionych Klientom Zarejestrowanym w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych
Aplikacji przed datą wypowiedzenia (z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia określonego w punkcie 1.4
niniejszego dokumentu); oraz (ii) rekompensata od Użytkownika z tytułu zwrotów pieniędzy dokonanych
przez Apple na rzecz Klientów Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji
lub Użytkowników Końcowych przed datą lub po dacie wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 6.3
niniejszego Załącznika uzupełniającego 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Apple może wstrzymać
wszelkie płatności należne Użytkownikowi na okres, który Apple uzna za uzasadniony w celu obliczenia
i kompensaty ewentualnych zwrotów pieniędzy dla Klientów Zarejestrowanych w Usłudze Rozpowszechniania
Niestandardowych Aplikacji lub Użytkowników Końcowych. Jeśli w dowolnym czasie Apple stwierdza lub
podejrzewa, że Użytkownik lub programiści, z którymi Użytkownik jest powiązany, uczestniczy w działaniach
lub zaniechaniach, zachęca do działań lub zaniechań lub uczestniczy wraz z innymi programistami
w działaniach lub zaniechaniach, które są podejrzane, wprowadzające w błąd, oszukańcze, niewłaściwe,
niezgodne z prawem lub nieuczciwe, Apple może wówczas wstrzymać płatności należne Użytkownikowi
lub takim innym programistom.
7.2
W przypadku utraty przez Użytkownika prawa do rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji lub
upoważniania Apple do udostępniania tych Niestandardowych Aplikacji Użytkownikom Końcowym, zgodnie
z niniejszym Załącznikiem uzupełniającym 3, Użytkownik niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Apple i wycofa
te Niestandardowe Aplikacje z Witryny Usługi Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji za pomocą
narzędzi dostępnych w narzędziu App Store Connect; z zastrzeżeniem jednak, że takie wycofanie przez
Użytkownika, zgodnie z punktem 7.2, nie zwalnia go z żadnych zobowiązań wobec Apple wynikających
z niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 ani z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Apple lub
Użytkowników Końcowych w związku z tymi Niestandardowymi Aplikacjami.
7.3
Apple może zaprzestać wprowadzania na rynek, oferowania i udostępniania do zakupu Klientom
Zarejestrowanym w Usłudze Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji lub do pobrania Użytkownikom
Końcowym Niestandardowych Aplikacji w dowolnym momencie z podaniem lub bez podania przyczyny,
powiadamiając Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Nie uchybiając postanowieniom punktu 7.3 Użytkownik
zgadza się, że Apple może zaprzestać wprowadzania na rynek i udostępniania Użytkownikom Końcowym do
pobrania niektórych lub wszystkich Niestandardowych Aplikacji, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że (i) takie
Niestandardowe Aplikacje nie mają zezwolenia na eksport do co najmniej jednego regionu wymienionego
w Dodatku A zgodnie z przyjętymi w Stanach Zjednoczonych przepisami eksportowymi (EAR) lub innymi
ograniczeniami; (ii) takie Niestandardowe Aplikacje lub posiadanie lub używanie takich Niestandardowych
Aplikacji przez Użytkownika Końcowego narusza patenty, prawo autorskie, znaki towarowe, tajemnice
handlowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich; (iii) rozpowszechnianie, sprzedaż lub
używanie tych Niestandardowych Aplikacji narusza jakiekolwiek przepisy prawa właściwego w dowolnym
regionie wskazanym przez Użytkownika zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3;
(iv) Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 lub innych
dokumentów, a zwłaszcza Wytycznych dotyczących oceniania App Store (App Store Review Guidelines);
(v) Niestandardowe Aplikacje Użytkownika naruszają punkt 5.4 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3,
a zwłaszcza w związku z powiadomieniem przez organ regulacyjny o takim domniemanym naruszeniu; lub
(vi) Użytkownik, pełnomocnik Użytkownika lub przedsiębiorstwo Użytkownika podlega sankcjom nałożonym
przez jakikolwiek region, w którym Apple prowadzi działalność. Decyzja Apple o zaprzestaniu wprowadzania
na rynek i udostępniania do pobrania Niestandardowych Aplikacji zgodnie z postanowieniami niniejszego
punktu 7.3 nie zwalnia Użytkownika ze zobowiązań na mocy niniejszego Załącznika uzupełniającego 3.
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7.4
Użytkownik może wycofać dowolne lub wszystkie Niestandardowe Aplikacje z Witryny Usługi
Rozpowszechniania Niestandardowych Aplikacji w dowolnym czasie i z dowolnego powodu za pomocą
narzędzi w witrynie App Store Connect, ale w odniesieniu do Użytkowników Końcowych Użytkownika
niniejszym Użytkownik upoważnia Apple do rozpatrzenia wszelkich złożonych przez Użytkowników
Końcowych zaległych wniosków o realizację Kodów Zawartości i do wykonania postanowień punktów 1.2 (b),
(c) i (d) niniejszego Załącznika uzupełniającego 3, które pozostają w mocy po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu
Umowy, chyba że Użytkownik wskaże inaczej zgodnie z punktami 5.1 i 7.2 niniejszego Załącznika uzupełniającego 3.
8.

Skutki prawne

Wynikające z niniejszego Załącznika uzupełniającego 3 stosunki między Użytkownikiem a Apple mogą mieć
dla Użytkownika ważne skutki prawne lub podatkowe. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest
konsultowanie się ze swoimi doradcami prawnymi i podatkowymi w odniesieniu do swoich zobowiązań
prawnych i podatkowych wynikających z niniejszego dokumentu.
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