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GLOBALNE POSTANOWIENIA
LICENCYJNE AVAYA
Wersja z dnia 20 września 2018 r.
NINIEJSZE GLOBALNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE („POSTANOWIENIA LICENCYJNE”)
REGULUJĄ WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA ZASTRZEŻONEGO ORAZ
OPROGRAMOWANIA ZASTRZEŻONEGO STRONY TRZECIEJ LICENCJONOWANEGO
PRZEZ AVAYA. PRZED ZAINSTALOWANIEM, POBRANIEM LUB UŻYCIEM
OPROGRAMOWANIA (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W SEKCJI A PONIŻEJ) NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI LICENCYJNYMI.
POPRZEZ INSTALOWANIE, POBIERANIE LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA LUB
UPOWAŻNIANIE INNYCH PODMIOTÓW DO DOKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI
UŻYTKOWNIK, W IMIENIU SWOIM ORAZ PODMIOTU, DLA KTÓREGO WYKONUJE TAKIE
CZYNNOŚCI (W DALSZEJ CZĘŚCI OKREŚLANY JAKO „UŻYTKOWNIK” I „UŻYTKOWNIK
KOŃCOWY”), AKCEPTUJE NINIEJSZE POSTANOWIENIA LICENCYJNE ORAZ ZAWIERA
WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I SPÓŁKĄ AVAYA LUB WŁAŚCIWĄ SPÓŁKĄ
POWIĄZANĄ AVAYA („AVAYA”). W PRZYPADKU AKCEPTACJI NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ
LICENCYJNYCH W IMIENIU SPÓŁKI LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO UŻYTKOWNIK
OŚWIADCZA, ŻE JEST UPRAWNIONY DO WIĄZANIA TAKIEGO PODMIOTU NINIEJSZYMI
POSTANOWIENIAMI LICENCYJNYMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZOSTAŁ DO TEGO
UPOWAŻNIONY LUB NIE WYRAŻA ZGODY NA PODLEGANIE NINIEJSZYM
POSTANOWIENIOM, NALEŻY WYBRAĆ PRZYCISK „NIE ZGADZAM SIĘ” ZNAJDUJĄCY SIĘ
W KOŃCOWEJ CZĘŚCI POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH LUB INNY PODOBNY PRZYCISK.
A. Definicje
(i) „Spółka powiązana” oznacza podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący lub
kontrolowany przez spółkę Avaya lub Użytkownika końcowego lub znajdujący się pod ich
wspólną kontrolą. Na potrzeby tej definicji „kontrola” oznacza możliwość bezpośredniego lub
pośredniego zarządzania lub kierowania polityką takiego podmiotu poprzez posiadanie dających
prawo głosu papierów wartościowych, relację umowną bądź w inny sposób; terminy
„kontrolujący” i „kontrolowany” otrzymują znaczenie związane z powyższym terminem.
(ii) „Dokumentacja” oznacza informacje opublikowane w różny sposób, mogące zawierać
informacje o produktach, instrukcje obsługi oraz specyfikacje dotyczące wydajności, które są
udostępniane użytkownikom produktów. Dokumentacja nie zawiera materiałów marketingowych.
(iii) „Oprogramowanie” to programy komputerowe w kodzie obiektowym, dostarczone przez
Avaya lub Partnera sprzedaży pośredniej Avaya jako produkt samodzielny lub zainstalowany
fabrycznie na produktach sprzętowych, a także wszelkie ulepszenia, aktualizacje, poprawki
i zmodyfikowane wersje programów.
B. Zakres. Niniejsze Postanowienia licencyjne mają zastosowanie do każdej osoby, która
instaluje, pobiera i/lub korzysta z Oprogramowania i/lub Dokumentacji uzyskanej od spółki Avaya
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lub sprzedawcy, dystrybutora, bezpośredniego partnera, integratora systemów, dostawcy usług
Avaya lub innego partnera upoważnionego do dostarczania Oprogramowania do Użytkowników
końcowych na wyznaczonym obszarze (łącznie „Partnerzy sprzedaży pośredniej Avaya”).
Część lub całość Oprogramowania może być zdalnie obsługiwana lub udostępniana
Użytkownikowi za pośrednictwem Internetu. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z
Oprogramowania, które zostało uzyskane od podmiotu innego niż Avaya lub Partner sprzedaży
pośredniej Avaya.
Niniejsze Postanowienia licencyjne regulują korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania
i/lub Dokumentacji z wyjątkiem następujących przypadków: (i) Użytkownik uzyskał
Oprogramowanie bezpośrednio od Avaya i posiada odrębną pisemną umowę ze spółką Avaya
regulującą korzystanie przez niego z Oprogramowania podpisaną w ciągu trzech (3) lat od
zakupu takiej licencji na Oprogramowanie, (ii) Użytkownik uzyskał Oprogramowanie
bezpośrednio od Partnera sprzedaży pośredniej Avaya i posiada odrębną pisemną umowę ze
spółką Avaya regulującą korzystanie przez niego z Oprogramowania uzyskanego od Partnera
sprzedaży pośredniej Avaya podpisaną w ciągu trzech (3) lat od zakupu takiej licencji na
Oprogramowanie, (iii) do Oprogramowania została dołączona Licencja celofanowa (iv)
Oprogramowanie podlega Postanowieniom licencyjnym strony trzeciej. Jeśli Użytkownik zawarł
odrębną umowę zakupu ze spółką Avaya, jak określono w punktach (i) lub (ii) powyżej, w
przypadku jakichkolwiek rozbieżności postanowienia takiej umowy będą miały pierwszeństwo
nad niniejszymi Postanowieniami licencyjnymi. W przypadku elementów strony trzeciej
podlegających Licencji celofanowej lub Postanowieniom licencyjnym strony trzeciej Licencja
celofanowa lub Postanowienia licencyjne strony trzeciej będą miały pierwszeństwo nad
jakąkolwiek umową podpisaną ze spółką Avaya oraz niniejszymi Postanowieniami licencyjnymi
w razie w jakichkolwiek rozbieżności.
C. Udzielenie licencji. Avaya udziela Użytkownikowi niepodlegającej podlicencjonowaniu,
niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz powiązanej
Dokumentacji uzyskanej od Avaya lub Partnera sprzedaży pośredniej Avaya, za którą uiszczono
odpowiednie opłaty licencyjne, wykorzystywaną wyłącznie dla celów wewnętrznych
przedsiębiorstwa zgodnie z określoną wydajnością i funkcjami oraz zgodnie z odpowiednimi
opisanymi poniżej rodzajami licencji w lokalizacjach, w których Oprogramowanie zostało
początkowo zainstalowane. Na mocy niniejszych Postanowień licencyjnych licencje udzielane są
na czas nieokreślony, chyba że (i) w zamówieniu wskazano inaczej lub (ii) licencja została
udzielona w ramach usługi lub subskrypcji, w którym to przypadku udzielona licencja zostanie
ograniczona do okresu określonego w zamówieniu lub Dokumentacji usługi lub subskrypcji.
Dokumentacja jest wykorzystywana wyłącznie w celu wsparcia dozwolonego użycia
powiązanego Oprogramowania. Oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych oraz
klienckich, np. laptopach lub telefonach komórkowych, może być używane poza krajem, w
którym Oprogramowanie zostało początkowo zainstalowane, pod warunkiem, że takie użycie ma
charakter tymczasowy.
(i) Prawo do przeniesienia uprawnień licencyjnych. Bez względu na powyższe ograniczenie
dopuszczające korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w lokalizacji, w której zostało
pierwotnie zainstalowane, Użytkownik może przenieść otrzymane prawo do korzystania z
uprawień licencyjnych („Prawo do korzystania”) na określone Oprogramowanie z jednej
lokalizacji do innej zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką przenoszenia licencji na
oprogramowanie Avaya („Polityka przenoszenia licencji”), która to jest dostępna na żądanie z
zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Sekcji C (i):
(a) Użytkownik w ciągu dziesięciu (10) dni przekazuje spółce Avaya pisemne powiadomienie o
jakimkolwiek przeniesieniu Prawa do korzystania, uwzględniające między innymi liczbę i rodzaj
przenoszonych licencji, lokalizację pierwotnego Serwera oraz lokalizację nowego Serwera, datę
takiego przeniesienia Prawa do korzystania oraz wszelkie inne informacje, jakich spółka Avaya
może racjonalnie zażądać;
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(b) Użytkownik może przenosić Prawo do korzystania wyłącznie w obrębie Wyznaczonych
procesorów lub Serwerów obsługujących tę samą aplikację;
(c) Użytkownik musi ograniczyć liczbę licencji na pierwotnym Serwerze o liczbę Praw do
korzystania przenoszonych na nowy Serwer;
(d) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (1) może być zobowiązany do zapłacenia
dodatkowej opłaty związanej z przenoszeniem Prawa do korzystania zgodnie z aktualnie
obowiązującą Polityką przenoszenia oprogramowania Avaya (2) usługi serwisowe nie
uwzględniają błędów systemowych spowodowanych przenoszeniem, które nie zostało
wykonane przez spółkę Avaya, (3) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności
programistyczne, administracyjne, gwarancji projektu, tłumaczenia lub wszelkie inne czynności
gwarantujące, iż po przeniesieniu licencji skalowalność oraz wydajność Oprogramowania będzie
zgodna z jego specyfikacją, a w przypadku konieczności przeprowadzenia przez spółkę Avaya
zmian inżynieryjnych systemu lub obecności pracowników Avaya w miejscu docelowym
Użytkownik pokryje koszt czasu pracy oraz materiałów związanych z takim działaniem;
(e) Jeśli zakres usług serwisowych różni się dla licencji udzielonej dla tej samej instancji
produktu zainstalowanej w lokalizacji nowego Serwera, konieczne mogą być aktualizacje usług,
przekształcenia i/lub opłaty, a wszelkie korekty opłat wynikające z różnic w zakresie usług będą
realizowane wyłącznie w przyszłości od dnia otrzymania przez Avaya powiadomienia o
przeniesieniu Prawa do korzystania; oraz
(f) Użytkownik może przenieść Prawo do korzystania z jednej Spółki powiązanej do innej Spółki
powiązanej, pod warunkiem że Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich warunków opisanych
w niniejszej Sekcji, w tym m.in. w powiadomieniu wysyłanym zgodnie z punktem (a) powyżej
poda nazwę i adres nowej Spółki powiązanej, a taka Spółka powiązana zobowiąże się do
przestrzegania niniejszych Postanowień licencyjnych.
(ii) Udzielanie licencji do celów nieprodukcyjnych. Licencja na Oprogramowanie
dystrybuowane przez spółkę Avaya na rzecz Użytkownika do celów nieprodukcyjnych, która
zostaje udzielana w niniejszym dokumencie, obejmuje korzystanie z Oprogramowania w
środowisku nieprodukcyjnym wyłącznie na potrzeby testowania lub do innych celów
niekomercyjnych na jednym komputerze lub w inny sposób określony przez spółkę Avaya.
D. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spółka Avaya lub jej licencjodawcy zastrzegają sobie
własność Oprogramowania, Dokumentacji oraz jakichkolwiek ich modyfikacji lub kopii. Oprócz
praw ograniczonej licencji przyznanych wyraźnie w niniejszych Postanowieniach licencyjnych,
spółka Avaya lub jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa, w tym m.in. prawa
autorskie, patenty, tajemnice handlowe oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej
dotyczące Oprogramowania i Dokumentacji oraz jakichkolwiek ich modyfikacji i kopii.
Oprogramowanie zawiera tajemnice handlowe spółki Avaya, jej dostawców lub licencjodawców,
w tym m.in. dotyczące określonego projektu, struktury lub logiki poszczególnych elementów
Oprogramowania, ich interakcji z innymi, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi częściami
Oprogramowania oraz zastosowanymi technikami programistycznymi.
E. Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Jakikolwiek mechanizm
bezpieczeństwa oprogramowania nie stanowi gwarancji ochrony przed złośliwym kodem,
szkodliwymi działaniami lub innymi technikami bądź narzędziami wykorzystywanymi przez
„hakerów” komputerowych lub inne strony trzecie w celu utworzenia luk w zabezpieczeniach.
Hasła, które mogły zostać przechwycone przez niepożądaną osobę stanowią główne zagrożenie
dla bezpieczeństwa. Avaya zachęca Użytkowników do utworzenia silnych haseł z
wykorzystaniem trzech różnych rodzajów znaków, regularnej zmiany hasła oraz unikania
regularnego stosowania tego samego hasła. Hasło należy traktować jako informacje poufne.
Użytkownik zobowiązuje się poinformować spółkę Avaya niezwłocznie po powzięciu wiedzy o
nieuprawnionym użyciu lub naruszeniu bezpieczeństwa nazwy użytkownika, hasła, konta lub
subskrypcji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie należytego zabezpieczenia sieci i
systemów przed bezprawnym atakiem lub wtargnięciem oraz za regularne tworzenie kopii
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zapasowych swoich danych i plików zgodnie ze sprawdzonymi praktykami dotyczącymi pracy
przy komputerze.
F. Ogólne ograniczenia licencyjne. W zakresie dopuszczonym w ramach obowiązującego
prawa Użytkownik zobowiązuje się nie: (i) dekompilować, dezasemblować, poddawać inżynierii
wstecznej, tłumaczyć w celu odzyskania kodu źródłowego ani w żaden inny sposób nie
dekodować Oprogramowania; (ii) zmieniać, modyfikować ani nie tworzyć dzieł pochodnych,
rozszerzeń, adaptacji ani tłumaczeń Oprogramowania lub Dokumentacji; (iii) sprzedawać,
sublicencjonować, dzierżawić, wypożyczać, pożyczać, przenosić lub w inny sposób
przekazywać Oprogramowania lub Dokumentacji z wyjątkiem przypadków, na które spółka
Avaya udzieliła wyraźnej zgody na piśmie, a każda próba wykonania powyższych czynności
uznana będzie za nieważną; (iv) rozpowszechniać, ujawniać ani nie zezwalać na użycie
Oprogramowania lub Dokumentacji w jakimkolwiek formacie, za pośrednictwem jakiejkolwiek
usługi współużytkowania, ośrodka usługowego, sieci lub jakikolwiek podobny sposób, np. na
zasadzie hostingu lub w chmurze, jeśli nie zostało to wyraźnie dozwolone przez Avaya na
piśmie; (v) zezwalać żadnemu dostawy usług lub stronie trzeciej, z wyjątkiem upoważnionych
przez Avaya dostawców usług serwisowych, działających wyłącznie w imieniu i na rzecz
Użytkownika końcowego, na korzystanie z jakichkolwiek poleceń programistycznych lub ich
wykonywanie, które umożliwiają utrzymanie lub naprawę jakiegokolwiek produktu; (vi) uzyskiwać
dostępu ani nie korzystać z jakiegokolwiek Oprogramowania lub jego części bez zgody Avaya;
(vii) włączać ani nie aktywować bądź pozwalać lub umożliwiać innym osobom włączanie lub
aktywację jakichkolwiek loginów zastrzeżonych do użycia przez spółkę Avaya lub
upoważnionych dostawców usług serwisowych Avaya; (viii) publikować wyników testów
przeprowadzonych na Oprogramowaniu; (ix) ujawniać, przekazywać lub w inny sposób
udostępniać jakiejkolwiek stronie trzeciej tajemnic handlowych zawartych w Oprogramowaniu
lub Dokumentacji; (x) korzystać z Oprogramowania w środowisku wirtualnym z wyjątkiem
przypadków dopuszczonych w niniejszych Postanowieniach licencyjnych, ani (xi) nie zezwalać
jakiejkolwiek stronie trzeciej ani nie zachęcać jej do wykonywania żadnej z powyższych
czynności.
Użytkownik końcowy zobowiązuje się nie zezwalać innym osobom, z wyjątkiem upoważnionych
pracowników, agentów i przedstawicieli, którzy muszą korzystać z Oprogramowania lub
Dokumentacji, na dostęp do takiego Oprogramowania lub Dokumentacji. Użytkownik końcowy
zobowiązuje się poinformować stronę trzecią, której udziela dostępu do Oprogramowania lub
Dokumentacji o niniejszych Postanowieniach licencyjnych i zobowiąże taką stronę trzecią do ich
przestrzegania. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za nieprzestrzeganie przez siebie lub
przez jakąkolwiek upoważnioną osobę trzecią niniejszych Postanowień licencyjnych i zwolni
spółkę Avaya z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty, wydatki lub koszty, w tym koszty
obsługi prawnej, poniesione przez spółkę Avaya w wyniku nieprzestrzegania zapisów niniejszej
Sekcji.
Dodatkowe ograniczenia licencyjne obowiązujące w UE. Z zastrzeżeniem ograniczeń
zawartych w Sekcji C i F, wyłącznie w tym zakresie, w jakim praw do odsprzedaży nadanych
Użytkownikowi końcowemu nie można wykluczyć lub ograniczyć obowiązującymi przepisami
prawa, Użytkownicy końcowi znajdujący się w państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą
odsprzedawać licencje, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
(i) Przed odsprzedażą licencji Użytkownik końcowy niezwłocznie i co najmniej 30 dni przed
odsprzedażą powiadamia Avaya na piśmie o zamiarze odsprzedaży licencji.
(ii) Jeżeli wyraźnie nie ustalono inaczej na piśmie, Użytkownik końcowy nie może odsprzedać
kupującemu niepełnej licencji.
(iii) Użytkownik końcowy odsprzedaje Oprogramowanie z zastrzeżeniem niniejszych
Postanowień licencyjnych i zapewnia, że kupujący związany jest takimi postanowieniami.
(iv) Po odsprzedaży licencji Użytkownik końcowy niezwłocznie i na stałe zaprzestaje używania
Oprogramowania i niszczy wszystkie jego kopie oraz wszystkie powiązane materiały znajdujące
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się w jego posiadaniu lub kontroli oraz na żądanie Avaya poświadcza takie zniszczenie na
piśmie. Avaya może dokonać audytu realizacji przez Użytkownika końcowego powyższych
warunków zgodnie z Sekcją K poniżej.
(v) Użytkownik końcowy utrzymuje odpowiednią dokumentację wszystkich odsprzedanych
licencji, w tym m.in. imię i nazwisko/nazwę i lokalizację kupującego oraz liczbę i rodzaj
odsprzedanych licencji.
(vi) Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości, że: (a) odsprzedaż licencji podlega
odpowiednim Warunkom licencyjnym strony trzeciej; (b) usługi serwisowe nie obejmują błędów
systemowych spowodowanych odsprzedażą licencji nierealizowaną przez spółkę Avaya; (c)
Avaya nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania programistyczne, administracyjne,
gwarancji projektu, tłumaczenia ani wszelkie inne czynności gwarantujące, iż po odsprzedaży
licencji skalowalność oraz wydajność Oprogramowania będą zgodne z jego specyfikacją, a w
przypadku pojawiania się w wyniku takiej odsprzedaży konieczności przeprowadzenia przez
spółkę Avaya zmian inżynieryjnych systemu lub obecności pracowników Avaya w miejscu
docelowym Użytkownik pokryje obowiązujące wówczas stawki czasu pracy pracowników Avaya
oraz materiałów związanych z takim działaniem; (d) odsprzedaż umowy o świadczenie usług
serwisowych pomiędzy Avaya oraz pierwotnym licencjobiorcą wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Avaya. Avaya zastrzega sobie prawo do wycofania takiej zgody i/lub zaproponowania
nowemu licencjobiorcy umowy o świadczenie usług serwisowych podlegających innym
warunkom; oraz (e) jeśli spółka Avaya nie uzgodniła inaczej na piśmie, odsprzedaż licencji nie
uprawnia Użytkownika końcowego do anulowania lub częściowego anulowania umowy o
świadczenie usług serwisowych w uzgodnionym okresie.
Jeśli Oprogramowanie zostanie zgodnie z prawem umiejscowione w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, a Użytkownik końcowy wymaga uzyskania informacji dotyczących
Oprogramowania koniecznych do osiągnięcia interoperacyjności niezależnie stworzonego
programu z Oprogramowaniem, Użytkownik końcowy w pierwszej kolejności zwróci się o takie
informacje do spółki Avaya. Avaya może obciążyć Użytkownika końcowego uzasadnioną opłatą
za udzielenie takich informacji. Użytkownik końcowy zobowiązuje się do ochrony otrzymanych
informacji zgodnie z Sekcją Q poniżej i będzie je wykorzystywać wyłącznie zgodnie z
warunkami, na jakich spółka Avaya udzieliła takich informacji. W zakresie, w jakim Użytkownik
końcowy wyraźnie może na mocy obowiązującego prawa podejmować działania związane z
osiąganiem interoperacyjności niezależnie od stworzonego programu z Oprogramowaniem,
Użytkownik końcowy nie będzie korzystał z tych praw przez 20 (dwadzieścia) dni od dnia
przekazania spółce Avaya powiadomienia o zamiarze skorzystania z takich praw.
G. Informacje o prawach autorskich. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tej samej
formie i miejscu wszystkich informacji o zastrzeżonych prawach i/lub logotypów Avaya i/lub
dostawców Avaya na wszystkich dozwolonych kopiach Oprogramowania lub Dokumentacji.
H. Kopie zapasowe. Użytkownik końcowy może tworzyć uzasadnioną liczbę kopii archiwalnych
i zapasowych Oprogramowania lub Dokumentacji.
I. Aktualizacje. Prawo Użytkownika końcowego do korzystania z wszelkich aktualizacji
Oprogramowania jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika końcowego ważnej licencji
na korzystanie z oryginalnego Oprogramowania i opłacenia obowiązującej opłaty licencyjnej za
taką aktualizację na rzecz spółki Avaya lub Partnera sprzedaży pośredniej Avaya.
J. Gwarancja. Globalna gwarancja na produkty Avaya dla Użytkowników końcowych, która
zawiera ograniczoną gwarancję na Oprogramowanie oraz nośniki Oprogramowania, jak również
obowiązujące procedury, wyłączenia oraz oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności jest
dostępna w następującej witrynie: http://support.avaya.com (lub na innej wyznaczonej przez
spółkę Avaya stronie, która może ją w przyszłości zastąpić). SPÓŁKA AVAYA ANI JEJ
DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ, ŻE
ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA LUB LUKI ZOSTANĄ WYKRYTE LUB ŻE
OPROGRAMOWANIE ZAPEWNI UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU KORZYSTANIE Z SIECI
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LUB POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SIECI WOLNE OD INGERENCJI LUB INNYCH
PRZYPADKÓW NARUSZENIA ZABEZPIECZEŃ. Należy pamiętać, że w przypadku nabycia
Oprogramowania za pośrednictwem Partnera sprzedaży pośredniej Avaya poza terytorium
Stanów Zjednoczonych i Kanady gwarancja udzielana jest przez właściwego partnera spółki
Avaya, a nie przez spółkę Avaya.
K. Zgodność z przepisami. Spółka Avaya oraz Partner sprzedaży pośredniej Avaya, który
udostępnił oprogramowanie, mają prawo do kontroli i/lub audytu (i) przeprowadzonego w
dowolnym momencie poprzez zdalne odpytywanie lub inne uzasadnione środki elektroniczne
oraz (ii) przeprowadzonego przez swój personel podczas normalnych godzin pracy po
uprzednim powiadomieniu z racjonalnym wyprzedzeniem, obejmującego dokumenty księgowe,
rejestrowe oraz rachunkowe w celu określenia zgodności Użytkownika końcowego z niniejszymi
Postanowieniami licencyjnymi, w tym m.in. z poziomami wykorzystania. Jeśli w wyniku takiej
kontroli lub audytu zostanie potwierdzona niezgodność z niniejszymi Postanowieniami
licencyjnymi, wówczas, bez uszczerbku dla prawa wypowiedzenia licencji przez spółkę Avaya na
mocy niniejszych postanowień Użytkownik końcowy zapłaci spółce Avaya wszelkie
obowiązujące opłaty licencyjne. Użytkownik końcowy zobowiązuje się do prowadzenia aktualnej
dokumentacji lokalizacji Oprogramowania.
L. Wypowiedzenie licencji; skutki wypowiedzenia / wygaśnięcie. W przypadku naruszenia
przez Użytkownika niniejszych Postanowień licencyjnych oraz niezaprzestania naruszania
wszystkich ograniczeń licencyjnych w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania od spółki Avaya
pisemnego wezwania do zaprzestania takich naruszeń spółka Avaya może wypowiedzieć ze
skutkiem natychmiastowym licencję udzieloną na mocy niniejszych Postanowień licencyjnych
bez uszczerbku dla innych dostępnych praw i środków zaradczych, jakie przysługują spółce
Avaya według prawa lub na zasadzie słuszności. Po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu licencji
niezależnie od powodu Użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie kopie
Oprogramowania oraz wszelkie powiązane materiały znajdujące się w posiadaniu Użytkownika
lub przez niego kontrolowane, a na żądanie spółki Avaya poświadczyć na piśmie takie
zniszczenie. Postanowienia dotyczące poufności, ochrony tajemnic handlowych oraz praw
autorskich, ograniczeń licencyjnych, kontroli wywozu oraz wszelkie ograniczenia
odpowiedzialności, oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności i ograniczenia gwarancji
(oraz wiele innych warunków, które z uwagi na swój charakter mają obowiązywać po
wypowiedzeniu) zachowują moc prawną po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszych
Postanowień licencyjnych.
M. Rodzaje licencji. Avaya udziela Użytkownikowi licencji w zakresie rodzajów licencji
opisanych poniżej, za wyjątkiem Dawnego oprogramowania spółki Nortel, którego zakres licencji
został opisany w Sekcji N poniżej. Jeśli dokumentacja zlecenia wyraźnie nie określa rodzaju
licencji, obowiązującą licencją jest Licencja na użytkowanie określonego systemu/określonych
systemów zgodnie z opisem zawartym odpowiednio w sekcji M(i)1 lub 2. Liczba udzielonych
licencji i jednostek wydajności objętych licencją wynosi jeden (1), chyba że w dokumentacji lub
innych materiałach udostępnionych Użytkownikowi podano inną liczbę licencji lub jednostek
wydajności. „Wyznaczony procesor” oznacza pojedyncze jednostkowe urządzenie
komputerowe, np. rdzeń CPU lub rdzeń cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) przeznaczony
do użycia Oprogramowania. „Serwer” oznacza zestaw zawierający Wyznaczony procesor, na
którym uruchomiono (fizycznie lub wirtualnie) aplikację dostępną dla wielu użytkowników.
„Instancja” oznacza pojedynczą kopię Oprogramowania uruchomioną w danym momencie: (i)
na jednym fizycznym urządzeniu; lub (ii) na jednej maszynie wirtualnej z wdrożonym
oprogramowaniem lub podobne wdrożenie. „Klaster” oznacza grupę Serwerów i innych
zasobów działających jako jeden system.
(i) Licencja na wyznaczony system/wyznaczone systemy (DS). Użytkownik końcowy może
zainstalować i korzystać z każdej kopii lub Instancji Oprogramowania na jednym Wyznaczonym
procesorze 1) w maksymalnej liczbie wskazanej w zamówieniu lub 2) w maksymalnej liczbie
Instancji Oprogramowania wskazanej w zamówieniu, Dokumentacji lub zgodnie z autoryzacją
spółki Avaya wyrażoną na piśmie. Avaya może zażądać identyfikacji Wyznaczonych procesorów
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w zamówieniu poprzez określenie typu, numeru seryjnego, klucza funkcji, Instancji, lokalizacji
lub innych konkretnych oznaczeń lub wymagać od Użytkownika końcowego przekazania spółce
Avaya informacji drogą elektroniczną stworzoną przez Avaya specjalnie do tego celu.
(ii) Licencja dla równoczesnych użytkowników (CU). Użytkownik końcowy może
zainstalować Oprogramowanie i korzystać z niego na kilku Wyznaczonych procesorach lub co
najmniej jednym Serwerze, tak długo jak w dowolnym czasie wyłącznie licencjonowana liczba
Jednostek ma dostęp do Oprogramowania i korzysta z niego. „Jednostka” oznacza jednostkę,
na podstawie której Avaya, według własnego uznania, opiera wycenę swoich licencji. Jednostką
może być w szczególności agent, port lub użytkownik, konto poczty elektronicznej lub poczty
głosowej przypisane do nazwiska osoby lub funkcji korporacyjnej (np. webmaster lub infolinia)
lub hasłem informacyjnym w administracyjnej bazie danych wykorzystywanej przez
Oprogramowanie, która pozwala jednemu użytkownikowi korzystać z Oprogramowania.
Jednostki mogą być powiązane z określonym, zdefiniowanym Serwerem lub Instancją
Oprogramowania.
(iii) Licencja klastrowa (CL). Użytkownik końcowy może zainstalować każdą kopię lub Instancję
Oprogramowania i korzystać z niej wyłącznie w maksymalnej liczbie Klastrów wskazanej w
zamówieniu lub domyślnie na jednym (1) Klastrze w przypadku braku takiego zapisu.
(iv) Licencja korporacyjna (EN). Użytkownik końcowy może zainstalować każdą kopię lub
Instancję Oprogramowania i korzystać z niej wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa w
maksymalnej liczbie Instancji Oprogramowania wskazanej w zamówieniu lub zgodnie z
autoryzacją spółki Avaya wyrażoną na piśmie.
(v) Licencja dla nazwanego użytkownika (NU). Użytkownik końcowy może: (i) zainstalować
każdą kopię lub instancję oprogramowania i korzystać z niej na jednym wyznaczonym
procesorze lub serwerze dla jednego nazwanego użytkownika (zdefiniowanego poniżej) lub (ii)
zainstalować każdą kopię lub instancję oprogramowania i korzystać z niej na serwerze, tak
długo jak wyłącznie upoważnieni nazwani użytkownicy mają dostęp do oprogramowania.
„Nazwany użytkownik” oznacza użytkownika lub urządzenie wyraźnie upoważnione przez Avaya
do uzyskania dostępu do Oprogramowania i korzystania z niego. Według wyłącznego uznania
Avaya „Nazwany użytkownik” może zostać oznaczony w szczególności nazwiskiem, funkcją
korporacyjną (np. webmaster lub infolinia), kontem poczty elektronicznej lub poczty głosowej
przypisanej do nazwiska osoby, stanowiska, funkcji korporacyjnej lub hasłem informacyjnym
w wykorzystywanej przez Oprogramowanie administracyjnej bazie danych, która umożliwia
jednemu użytkownikowi korzystanie z Oprogramowania.
(vi) Licencja celofanowa (SR). Użytkownik końcowy może zainstalować Oprogramowanie i
korzystać z niego na warunkach odpowiednich umów licencyjnych, takich jak licencja
„celofanowa” lub „clickthrough” dostarczona wraz z Oprogramowaniem lub mająca do niego
zastosowanie („Licencja celofanowa”).
N. Dawne oprogramowanie spółki Nortel. „Dawne oprogramowanie spółki Nortel” oznacza
oprogramowanie zakupione przez Avaya w ramach zakupu spółki Nortel Enterprise Solutions
Business w grudniu 2009 r. Dawne oprogramowanie spółki Nortel to Oprogramowanie
znajdujące się na liście dawnych produktów spółki Nortel, dostępnej na stronie http://
support.avaya.com/LicenseInfo po kliknięciu łącza „Heritage Nortel Products” (lub na innej
wyznaczonej przez Avaya stronie, która może ją w przyszłości zastąpić). W przypadku Dawnego
oprogramowania spółki Nortel Avaya udziela użytkownikowi licencji na korzystanie
z dostarczonego Dawnego oprogramowania spółki Nortel wyłącznie w zakresie autoryzowanej
aktywacji lub autoryzowanego poziomu użytkowania, wyłącznie do celów określonych
w Dokumentacji i wyłącznie w formie wbudowanej w celu uruchomienia na sprzęcie Avaya lub
do komunikacji z tym sprzętem. Opłaty za korzystanie z Dawnego oprogramowania spółki Nortel
mogą opierać się na zakresie aktywacji lub autoryzowanego użytkowania zgodnie
z zamówieniem lub fakturą.
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O. Komponenty osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pewne programy
komputerowe lub ich fragmenty będące częścią Oprogramowania mogą zawierać
oprogramowanie (w tym oprogramowanie typu open source) rozpowszechniane na warunkach
określonych w umowach ze stronami trzecimi („Komponenty osób trzecich”), które zawierają
postanowienia dotyczące praw do korzystania z niektórych części Oprogramowania
(„Postanowienia licencyjne osób trzecich”). Informacje na temat rozpowszechnianego kodu
źródłowego systemu operacyjnego Linux (dla produktów zawierających rozpowszechniany kod
źródłowy systemu operacyjnego Linux) oraz identyfikacji właścicieli praw autorskich
Komponentów osób trzecich i Warunków osób trzecich, które ich dotyczą, są dostępne
w produktach, Dokumentacji lub witrynie internetowej Avaya pod adresem http://
support.avaya.com/Copyright (lub na innej wyznaczonej przez Avaya stronie, która może ją w
przyszłości zastąpić). Postanowienia licencyjne otwartego oprogramowania osób trzecich są
zgodne z prawami licencyjnymi udzielonymi w niniejszych postanowieniach licencyjnych i mogą
udzielać użytkownikowi dodatkowych praw do modyfikacji i dystrybucji otwartego
oprogramowania. Postanowienia licencyjne osób trzecich mają pierwszeństwo wobec
niniejszych postanowień licencyjnych wyłącznie w odniesieniu do odpowiednich komponentów
należących do tych osób wyłącznie, jeśli niniejsze postanowienia licencyjne nakładają na
użytkownika większe ograniczenia niż odnośne postanowienia licencyjne osób trzecich.
P. Ograniczenie odpowiedzialności. ZA WYJĄTKIEM ODSZKODOWAŃ ZA OBRAŻENIA
CIAŁA LUB UMYŚLNY CZYN NIEDOZWOLONY I W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ANI AVAYA, SPÓŁKI POWIĄZANE AVAYA, ICH LICENCJODAWCY
LUB DOSTAWCY, ANI ICH DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (i) JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE,
SZCZEGÓLNE, KARNE, PRZYKŁADOWE, STATUTOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, (ii)
JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, UTRATĘ LUB USZKODZENIE
DANYCH, NADUŻYCIA DOTYCZĄCE OPŁAT, LUB KOSZTY UBEZPIECZENIA, WYMIANY
TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG, LUB (iii) JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE
WYNIKŁE NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH
PRZEKRACZAJĄCE KWOTY ZAPŁACONE ZA OPROGRAMOWANIE BĘDĄCE PODSTAWĄ
ROSZCZENIA W DWUNASTOMIESIĘCZNYM OKRESIE BEZPOŚREDNIO
POPRZEDZAJĄCYM DATĘ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA. BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY
UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ UPRZEDZONY, MIAŁ INNY POWÓD, ABY WIEDZIEĆ, LUB
FAKTYCZNIE WIEDZIAŁ O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY
OGRANICZONE ŚRODKI ZARADCZE NIE PRZYNIOSŁY SKUTKU, OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI OPISANE W TEJ SEKCJI DOTYCZĄ WSZELKICH SZKÓD, BEZ
WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ I TEORIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO,
CZY MIAŁO MIEJSCE NIEWYKONANIE UMOWY, DELIKT (MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE
WYŁĄCZNIE, ZANIEDBANIE), CZY WYSTĄPIŁA JAKAKOLWIEK INNA PRZYCZYNA.
Q. Ochrona Oprogramowania, pakietów SDK i Dokumentacji. Użytkownik końcowy
przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie, pakiety SDK i Dokumentacja stanowią
informacje poufne spółki Avaya i jej dostawców oraz zawierają tajemnice handlowe spółki Avaya
i jej dostawców. Użytkownik końcowy zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności
Oprogramowania, pakietów SDK i Dokumentacji, wykorzystując do tego co najmniej taki sam
poziom ostrożności, jaki Użytkownik końcowy wykorzystuje do ochrony własnych informacji
poufnych oraz zobowiązuje się do wdrożenia uzasadnianych środków bezpieczeństwa
chroniących tajemnice handlowe spółki Avaya i jej dostawców.
R. Ochrona danych osobowych. Podczas pobierania lub używania Oprogramowania Avaya
może przetwarzać pewne dane Użytkownika, sieci Użytkownika i urządzenia Użytkownika (np.
adres e-mail, numer telefonu, numer kierunkowy, ID urządzenia, adresy IP, lokalizacja, itd.).
Avaya zachowa dane Użytkownika w tajemnicy i wykorzysta je tylko w zakresie wymaganym do
egzekwowania niniejszych Postanowień licencyjnych oraz zapewnienia zgodności z niniejszymi
Postanowieniami licencyjnymi. Jeśli dane te identyfikują lub mogą posłużyć do identyfikacji
osoby („Dane osobowe”), takie Dane osobowe generalnie nie opuszczą Spółek powiązanych
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grupy Avaya i będą jedynie przekazywane stronom trzecim w razie potrzeby dla realizacji
powyższego. W takich przypadkach Avaya dopilnuje, aby wszystkie odpowiednie wymogi
dotyczące ochrony danych osobowych zostały spełnione, zwłaszcza odnośnie do
międzynarodowych transferów danych. W przypadku Spółek powiązanych Avaya jest to
uzyskiwane poprzez Wiążące reguły korporacyjne Avaya, opublikowane na stronie internetowej
Avaya wymienionej poniżej, dla celów transferów międzynarodowych do innych stron trzecich
jest to gwarantowane przez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję
Europejską lub inne właściwe zabezpieczenia. Dane Użytkownika będą przechowywane tylko na
czas niezbędny do realizacji powyższego celu lub jeśli ustawowe okresy retencyjne wymagają
dłuższego przechowywania, przez określony dłuższy okres. Odpowiednie osoby, których dane
dotyczą, mają prawo żądać dostępu do danych i korekty lub usunięcia swoich Danych
osobowych oraz żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych. Osoby te mają
prawo do przenoszenia danych, po spełnieniu odpowiednich wymogów statutowych, oraz prawo
do złożenia skargi do kompetentnego organu nadzorczego. Aby uzyskać więcej informacji o
prawach osób, których dane dotyczą, lub w razie pytań dotyczących przetwarzania Danych
osobowych przez Avaya, prosimy skonsultować się z Dokumentacją oraz Stroną internetową
dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem https://www.avaya.com/en/
privacy/website/.
S. Działania wysokiego ryzyka. Oprogramowanie nie jest odporne na uszkodzenia i nie zostało
opracowane, wyprodukowane ani przeznaczone do użycia w jakimkolwiek środowisku
wymagającym niezawodnego działania, w którym awaria Oprogramowania mogłaby
doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub znaczącego uszkodzenia mienia („Działania
wysokiego ryzyka”). Takie środowiska uwzględniają między innymi układy sterujące w
zakładach jądrowych, chemicznych, biologicznych lub innych niebezpiecznych placówkach,
systemy nawigacyjne i łącznościowe samolotów, systemy kontroli ruchu lotniczego oraz systemy
podtrzymywania życia w placówkach medycznych. Użytkownik końcowy przyjmuje na siebie
ryzyko związane z wykorzystaniem Oprogramowania do Działań wysokiego ryzyka.
T. Kontrola przywozu/wywozu. Użytkownik końcowy zostaje poinformowany, że
Oprogramowanie jest pochodzenia amerykańskiego i podlega amerykańskim przepisom
eksportowym („EAR”). Oprogramowanie może podlegać obowiązującym miejscowym przepisom
ustawowym i wykonawczym w zakresie przywozu/wywozu. Działania niezgodne z prawem USA
i/lub obowiązującymi miejscowymi przepisami ustawowymi i/lub wykonawczymi są zabronione.
Użytkownik zobowiązuje się, bezpośrednio lub pośrednio, nie wywozić, powrotnie wywozić,
przywozić, pobierać ani nie przekazywać Oprogramowania do kraju, na rzecz użytkownika
końcowego lub do jakiegokolwiek użytku niezgodnego z obowiązującymi amerykańskimi i/lub
miejscowymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi (w tym m.in. do krajów objętych
embargiem nałożonym przez Stany Zjednoczone). Użytkownik oświadcza, że żadna agencja
rządowa nie wydała sankcji wobec Użytkownika końcowego lub w inny sposób nie zawiesiła,
cofnęła ani nie anulowała praw Użytkownika końcowego do przywozu/wywozu. Użytkownik
zobowiązuje się nie korzystać z Oprogramowania ani nie przekazywać go do jakiegokolwiek celu
związanego z bronią jądrową, chemiczną lub biologiczną bądź technologią rakietową, o ile nie
zostanie na to wydana zgoda amerykańskiego lub miejscowego rządu w drodze uregulowań
prawnych lub specjalnego pisemnego pozwolenia. Dodatkowo Użytkownik zostaje
poinformowany, że Oprogramowanie może zawierać algorytm szyfrowania lub kod źródłowy,
który może nie podlegać wywozowi na rzecz użytkowników końcowych w instytucjach
rządowych lub wojskowych bez pozwolenia wydanego przez amerykańskie Biuro Przemysłu i
Bezpieczeństwa lub inną odpowiednią agencję rządową.
U. Użytkownicy końcowi w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych.
Oprogramowanie jest zaklasyfikowane jako „komercyjne oprogramowanie komputerowe”, a
Dokumentacja – jako „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” lub
„przedmioty komercyjne” zgodnie z postanowieniami CFR, 48 FAR 12.212 lub DFAR 227.7202.
Wszelkie użycie, modyfikowanie, odtwarzanie, publikowanie, przedstawianie, udostępnianie lub
ujawnianie Oprogramowania lub Dokumentacji przez instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych
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podlega wyłącznie niniejszym Postanowieniom licencyjnym i jest zabronione z wyjątkiem
zakresu dozwolonego na mocy niniejszych Postanowień licencyjnych, a wszelkie użycie
Oprogramowania i/lub Dokumentacji przez instytucje rządowe stanowi zgodę na taką
klasyfikację oraz niniejsze Postanowienia licencyjne.
V. Potwierdzenie. Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może
obejmować programowanie: (i) ograniczające i/lub blokujące dostęp do wybranych funkcji,
funkcjonalności lub wydajności Oprogramowania do czasu uiszczenia przez Użytkownika
końcowego opłaty za licencje na takie funkcje, funkcjonalności czy wydajność; lub (ii) powoduje
okresowe usuwanie lub archiwizowanie danych generowanych poprzez użycie Oprogramowania
oraz przechowywanych na odpowiednim urządzeniu do przechowywania danych w przypadku
niewykonania kopii zapasowej na alternatywnym nośniku danych po określonym okresie; lub (iii)
mogące wykorzystywać usługę analityczną strony trzeciej w celu gromadzenia i generowania
zagregowanych danych użytkownika, które Avaya wykorzystuje do poprawy jakości produktu i
jego funkcjonalności. Więcej informacji dostępnych jest w witrynie: http://www.google.com/
policies/privacy/partners/ (lub na innej wyznaczonej przez Google stronie, która może ją w
przyszłości zastąpić). Poprzez akceptację niniejszych Postanowień licencyjnych i dalsze
korzystanie z Oprogramowania, usługi lub subskrypcji Użytkownik wyraża zgodę na taką usługę
analityczną służącą do analizy takich danych.
W. Postanowienia różne. Niniejsze Postanowienia licencyjne oraz wszelkie spory, roszczenia
lub różnice zdań wynikające z niniejszych Postanowień licencyjnych („Spór”), w tym m.in.
związane z formułowaniem, interpretacją, naruszeniem lub wypowiedzeniem niniejszych
Postanowień licencyjnych lub wszelkie kwestie dotyczące tego, czy Spór podlega postępowaniu
arbitrażowemu zgodnie z niniejszymi Postanowieniami licencyjnymi, będą podlegać prawu stanu
Nowy Jork, bez uwzględniania norm prawa kolizyjnego, oraz Konwencji Narodów
Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.
Wszelkie Spory będą rozstrzygane zgodnie z następującymi zapisami. Strona sporu przekazuje
drugiej stronie pisemne powiadomienie o Sporze. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Strony
podejmują w dobrej wierze próbę rozwiązania każdego Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni lub w
dłuższym okresie, jaki strony wspólnie uzgodnią miedzy sobą, w drodze negocjacji pomiędzy
wyznaczonymi przedstawicielami stron upoważnionymi do rozstrzygnięcia sporu. Jeśli Spór,
który powstał poza obszarem Stanów Zjednoczonych lub opiera się na zarzucanym naruszeniu
zobowiązań popełnionym poza Stanami Zjednoczonymi nie może być rozstrzygnięty zgodnie z
niniejszą procedurą oraz w wyznaczonym powyżej okresie, Spór zostanie ostatecznie
rozstrzygnięty na żądanie dowolnej ze stron w drodze ostatecznego i wiążącego postępowania
arbitrażowego przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem Postępowania Arbitrażowego
Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego arbitra wyznaczonego przez strony lub (w
przypadku braku porozumienia) przez arbitra wyznaczonego przez aktualnego
Przewodniczącego Międzynarodowej Izby Handlowej, z wyjątkiem przypadków, w których łączne
roszczenia i roszczenia wzajemne jednej strony wobec drugiej strony lub wszystkich stron
przekraczają kwotę miliona dolarów amerykańskich w momencie złożenia wszystkich roszczeń
lub roszczeń wzajemnych, wówczas to postępowanie będzie prowadzone zgodnie z
Regulaminem Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej przez trybunał
złożony z trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z Regulaminem Postępowania Arbitrażowego
Międzynarodowej Izby Handlowej. Arbitraż przeprowadzany jest w języku angielskim w miejscu
uzgodnionym przez strony lub (w przypadku braku porozumienia) wyznaczonym przez arbitra/
arbitrów. Arbiter/arbitrzy są uprawnieni do zasądzania wyłącznie odszkodowania
wyrównawczego w zakresie ograniczonym przez niniejsze Postanowienia licencyjne bez
możliwości zasądzenia odszkodowań o charakterze sankcji lub odszkodowań z nawiązką.
Arbiter/arbitrzy nie są uprawnieni do ograniczania, rozszerzania ani modyfikowania w inny
sposób niniejszych Postanowień licencyjnych. Orzeczenie wydane przez arbitra/arbitrów ma
charakter ostateczny i wiążący strony i może uzyskać klauzulę wykonalności w każdym sądzie
właściwym dla stron lub ich majątku. Strony dzielą po równo koszty wynagrodzenia arbitra/
arbitrów, przy czym każda strona poniesie koszty własnej obsługi prawnej oraz inne koszty
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związane z arbitrażem. Strony, ich przedstawiciele, inni uczestnicy postępowania oraz arbiter/
arbitrzy zachowują istnienie, przebieg oraz rozstrzygnięcie postępowania arbitrażowego w ścisłej
poufności w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Ujawnienie
istnienia, przebiegu oraz rozstrzygnięcia postępowania arbitrażowego jest ograniczone i
zawężone do zakresu wymaganego w celu uzyskania zgodności z obowiązującym prawem.
Przykładowo, jeśli obowiązujące prawo wymaga ujawnienia wyłącznie kwoty ujętej w orzeczeniu
arbitrażowym, nie można wówczas ujawniać przeważającej opinii lub uzasadnienia tego
orzeczenia.
Jeśli Spór, który powstał pomiędzy stronami na terenie Stanów Zjednoczonych lub opiera się na
zarzucanym naruszeniu zobowiązań popełnionym w Stanach Zjednoczonych, nie może być
rozstrzygnięty zgodnie z procedurami oraz w wyznaczonym powyżej okresie, wówczas dowolna
strona może wszcząć postępowanie wyłącznie przed Sądem Najwyższym stanu Nowy Jork,
Okręgu Nowy Jork lub Federalnym Sądem Rejonowym dla Okręgu Południowego Nowego
Jorku. Z wyjątkiem odmiennych zapisów zawartych powyżej dotyczących postępowania
arbitrażowego dla Sporów powstałych poza Stanami Zjednoczonymi lub opartymi na
zarzucanym naruszeniu zobowiązań popełnionym poza Stanami Zjednoczonymi, każda strona
niniejszych Postanowień licencyjnych zgadza się na wyłączną jurysdykcję tych sądów, w tym ich
sądów apelacyjnych, na potrzeby jakichkolwiek powództw i postępowań.
Strony zgadzają się, że zapis dotyczący arbitrażu zawarty w tej Sekcji może być egzekwowany
w drodze nakazu sądowego czy innego odpowiedniego środka i nie jest wymagane złożenie
kaucji ani jakiegokolwiek zabezpieczenia z tytułu takiego nakazu lub środka. Żaden zapis
zawarty w niniejszej Sekcji nie uniemożliwia żadnej stronie dochodzenia tymczasowych środków
zaradczych, w tym mi.in. tymczasowego zakazu opuszczania miejsca zamieszkania/pobytu i
nakazów tymczasowych wydanych przez właściwy sąd w celu zabezpieczenia swoich praw, w
tym praw rozstrzyganych w toczącym się postępowaniu arbitrażowym. Dodatkowo i niezależnie
od powyższego spółka Avaya jest uprawniona do podjęcia niezbędnych działań prawnych, w tym
im.in. do dochodzenia zabezpieczenia roszczeń wydanego przez sąd właściwy w celu ochrony
własności intelektualnej spółki Avaya oraz jej poufnych i zastrzeżonych informacji (w tym m.in.
tajemnic handlowych).
Jeśli którekolwiek z niniejszych Postanowień licencyjnych zostanie uznane za niewykonalne lub
nieważne, niniejsze Postanowienia licencyjne nie zostaną uznane za niewykonalne lub
nieważne w całości, a ich treść zostanie zmieniona i będzie interpretowana, tak aby w ramach
obowiązujących przepisów oraz w najpełniejszym zakresie odzwierciedlić intencję pierwotnego
zapisu. Zaniechanie dochodzenia jakichkolwiek praw przysługujących na mocy niniejszych
Postanowień licencyjnych, w tym m.in. prawa do wypowiedzenia umowy w przypadku
naruszenia lub niewykonania jej postanowień, nie zostanie uznane za odstąpienie od prawa do
egzekwowania niniejszych Postanowień licencyjnych zgodnie z ich zapisami. Jeśli w przypadku
przeniesienia Oprogramowania zostanie nałożone przez właściwy organ cło, podatek, opłata lub
inne obciążenie (w tym podatek u źródła, opłaty, cła lub inne obciążenia związane z przywozem
lub wywozem takiego Oprogramowania), wówczas Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za
uiszczenie takiego cła, podatków lub innych obciążeń.
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