Uzupełniająca Umowa Legalizacyjna Get Genuine
Windows
Wszelkie zakupione licencje na pełną wersję komputerowego systemu operacyjnego Windows
podlegają postanowieniom niniejszej Uzupełniającej Umowy Legalizacyjnej Get Genuine Windows
(„Umowa Uzupełniająca”), natomiast korzystanie z Produktu podlega postanowieniom Umowy
Licencyjnej Open („Umowa”). Jeśli Klient dokonuje zakupu w ramach Umowy Uzupełniającej,
akceptuje postanowienia Umowy Uzupełniającej oraz Umowy.
Podmioty, względem których toczy się dochodzenie lub są podejmowane działania prawne ze strony
Microsoft w związku z podejrzeniem korzystania przez nie z oprogramowania Microsoft bez stosownej
licencji, nie mogą być stroną Umowy Legalizacyjnej Get Genuine Windows.
Terminy użyte, ale niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w Umowie.
Umowa Uzupełniająca została zawarta między Microsoft a Klientem.
Na żądanie Klient może uzyskać od odsprzedawcy drukowane kopie wszystkich dokumentów
zamieszczonych na wymienionych w niniejszej Umowie Uzupełniającej stronach internetowych.
Data wejścia w życie. Niniejsza Umowa Uzupełniająca wchodzi w życie w dniu, w którym zostanie
zaakceptowana przez Microsoft.

Informacje kontaktowe.
Strona powiadomi drugą stronę na piśmie, jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w Umowie
Uzupełniającej ulegną zmianie. Podanie przez Klienta informacji kontaktowych oznacza, że wyraża
on zgodę na używanie ich w celu administrowania Umową Uzupełniającą przez Microsoft, Podmioty
Stowarzyszone Microsoft oraz inne osoby udzielające Microsoft pomocy w procesie administrowania
Umową Uzupełniającą. Dane osobowe przekazywane przez Klienta w związku z niniejszą Umową
Uzupełniającą będą wykorzystywane i chronione zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności
dostępnym na stronie http://licensing.microsoft.com.
a. Osoba pierwszego kontaktu. Klient podpisujący Umowę Uzupełniającą musi wyznaczyć
ze swojej organizacji osobę, która będzie pełnić rolę osoby pierwszego kontaktu. Osoba
ta będzie domyślnym administratorem online niniejszej Umowy Uzupełniającej,
do którego będą kierowane wszystkie zawiadomienia, o ile Microsoft nie otrzyma od
Klienta pisemnego zawiadomienia o zmianie takiej osoby. Administrator online może
wyznaczyć innych administratorów oraz przyznać innym osobom dostęp do informacji
online.
Nazwa podmiotu (podać pełną nazwę podmiotu prawnego)
Imię
i nazwisko
osoby kontaktowej
Adres e-mail osoby kontaktowej (wymagany w przypadku dostępu online)
Adres z podaniem ulicy
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
Numer telefonu
Numer faksu
NIP
b. Dane Odsprzedawcy:
Nazwa firmy Odsprzedawcy
Adres z podaniem ulicy (adresy skrzynek pocztowych nie będą akceptowane)
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Telefon
Faks
Adres e-mail
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c. Dane Dystrybutora (w razie potrzeby)
Nazwa firmy Dystrybutora
Adres z podaniem ulicy (adresy skrzynek pocztowych nie
będą akceptowane)
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Numer telefonu
Numer faksu
Adres e-mail
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Postanowienia
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.

Definicje. ...................................................................................................................................3
Podstawowe zasady programu legalizacyjnego Microsoft Get Genuine Windows..........3
Nabycie nowych dodatkowych Komputerów........................................................................3
Potwierdzanie zamówień.........................................................................................................4
Udzielenie licencji. ...................................................................................................................4
Uwaga dotycząca opisu punktów umowy. Niektóre punkty niniejszej Umowy Uzupełniającej są
poprzedzone krótkim opisem. Opisy te mają ułatwić przywoływanie odpowiednich punktów
Umowy Uzupełniającej i nie stanowią jej części. W przypadku rozbieżności między treścią
postanowienia a jego opisem, rozstrzygające znaczenie ma będąca częścią Umowy
Uzupełniającej treść postanowienia.

1.

Definicje.

W niniejszej Umowie Uzupełniającej mają zastosowanie następujące dodatkowe definicje:
„Komputer” oznacza komputer osobisty spełniający minimalne wymagania techniczne w celu
uruchomienia dowolnego Produktu udostępnianego w ramach Umowy Uzupełniającej. Komputerami
nie są: (1) serwery, (2) komputery, na których uruchamiane jest tylko oprogramowanie
specjalistyczne, ani (3) komputery, na których uruchamiane są wbudowane systemy operacyjne.

2.

Podstawowe zasady programu legalizacyjnego Microsoft Get
Genuine Windows.

W ramach programu legalizacyjnego Microsoft Get Genuine Windows Klient może uzyskać
licencje na pełne wersje komputerowego systemu operacyjnego Microsoft dla posiadanych
Komputerów nieobjętych właściwymi licencjami. Po podpisaniu niniejszej Umowy Uzupełniającej
i uiszczeniu stosownej płatności Klient otrzyma potwierdzenie uzyskania licencji objętych
niniejszą Umową Uzupełniającą.
W ramach programu legalizacyjnego Microsoft Get Genuine Windows Klient może uzyskać od
odsprzedawcy licencje na pełną wersję komputerowego systemu operacyjnego Microsoft dla
posiadanych Komputerów nieobjętych właściwymi licencjami. Ponadto Klient może zamówić licencje
dla istniejących Komputerów nieobjętych licencjami, należących do Podmiotów Stowarzyszonych
Instytucji, o ile takie Podmioty Stowarzyszone są zarejestrowane i prowadzą działalność zgodnie
z prawem kraju znajdującego się w Regionie Zdefiniowanym dla Klienta. Microsoft wystawi temu
odsprzedawcy stosowną fakturę (w razie potrzeby za pośrednictwem dystrybutora). Odsprzedawca
i Klient określą bieżącą cenę oraz warunki płatności. Po przetworzeniu niniejszej Umowy
Uzupełniającej Klient otrzyma potwierdzenie uzyskania licencji objętych niniejszą Umową
Uzupełniającą. Microsoft może sprawdzić, czy Klient i Podmioty Stowarzyszone Klienta przestrzegają
postanowień niniejszej Umowy Uzupełniającej. Pomoc techniczna dotycząca Produktów nie jest
uwzględniona w licencjach objętych niniejszą Umową Uzupełniającą. Nie można zwrócić uzyskanych
licencji ani otrzymać zwrotu zapłaconej kwoty.

3.

Nabycie nowych dodatkowych Komputerów.

Klient zapewnia, że na każdym zastępczym lub dodatkowym Komputerze nabytym po dacie
wejścia w życie niniejszej Umowy Uzupełniającej będzie zainstalowana pełna oryginalna wersja
komputerowego systemu operacyjnego.
Klient zgadza się, że na każdym Komputerze nabytym przez niego po dacie wejścia w życie niniejszej
Umowy będzie zainstalowana pełna oryginalna wersja komputerowego systemu operacyjnego.
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W ciągu 90 dni od uzyskania licencji w ramach niniejszej Umowy Uzupełniającej Klient może nabyć
pakiet Software Assurance dla komputerowych systemów operacyjnych Windows w ramach
programów licencyjnych Select, Open i Open Value (w wersji niebędącej wersją dla całego podmiotu).

4.

Potwierdzanie zamówień.

Microsoft prześle Klientowi potwierdzenie zamówienia.
Microsoft przekaże Klientowi potwierdzenie zamówienia w wersji elektronicznej lub papierowej
(w zależności od tego, która z tych wersji ma zastosowanie). Po zaakceptowaniu przez Microsoft
niniejszej Umowy Uzupełniającej wyznaczona do tego celu osoba kontaktowa otrzyma odpowiednie
powiadomienie pocztą elektroniczną.

5.

Udzielenie licencji.

Klient uzyskuje licencje na pełne wersje komputerowych systemów operacyjnych dla
posiadanych Komputerów nieobjętych ważnymi licencjami.
Klient i Podmioty Stowarzyszone Klienta mogą korzystać z Produktu uzyskanego w ramach niniejszej
Umowy Uzupełniającej zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie, o ile Klient uiścił pełną
opłatę za wszystkie wymagane licencje. Bez względu na jakiekolwiek postanowienia zawarte
w Umowie stanowiące inaczej, Klient może uruchamiać dowolną wcześniejszą wersję lub inną wersję
językową Produktu, o ile — w przypadku innej wersji językowej — licencja na tę inną wersję językową
jest dostępna w tej samej lub niższej cenie, co wersja językowa Produktu nabyta w ramach niniejszej
Umowy Uzupełniającej.
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