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UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NORTONLIFELOCK 

 

POBIERAJĄC LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE I KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK 
ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. FIRMA NORTONLIFELOCK 
(ZGODNIE Z DEFINICJĄ) ZEZWALA UŻYTKOWNIKOWI NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA TYLKO POD 
WARUNKIEM, ŻE WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY DOTYCZĄCEJ KORZYSTANIA („UMOWA”) 
ZOSTANĄ PRZYJĘTE.  NORTONLIFELOCK OZNACZA FIRMĘ NORTONLIFELOCK INC, JEŚLI UŻYTKOWNIK 
ZNAJDUJE SIĘ W AMERYCE PÓŁNOCNEJ LUB POŁUDNIOWEJ, LUB NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITED, 
JEŚLI UŻYTKOWNIK ZNAJDUJE SIĘ W EUROPIE, AFRYCE, AZJI PACYFICZNEJ, AUSTRALII LUB NA BLISKIM 
WSCHODZIE („FIRMA” LUB „FIRMA NORTONLIFELOCK”). W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA 
NINIEJSZYCH WARUNKÓW FIRMA NORTONLIFELOCK NIE WYRAŻA ZGODY NA KORZYSTANIE Z 
OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA, CO OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK NIE MOŻE GO POBRAĆ, 
ZAINSTALOWAĆ ANI Z NIEGO KORZYSTAĆ.  

 
1. Korzystanie z Oprogramowania.   Oprogramowanie towarzyszące niniejszej Umowie („Oprogramowanie”) 
stanowi własność firmy NortonLifeLock lub jej licencjodawców i jest chronione prawem autorskim. Po zaakceptowaniu 
tych warunków i postanowień Użytkownik może pobrać Oprogramowanie na komputer, komputer Mac lub przenośne 
urządzenie komputerowe („Urządzenie”) i używać go przez okres od daty zainstalowania do czasu, gdy 
Oprogramowanie zostanie automatycznie dezaktywowane i przestanie działać, cokolwiek nastąpi wcześniej.  
Użytkownikowi nie wolno (i) podnajmować, wypożyczać ani dzierżawić żadnej części Oprogramowania ani w żaden 
inny sposób dostarczać, oferować ani udostępniać go podmiotom trzecim; (ii) wykonywać inżynierii odwrotnej, 
dekompilować, dezasemblować, modyfikować, tłumaczyć, podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego 
Oprogramowania ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania; ani (iii) używać Oprogramowania w 
dowolny sposób inny niż dopuszcza niniejsza Umowa.  Firma NortonLifeLock i/lub jej licencjodawcy zachowują 
wszelkie prawa, których nie udzielono wyraźnie Użytkownikowi. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich wersji, 
aktualizacji lub uaktualnień Oprogramowania przekazanych użytkownikowi przez firmę NortonLifeLock. 

Użytkownik ma prawo: 

A. używać jednej kopii Oprogramowania na jednym Urządzeniu. Jeżeli w Dokumentacji lub dokumentach dotyczących 
transakcji dostarczonych przez autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcę, od którego Użytkownik uzyskał 
Oprogramowanie, określono większą liczbę kopii i/lub Urządzeń, Oprogramowania można używać zgodnie z tymi 
warunkami; oraz 

B. utworzyć jedną kopię Oprogramowania do celów archiwalnych lub wykonać jedną kopię zapasową tego 
Oprogramowania bądź skopiować Oprogramowanie 
na dysk twardy Urządzenia i zachować oryginał do celów archiwalnych lub jako kopię zapasową; 
 
Oprogramowanie może zawierać funkcje i składniki innych firm lub uzyskiwać dostęp do treści w witrynach 
internetowych innych firm. Takie funkcje, składniki lub treści mogą podlegać warunkom świadczenia usług innych 
firm oraz zasadom ochrony danych osobowych. 
 
2. Aktualizacja funkcji Oprogramowania i składników; Przerwanie aktualizacji składników lub 
Oprogramowania. 
 
A. Aby zoptymalizować Oprogramowanie i zapewnić użytkownikowi najnowsze wersje Oprogramowania, użytkownik 
wyraża zgodę na to, że Oprogramowanie to może pobierać i instalować nowe aktualizacje i wersje, kiedy firma 
NortonLifeLock udostępni je według własnego uznania. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji 
i wersji, a także pozwala firmie NortonLifeLock na dostarczanie ich na Urządzenie użytkownika. Ponadto firma 
NortonLifeLock może modyfikować warunki i postanowienia dotyczące użytkowania Oprogramowania przez 
Użytkownika w celu odzwierciedlenia takich aktualizacji. Dalsze korzystanie z Oprogramowania po uprzednim 
powiadomieniu o takich warunkach oznacza akceptację takich zmodyfikowanych zasad i warunków.  Jeśli Użytkownik 
nie akceptuje takich zaktualizowanych warunków, musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania i usunąć wszystkie 
kopie Oprogramowania ze swoich Urządzeń. 

B. Niektóre rodzaje Oprogramowania korzystają z aktualizowanych od czasu do czasu składników. Są to m.in. 
następujące rodzaje oprogramowania: programy antywirusowe i oprogramowanie kryminalne wykorzystujące 
aktualizowane definicje wirusów, oprogramowanie zabezpieczające przed oprogramowaniem szpiegującym 
wymagające aktualizowanych definicji oprogramowania szpiegującego, oprogramowanie antyspamowe 
wykorzystujące aktualizowane reguły antyspamowe, oprogramowanie do filtrowania treści i oprogramowanie 
chroniące przed wyłudzaniem danych wykorzystujące aktualizowane listy adresów URL, zapory wykorzystujące 
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aktualizowane reguły zapory, oprogramowanie do oceny luk w zabezpieczeniach wykorzystujące aktualizowane dane 
o lukach w zabezpieczeniach oraz oprogramowanie do uwierzytelniania witryn sieci WWW wykorzystujące 
aktualizowane listy uwierzytelnionych stron internetowych. Te aktualizacje są nazywane zbiorczo „Aktualizacjami 
składników oprogramowania”.  

C. Firma NortonLifeLock może według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika przerwać 
dostarczanie Aktualizacji składników i (lub) wypowiedzieć użytkowanie Oprogramowania. Firma NortonLifeLock 
może dodawać, modyfikować lub usuwać funkcje Oprogramowania w dowolnej chwili bez powiadamiania 
Użytkownika. 

3. Instalacja, aktywacja; konto Norton. 

A. Podczas procesu instalacji Oprogramowania może nastąpić odinstalowanie lub zablokowanie innych produktów 
zabezpieczających lub ich funkcji, jeżeli takie produkty lub funkcje będą niezgodne z Oprogramowaniem lub w celu 
zwiększenia funkcjonalności Oprogramowania i Usług. 

B.  W niniejszym Oprogramowaniu mogły zostać zastosowane środki technologiczne, których celem jest 
uniemożliwienie nielicencjonowanego lub nielegalnego korzystania z niego. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie 
tych środków przez firmę NortonLifeLock w celu ochrony przed nielegalnym użytkowaniem Oprogramowania. 
Oprogramowanie może zawierać technologię ograniczającą możliwość instalowania i odinstalowywania 
Oprogramowania na Urządzeniu do określonej, skończonej liczby razy na skończonej liczbie Urządzeń. 
Oprogramowanie zawierające technologię egzekwowania może wymagać aktywacji w sposób przedstawiony w 
Dokumentacji. W takim przypadku przed aktywacją Oprogramowanie będzie działać tylko przez określony czas. W 
celu potwierdzenia autentyczności Oprogramowania podczas aktywacji może być wymagane podanie unikatowego 
kodu aktywacji dostarczonego wraz z Oprogramowaniem oraz informacji o konfiguracji Urządzenia w postaci kodu 
alfanumerycznego. W razie niedokonania aktywacji w czasie określonym w Dokumentacji lub komunikatach 
wyświetlanych przez Oprogramowanie jego działanie zostanie wstrzymane do chwili przeprowadzenia aktywacji, po 
której zostanie przywrócone. W przypadku, gdy Użytkownik nie może dokonać aktywacji Oprogramowania,  
Użytkownik może skontaktować się z firmą NortonLifeLock, korzystając z informacji podanych przez firmę 
NortonLifeLock podczas aktywacji lub przedstawionych poniżej. 

C.  Konto Norton. Do uzyskania dostępu do Oprogramowania oraz korzystania z niego wymagane może być ważne 
konto firmy NortonLifeLock („Konto Norton”). W takim przypadku, jeśli Użytkownik nie ma Konta Norton, konieczna 
jest rejestracja umożliwiająca utworzenie Konta Norton wymaganego do korzystania z Oprogramowania. Użytkownik 
ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła dostępu do Konta Norton. 
 
4. Prywatność.  Prywatność użytkownika jest dla nas ważna. Globalne Oświadczenie Dotyczące Prywatności 
NortonLifeLock (https://www.nortonlifelock.com/privacy) opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i 
przetwarzania danych użytkownika i jego urządzeń podczas korzystania z Oprogramowania i uzyskiwania dostępu 
do niego.  
 
5. Brak pomocy technicznej. Firma NortonLifeLock nie zapewnia pomocy technicznej do Oprogramowania i 
może nie wydawać jego aktualizacji, uaktualnień ani poprawek. 
 
6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST 
DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANEJ 
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI 
NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ANI INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH. 
 
7.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W NIEKTÓRYCH STANACH I KRAJACH (TAKŻE 
W KRAJACH CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO) WYŁĄCZENIE LUB 
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE MOŻE BYĆ 
NIEDOZWOLONE, ZATEM PONIŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU 
UŻYTKOWNIKA. 
 
8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.  NA TYLE NA ILE DOPUSZCZA OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I 
BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DOWOLNY ŚRODEK OCHRONY PRAWNEJ PRZEWIDZIANY W NINIEJSZEJ 
UMOWIE NIE SPEŁNIA SWEJ ZASADNICZEJ FUNKCJI, FIRMA NORTONLIFELOCK I JEJ LICENCJODAWCY 
NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB INNE 
OSOBY SZKODY SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB INNEGO RODZAJU, ŁĄCZNIE Z UTRATĄ 
ZYSKÓW LUB UTRATĄ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z UŻYTKOWANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA 
OPROGRAMOWANIA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA NORTONLIFELOCK I JEJ LICENCJODAWCY 
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ZOSTALI UPRZEDZENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY 
NORTONLIFELOCK ANI JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY 
DZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (10,00 USD).   
 
9. Ograniczone prawa administracji państwowej Stanów Zjednoczonych.   W zakresie amerykańskich 
federalnych zamówień rządowych niniejsze Oprogramowanie uznaje się za oprogramowanie komercyjne zgodnie z 
FAR 12.212 i podlegające ograniczonym uprawnieniom zdefiniowanym odpowiednio w Art. 52.227-19 FAR 
„Commercial Computer Software — Restricted Rights” (Komercyjne oprogramowanie komputerowe — prawa 
ograniczone)” oraz DFARS 227.7202 „Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software 
Documentation” („Prawa do komercyjnego oprogramowania komputerowego lub jego dokumentacji”) wraz z wszelkimi 
później wydanymi na ich miejsce regulacjami. Używanie, modyfikacja, udostępnienie kopii, stosowanie, wyświetlanie 
lub ujawnianie Oprogramowania przez administrację państwową Stanów Zjednoczonych mogą mieć miejsce 
wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 
 
10. Przepisy eksportowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi oraz związane z nimi dane 
techniczne (określane zbiorczo jako „Technologie Kontrolowane”) mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli 
eksportu i importu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, a w szczególności przepisom Export Administration 
Regulations (EAR) i prawu kraju, do którego Technologie kontrolowane są importowane lub do którego są 
reeksportowane. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów eksportowych, w tym embargo 
handlowych, sankcji i wymogów bezpieczeństwa, a także obowiązujących krajowych i lokalnych przepisów w zakresie 
ich zgodności z przepisami amerykańskimi, i nie eksportować, eksportować ponownie, importować ani udostępniać 
w jakikolwiek sposób którejkolwiek z Technologii podlegającej kontroli z naruszeniem prawa amerykańskiego, ani w 
jakimkolwiek kraju objętym zakazem albo osobom prawnym bądź fizycznym, w przypadku których wymagane jest 
pozwolenie eksportowe bądź inna zgoda odpowiednich władz, bezpośrednio ani pośrednio.  ZGODNIE Z PRAWEM 
USA ZABRONIONE JEST UŻYTKOWANIE LUB UŁATWIENIE WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA FIRMY 
NORTONLIFELOCK DO WSZELKICH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH M.IN. Z PROJEKTOWANIEM, 
OPRACOWYWANIEM, PRODUKCJĄ, PRZEPROWADZANIEM SZKOLEŃ W ZAKRESIE LUB TESTOWANIEM 
MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH LUB JĄDROWYCH, POCISKÓW, ZDALNIE STEROWANYCH 
SAMOLOTÓW BEZZAŁOGOWYCH („DRONÓW”) LUB KOSMICZNYCH POJAZDÓW NOŚNYCH ZDOLNYCH DO 
PRZENOSZENIA BRONI MASOWEGO RAŻENIA. ZGODNIE Z PRAWEM USA ZABRONIONE JEST 
UŻYTKOWANIE LUB UŁATWIENIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW FIRMY NORTONLIFELOCK DO 
WSZELKICH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH M.IN. Z PROJEKTOWANIEM, OPRACOWYWANIEM, PRODUKCJĄ, 
PRZEPROWADZANIEM SZKOLEŃ W ZAKRESIE LUB TESTOWANIEM MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH, 
BIOLOGICZNYCH LUB JĄDROWYCH, POCISKÓW, ZDALNIE STEROWANYCH SAMOLOTÓW 
BEZZAŁOGOWYCH („DRONÓW”) LUB KOSMICZNYCH POJAZDÓW NOŚNYCH ZDOLNYCH DO 
PRZENOSZENIA BRONI MASOWEGO RAŻENIA. 
 
Pobierając lub instalując Oprogramowanie i korzystając z niego, Użytkownik wyraża zgodę na powyższe i wszystkie 
stosowne przepisy dotyczące kontroli eksportu i importu. Ponadto Użytkownik zaświadcza, że nie jest 
podporządkowany żadnemu z krajów objętych zakazem, nie przebywa na jego obszarze, nie jest jego mieszkańcem 
ani obywatelem oraz że nie figuruje na żadnej z list krajów ani osób prawnych bądź fizycznych, w przypadku których 
wymagane jest pozwolenie eksportowe bądź inna zgoda odpowiednich władz. Informacje dotyczące przepisów 
eksportowych zamieszczone w niniejszej Umowie mogą być niekompletne. Więcej informacji o przepisach 
eksportowych można uzyskać, kontaktując się z Biurem Przemysłu i Bezpieczeństwa („BIS”) w Departamencie Handlu 
USA. Więcej informacji na temat biura BIS można znaleźć pod adresem: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Warunki ogólne. Jeżeli Użytkownik znajduje w Ameryce Północnej lub Ameryce Łacińskiej, niniejsza Umowa 
podlega prawu stanu Kalifornia, USA. Jeśli Użytkownik znajduje się w Azji Pacyficznej lub Australii, niniejsza Umowa 
podlega przepisom prawa obowiązującym w Singapurze.  W przeciwnym przypadku Umowa podlega przepisom 
prawa obowiązującego w Anglii i Walii. Niezależnie od powyższego żadne zapisy niniejszej Umowy nie umniejszają 
jakichkolwiek praw przysługujących Użytkownikowi z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie praw 
konsumenckich lub innych uregulowań prawnych obowiązujących w kraju Użytkownika. Niniejsza Umowa stanowi 
całość porozumienia dotyczącego Oprogramowania zawartego pomiędzy Użytkownikiem a firmą NortonLifeLock 
oraz: (i) zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obowiązujące jednocześnie ustne lub pisemne porozumienia, oferty oraz 
oświadczenia dotyczące przedmiotu Umowy; oraz (ii) jest nadrzędna w stosunku do wszelkich postanowień 
dodatkowych jakiejkolwiek oferty, zamówienia, zaświadczenia lub podobnego środka komunikacji między stronami. 
W razie naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek istotnego warunku Umowy zostaje ona rozwiązana. Użytkownik 
powinien wówczas zaprzestać używania Oprogramowania i zniszczyć wszystkie jego posiadane kopie. Zastrzeżenia 
gwarancyjne i dotyczące szkód oraz ograniczenia odpowiedzialności nie wygasają. Zmiany niniejszej Umowy mogą 
być określone jedynie na piśmie, w dokumencie podpisanym zarówno przez Użytkownika, jak i firmę NortonLifeLock. 
PYTANIA?  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI NA STRONIE https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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