Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania G Data Security.
1. Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy zawartej między firmą G Data Software Sp. z o.o.,
zwaną dalej Producentem, a Użytkownikiem jest oprogramowanie zabezpieczające firmy
G Data Software zwane dalej Oprogramowaniem. Producent dostarcza Użytkownikowi
Oprogramowanie na nośniku danych lub w postaci pliku pobranego ze strony internetowej
Producenta. Producent zwraca uwagę na fakt, że technicznie nie jest możliwe
wyprodukowanie Oprogramowania współpracującego bezbłędnie z wszystkimi aplikacjami i z
każdą kombinacją sprzętowo-programową.
2. Zakres stosowania Użytkownik otrzymuje proste, niewyłączne i osobiste prawo, zwane dalej
Licencją, do używania Oprogramowania na każdym kompatybilnym komputerze pod
warunkiem, że Oprogramowanie będzie użytkowane na nie większej niż uzgodniona z
Producentem ilości komputerów, maszyn wirtualnych lub sesji terminali. Jeżeli z komputera
korzysta więcej niż jedna osoba, Licencja obejmuje wszystkie osoby korzystające z komputera.
Użytkownik ma prawo przenieść Oprogramowania z jednego komputera na drugi, przy
zachowaniu uzgodnionej z Producentem maksymalnej ilości komputerów.
3. Szczególne ograniczenia Użytkownik nie może modyfikować Oprogramowania bez pisemnej
zgody Producenta.
4. Prawo własności Zakupując Oprogramowanie Użytkownik nabywa prawo własności do nośnika
z zapisanym Oprogramowaniem, a także czasowe prawo do otrzymywania aktualizacji i
pomocy technicznej. Zakup Oprogramowania nie wiąże się z zakupem praw do
Oprogramowania. Producent zastrzega sobie w szczególności wszystkie prawa do
publikowania, powielania, modyfikacji i eksploatacji Oprogramowania.
5. Powielanie Oprogramowanie i dokumentacja pisemna chronione są prawem autorskim.
Dozwolone jest sporządzenie jednej kopii bezpieczeństwa Oprogramowania; kopia nie może
zostać przekazana osobom trzecim.
6. Czas trwania umowy Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Czas trwania umowy nie
obejmuje prawa do otrzymywania aktualizacji i pomocy technicznej. Prawo do użytkowania
Oprogramowania wygasa automatycznie bez okresu wypowiedzenia w momencie złamania
przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień tej umowy. Wraz z wygaśnięciem umowy
Użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia oryginalnego nośnika z Oprogramowaniem oraz
dokumentacji pisemnej.
7. Złamanie warunków umowy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody
poniesione przez Producenta w związku z naruszeniem praw autorskich, wynikłe ze złamania
warunków tej umowy.
8. Gwarancja i odpowiedzialność Producenta:
a. Producent gwarantuje, że w momencie przekazania Oprogramowania pierwotnemu
Użytkownikowi, jest ono pozbawione błędów i zdatne do użytku w myśl dołączonej
specyfikacji programu.
b. W przypadku stwierdzenia wady nośnika lub pobranego pliku, Użytkownik
zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji wraz z dowodem zakupu w terminie do
sześciu miesięcy od dnia zakupu.
c. Z przyczyn podanych w punkcie 1. Producent nie gwarantuje bezbłędności
Oprogramowania, w szczególności w przypadku niespełnienia przez Oprogramowanie
wymogów i oczekiwań użytkownika lub niekompatybilności z wybranymi aplikacjami
oraz systemami operacyjnymi. Skutki decyzji zakupu i wyniku zamierzonego oraz
niezamierzonego działania Oprogramowania ponosi Użytkownik. Zapis odnosi się
również do dołączonej dokumentacji pisemnej. Jeśli Oprogramowanie nie jest zdatne
do użytku w myśl punktu 1., Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Takie samo prawo przysługuje Producentowi, jeżeli wyprodukowanie
Oprogramowania użytecznego w myśl punktu 1. nie jest możliwe.
d. Producent odpowiada tylko za szkody spowodowane umyślnie lub przez rażące
zaniedbanie ze strony Producenta. Sprzedawca Oprogramowania nie odpowiada także
za szkody spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbanie sprzedawcy.
Maksymalna kwota odszkodowania równa jest kwocie poniesionej przez Użytkownika
na zakupienie Oprogramowania.
9. Właściwość sądu Sądem właściwym dla wszystkich kwestii spornych wynikających
bezpośrednio lub pośrednio z warunków umowy jest sąd odpowiedni dla siedziby Producenta.

10. Postanowienia końcowe Unieważnienie tylko niektórych postanowień tej umowy, nie pociąga
za sobą unieważnienia pozostałych postanowień. W miejsce unieważnionego postanowienia
stosowane jest inne, aktualne postanowienie o najbardziej zbliżonym celu gospodarczym.
Instalując Oprogramowanie Użytkownik akceptuje powyższe warunki licencji. Akceptując
warunki licencji wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez
G Data Software Sp. z o.o. w Szczecinku Twoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z
polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Masz prawo
wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Podane przez
Użytkowników dane osobowe G Data Software Sp. z o.o. w Szczecinku zbiera i przetwarza
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności
G Data Software w poniższym brzmieniu.
Polityka prywatności G Data Software Sp. z o.o.
1. G Data Software Sp. z o.o. w Szczecinku przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności
Użytkowników. G Data Software Sp. z o.o. w Szczecinku z należytą starannością dobiera i
stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych. W szczególności G Data Software Sp. z o.o. w Szczecinku zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. G Data Software Sp. z o.o. w Szczecinku
sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych
w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest
to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług
świadczonych przez G Data Software Sp. z o.o. w Szczecinku, jak również prowadzenia
marketingu bezpośredniego produktów znajdujących się
w ofercie G Data Software Sp. z o.o. w Szczecinku.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych takich jak: imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail,
numeru telefonu kontaktowego, jest konieczne do rejestracji produktu nabytego przez
Użytkownika, jak również w celu wykonania zawartej umowy. Użytkownik ma prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów akcji
marketingowych prowadzonych przez G Data Software Sp. z o.o.
w Szczecinku, do przesyłania Użytkownikom przez G Data Software Sp. z o.o.
w Szczecinku informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach, do kontaktowania się z
Użytkownikiem w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia licencji. Użytkownik może
w każdej chwili zrezygnować
z otrzymywania tego typu informacji.
5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6. G Data Software Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość modyfikacji danych osobowych
poprzez zgłoszenie zmiany danych telefonicznie bądź mailowo pracownikowi Działu Obsługi
Klienta. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w pkt 3.
powyżej Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować przekazując je za pośrednictwem
wyżej wymienionych kanałów.
Copyright © 2011 G Data Software AG Engine A: The Virus Scan Engine and the Spyware Scan
Engines are based on BitDefender technologies © 1997-2011 BitDefender SRL. Engine B: © 2011
Alwil Software OutbreakShield: © 2011 Commtouch Software Ltd.

